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Al vanaf de allereerste afbeelding van de Pink-
stergeschiedenis wordt Maria, de moeder van 
Jezus, afgebeeld in het midden van de leerlin-
gen, op het moment dat de heilige Geest over 
hen wordt uitgestort in de vorm van vlamme-
tjes. Alleen Maria, de moeder van Jezus. Niet 
óók de ‘andere vrouwen’, die bij de leerlingen 
waren, zoals Lukas vermeldt in Handelingen 
1: 14. De leerlingen, vrouwen en Maria waren 
bij elkaar en wijdden zich vurig en eensgezind 
aan gebed. Maria zit daar niet als zichzelf, 
maar als verpersoonlijking van de pas ontsta-
ne kerk. Over allen verdeelt zich het vuur van 
de Geest. Later verdween Maria zelfs helemaal 
uit de verbeelding van Pinksteren, en bleven 
alleen de mannelijke leerlingen over. 

De afbeelding bij dit artikel is uit een getijden-
boek uit plm. 1500, dat bewaard wordt in Keu-
len. Een getijdenboek bevatte alle gebeden en 
liturgische teksten om in de kerk of thuis alle 
gebedstijden mee te kunnen maken. De getij-
denboeken waren bedoeld voor privégebruik 
en waren vaak prachtig geïllustreerd. Alleen 
in Nederland zijn vele getijdenboeken in het 
Middelnederlands bewaard gebleven; dat komt 
door Geert Grote, de stichter van de ‘Zusters 
en broeders van het gemeene leven’ en de Mo-
derne Devotie. Hij was een sterke voorstander 
van liturgie in de volkstaal en vertaalde zelf 
getijdenboeken uit het Latijn. (Met name in de 
jaren dat het hem verboden was om te preken.) 
Hier zien we Maria in het midden, knielend 

bij een knielstoel. Zij zijn in een kerk, prachtig 
te zien aan de zuilen, de beelden en het licht. 
Maria en de leerlingen hebben allen stralen-
kransen: geen vlammetje op hun hoofd, maar 
zij stralen en glanzen door de Geest, die over 
hen en in hen gekomen is. Sommige leerlingen 
kijken naar de duif boven hen, symbool van de 
heilige Geest. Eén leerling heeft de ogen dicht. 
De ogen van allen spreken: deze afbeelding is 
gemaakt door een anonieme groep illustrators, 
die ‘de zwarte ogenmeesters’ worden genoemd. 
Zij werkten van 1490-1510 op verschillende 
plekken in Noord-Europa. Behalve de duide-
lijke gezichtsuitdrukking toonde hun vakman-
schap zich in rijk versierde randen, met bloe-
men en insecten. En dit alles op een bladzijde 
van 17x11 cm: een onvoorstelbare prestatie, 
met de middelen uit die tijd.

Pinksteren is het feest van de Geest, die ook 
over en in ons komt. De Geest, die wij ontvan-
gen en leren te ervaren. Wat doet de Geest van 
God met ons? Hopelijk beweegt de Geest van 
God ons zo, dat ook wij gaan stralen en glanzen 
van de liefde en de hoop, die in ons leven is. En 
als dat nog niet zo is, wat hebben wij dan nodig 
om de liefde en de hoop te vinden en te erva-
ren? Dat mogen we overwegen met Pinksteren. 
Pinksteren is het feest ook van communicatie. 
Als het goed is, spreken onze daden en onze 
woorden van het geloof, de hoop en de liefde 
die in ons leven. Ik hoop dat óók onze ogen 
spreken van wat in ons leeft. Ik hoop dat wij 

net zo helder om ons heen kijken als de leerlin-
gen en Maria in het getijdenboek. Laten onze 
ogen zich richten naar het licht, zich richten 
naar bloemen en insecten, naar de kwetsbare 
schepping, naar de rand van het  leven, naar 
schoonheid, naar elke Maria die buitengeslo-
ten wordt, naar elke plek en beweging waar wij 
de Geest van God herkennen. 
Een gezegend Pinksterfeest gewenst!

ds Ilse Hogeweg 

De illustratie hierboven en op de voorpagina komt van 
Wikipedia, staat daar vermeld als: Der Erzbisch. Diözesan- 
und Dombibliothek – Codex 1117 

Informatieve wandeling

 De oorlog in Kralingen 
Het bombardement op Rotterdam, 14 mei 1940, 
richtte grote verwoestingen aan in Kralingen. 
Een wandelroute leidt langs een aantal plekken 
die ons herinneren aan de oorlog en de afschu-
welijke gevolgen daarvan voor weggevoerde 
Joodse medeburgers, omgekomen verzetsstrij-
ders en Kralingers die getroffen werden. 

De route start bij de Steen van de miljoenen 
tranen tegenover Pro Rege. Wie wil lopen met 
het eigen gezin, partner of een vriend/vriendin 
kan hem bij mij aanvragen. 
Op woensdag 12 mei om 19.30 uur is er gele-
genheid om hem in tweetallen te lopen. Wie 
zich daarvoor bij mij aanmeldt wordt aan ie-
mand anders gekoppeld. 

Ds Marianne Bogaard
m.bogaard@protestantskralingen.nl
t (010) 737 04 55 | m 06 835 321 89

Samen met de vrouwen en met Maria
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Op 17 mei is de Internationale Dag tegen Ho-
mofobie, Bifobie en Transfobie. Wereldwijd 
wordt op deze dag aandacht gevraagd voor 
de haat en het geweld dat er is tegen lhbt’ers. 
Deze dag wordt op 17 mei gehouden, omdat op 
17 mei 1990 de Wereldgezondheidsorganisatie 
homoseksualiteit officieel schrapte van de in-
ternationaal gehanteerde lijst van ziekten. 
In 2007 zijn in Italië voor het eerst vesper-
diensten gehouden om stil te staan bij haat 
en geweld tegen lhbt’ers. De aanleiding was 
de dood van 16-jarige Matteo uit Turijn door 
zelfdoding. Hij werd anderhalf jaar gepest en 
belaagd op zijn middelbare school, en zag geen 
andere uitweg. Zijn lot wordt gedeeld door zo-
veel jongeren en lhbt’ers van alle leeftijden. 
Vanuit Italië zijn de vesperdiensten in Europa 
en wereldwijd overgenomen – in 130 landen 
worden idahot-vespers gehouden. Ook dit jaar 
is er een vesperdienst, op 17 mei in de Hoflaan-
kerk. Onze kerkgemeenschap is ‘gastheer’ voor 
deze roze viering in Rotterdam. De dienst is in 
ieder geval online mee te maken via Facebook 
Protestants Kralingen. Het internationale the-
ma is ‘samen je verzetten, steunen en helen’, de 

Daar zijn we wéér en we durven het te vragen 
én te wagen in deze coronatijd: doet u mee aan 
het kerkmaatjesproject?

Hoe gaat het ook al weer?
Kerkmaatjes zijn twee gemeenteleden, die sa-
men deze zomer voor één keer (of vaker, maar 
dat spreek je samen af) een activiteit doen die 
ze allebei leuk vinden. 
Bijvoorbeeld samen een spelletje doen, een 
kopje koffie drinken, een wandeling of fiets-
tocht maken of samen hardlopen … Het ene 
gemeentelid gaat naar de ander toe: dus wel 
even aangeven of je gaat of wilt ontvangen.
Natuurlijk houden we ons aan de coronaregels 
van hygiëne en 1,5 meter.

U wilt vast meedoen en u geeft u op: 
•  bij Hennie van der Linden
e: hennie.linden@ziggo.nl, of m: 06 146 437 56
•  of bij ds Ilse Hogeweg 
e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl 
t: (010) 435 41 44, of m: 06 364 368 78, 
•  of bij ds Marianne Bogaard 
e: m.bogaard@protestantskralingen.nl, 
t: (010) 737 04 55, of m: 06 835 321 89.
 

In voorgaande jaren werden de briefjes ook 
uitgedeeld in de kerkdiensten, maar op dit 
moment weten we niet wanneer u weer naar 
deze samenkomsten kunt komen, dus gaan we 
er even van uit dat u zelf actie onderneemt en 
belt of mailt.
Noem je naam, adres en telefoonnummer en 
geef aan of je naar de ander toegaat of dat je 
bezocht wilt worden.

Heb je goede ervaringen bij vorige gelegenhe-
den: geef het door en maak ook anderen en-
thousiast. Weet je mensen die thuis zitten en 
geen erg hebben om zich op te geven: maak hen 
erop attent !

Op zondag 11 juli worden na afloop van de 
dienst de namen getrokken en zo combinaties 
van de twee kerkmaatjes gemaakt. U hoort dat 
tijdens die dienst! (Of snel daarna als u niet on-
line of in persoon aanwezig bent.)

Daarna:
•  Maak een afspraak met je kerkmaatje in juli, 
augustus of september. Houd je wel aan de co-
ronaregels die dan gelden!

•  Als het kan: maak een foto + verslag van jul-
lie activiteit, stuur deze vóór 20 september naar 
het e-mailadres  kopij@protestantskralingen.nl  
en je verhaal wordt gepubliceerd in het okto-
bernummer van Caleidoscoop!

Alle leeftijden kunnen meedoen, ook alle kin-
deren! Tieners! En juist mensen die aan huis 
gebonden zijn! Iedereen kan meedoen! Zo ho-
pen we op een zomer met heel veel leuke, ple-
zierige ontmoetingen.

ds Ilse Hogeweg
ds Marianne Bogaard
Hennie van der Linden

Idahotvesperdienst op maandag 17 mei

De dag tegen homofobie

bijbeltekst voor alle vespers is Johannes 15:12 
‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals 
ik jullie heb liefgehad.’ Er is niet één voorgan-
ger, maar verschillende mensen zullen getui-
genissen en de gebeden uitspreken. De vesper 
begint om 19.30 uur.
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Alle gemeenteleden van harte uitgenodigd!

Kerkmaatjes zomer 2021



Intro
Voor de tweede maal achter elkaar beste-
den we aandacht aan de ervaringen van 
luisteraars en kijkers van de online kerk-
diensten. Al meer dan een jaar kunnen we 
soms een tijdlang helemaal niet, soms een 
tijdlang maar met een kleine groep, samen-
komen voor een viering. En het is nog niet 
voorbij. 
Deze keer ook wat reacties van de makers 
van deze diensten: predikanten, filmers, 
organist.

Eén jaar online kerkdiensten

Leny Hagen 
Leny vindt het ideaal om elke zondag naar de 
kerkdiensten te kunnen kijken en is blij dat 
vele vrijwilligers dit mogelijk maken. 
Zij is heel enthousiast over álle dingen die voor 
de gemeenteleden worden gedaan, want dat 
zijn er best heel veel. 

“In deze tijd moeten we allemaal roeien met de 
riemen die we hebben, maar dit vind ik een 
prachtige oplossing. Graag volg ik alles wat 
wordt uitgezonden. Zo ook de livestreams van 
bijvoorbeeld de rouwdiensten. 
Zo blijf je toch betrokken. Inmiddels heb ik 

Willy Koedoot
Willy vindt de online kerkdiensten heel fijn en 
daarnaast ervaart zij het thuis kunnen blijven 
ook als positief.

“De rust van de zondagmorgen is ontspannen, 
omdat je niet weg hoeft. 
Als oudere vind ik dat prettig. Natuurlijk mis 
je het contact met de gemeenteleden, maar dat 
was voor mij toch al niet mogelijk door gezond-
heid. Nu voel ik me er gek genoeg meer bij be-
trokken, de zondagmorgen staat in het teken 
van de kerkdienst. Online is er ook minder 
afleiding en het is bijna altijd goed te verstaan. 
Deze rust zorgt ervoor dat de preek meer in-
druk maakt. 
Verder wil ik mijn dank uitspreken, omdat ik 
elke week de liturgie in de bus ontvang en ook 
dank voor al die verrassingen die ons steeds 
ten deel vallen.”

Conny van Dellen 
Conny begint de zondagochtend al vroeg. Om 
8.00 uur in de ochtend is zij een trouwe luiste-
raarster van het radioprogramma met Andries 
Knevel. Er worden daarin mooie psalmen ge-
zongen in een volle kerk. 

“Aansluitend maak ik mij dan klaar om ‘naar 
de kerk te gaan’ en schakel om 10 uur over 
naar de online kerkdienst. In het begin was het 
vaak lastig omdat Facebook je verplichtte om 
lid te worden en dat kon je niet altijd wegklik-
ken. Nu gaat het inmiddels goed en ik vind het 
fijn dat mij deze mogelijkheid wordt geboden. 
Het lopen en zitten gaat niet meer zo makke-
lijk, waardoor ik toch al niet naar de kerk kon 
gaan. Eigenlijk was corona op dit punt welkom. 
Het is alleen jammer dat je de mensen niet 
ziet. Misschien straks als er weer 30 aanwezig 
mogen zijn, maar als alles weer normaal wordt 
stoppen de online diensten waarschijnlijk en 
wordt het weer de kerktelefoon. 
Voor dit moment ben ik blij om te kunnen kij-
ken.”

Janny Korpershoek
Janny was verrast toen Henny de Vos haar 
vroeg of zij een kastje in huis wilde hebben 
om de kerkdienst te beluisteren. Zij heeft geen 
computer, dus wilde ze dit graag.
Janny: “Met veel geduld kreeg Leonard de aan-
sluiting voor elkaar. Ik ben nu een trouwe luis-
teraar en geniet iedere zondag van de diensten. 
Al zie ik niets van het gebeuren, ik ben wel be-
trokken bij het wel en wee van gemeenteleden. 
De ervaringen van de anderen herken ik. Al-
leen met de collecte heb ik wat moeite. Bij het 
gireren gaat er soms iets mis en dan spaar ik de 
giro’s op, maar heb daarbij de vraag of ik dan 
niet te laat ben. Misschien heeft de diaconie het 
geld dan al overgemaakt.
Nu we elkaar in de kerk niet zien wordt nie-
mand gemist die even afwezig is. Dat kan bij 
mij het geval zijn als ik een poosje niet bij mijn 
kastje zit. Ik wacht namelijk op een opname 
voor een heupoperatie. Op hoop van zegen!
Verder vind ik het geweldig wat er in deze co-
ronatijd allemaal wordt gedaan. Wekelijks de 
liturgie in de bus, Paaspakketje en andere ver-
rassingen. Hoe mooi ook het filmpje ‘De Heer 
is waarlijk opgestaan.’
Complimenten voor iedereen hoor!” 

Wouter van der Bas
Wouter herinnert zich de eerste onlinedienst 
nog heel goed. Met een redelijk technische ex-
pertise en net bevestigd als diaken was het best 
een apart sfeertje. Een lege kerk, niet zingen en 

Wouter van der Wilt
“Na 1 jaar online treedt er een soort gewenning 
op, maar je mist heel erg de samenzang. Het 
moment dat er helemaal niet meer gezongen 
mocht worden, vond ik heel pijnlijk.
Qua werk vielen natuurlijk alle concerten weg, 
terwijl ik nu wel elke zondag in de kerk speel. 
Afwezig vanwege vakantie gebeurt even niet. 
Vele collega-musici zitten al een jaar zonder 
werk.
Qua uitvoering zijn de diensten in grote lijnen 
voor mij een beetje hetzelfde. Voorheen stemde 
ik ook voorafgaand af met cantorij, zanger, etc. 
Het is wel extra stil en ach… je went aan het 
spelen voor de camera. Soms kijk ik de uitzen-
ding terug en let dan vooral op hoe het klonk 
en de techniek, want je speelt toch anders. 

Pro Rege. Een deel van het beeld dat de regisseur op zijn 
monitor ziet.

En voorheen was ik natuurlijk anoniem, maar 
nu kom ik steeds fysiek in beeld. 
Waar ik wel erg rekening mee moet houden 
is het volume. Is er een klein groepje zangers 
of oh nee, er is er maar 1. Bij de mensen thuis 
komt de verhouding orgelspel versus zang 
trouwens ook anders over. Wat dat betreft zou 
de opnameapparatuur vooral qua microfoon 
nog wel verbeterd kunnen worden. Overigens 
doet de filmploeg het fantastisch en beschikt 
over mooie camera’s. 

Hopelijk kunnen er deze zomer weer live con-
certen worden gegeven en verder kijk ik ook 
erg uit naar kerkdiensten waar de mensen weer 
fysiek aanwezig kunnen zijn.” 

mijn vaccinaties gehad, dus kijk ik vooral uit 
naar het contact met de mensen, want dat mis 
ik wel.”
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Eén jaar online kerkdiensten

Johan Louwerse 
“Sinds het begin van de online kerkdiensten 
ben ik betrokken geweest bij het in beeld bren-
gen van de kerkdiensten. Ik heb gezien hoe in 
het afgelopen jaar het filmen steeds profes-
sioneler is geworden. Na elke dienst bleken er 
wel verbeterpunten te zijn. Hierbij werden de 
ervaringen en suggesties van gemeenteleden 
meegenomen.

Tijdens het filmen ben ik bezig om de dienst 
zo goed mogelijk in beeld te brengen. Hierdoor 
ben ik minder bezig met de inhoud van de 
dienst. Ik vind dit niet erg. Het is niet zo dat 
ik de dienst thuis opnieuw terugkijk. Doordat 
het team verder is opgebouwd, ben ik ongeveer 
één keer per maand aan de beurt. De andere 
zondagen kan ik de dienst gewoon rustig thuis 
kijken.

Ik vind het mooi wat wij met een aantal ge-
meenteleden het afgelopen jaar hebben neer-
gezet en ben blij met wat er nu staat.”

“Een jaar online vieren. Wat was het vreemd 
en leeg, de eerste keer dat we zonder kerkgan-
gers vierden, een jaar geleden. Het steeds weer 
schakelen als de maatregelen veranderden en 
het uitvinden van de onlinediensten kostte 
veel energie. We waren het er echter meteen 
over eens dat we op zondagmorgen wilden 
blijven samenkomen, al was het met een mini-
mum aantal aanwezigen. In het afgelopen jaar 
hebben we gehoord en gezien hoeveel mensen 
thuis betrokken bleven, op hetzelfde moment 

Nico van Veen 
Nico is een trouwe luisteraar van de kerkdien-
sten op Kerkomroep.nl. Als ik vraag waarom 
hij niet ook kijkt, antwoordt Nico: “Ach weet 
je, ik ben daar niet zo handig in en het alleen 
maar luisteren vind ik net zo aangenaam. Het 
is wel vervelend dat de diensten in Pro Rege 
soms 5 minuten later beginnen. En ja, je mist 
de mensen toch wel, maar als ik met beeld zou 
kunnen kijken zie ik ook niet veel meer dan de 
dominee, organist en ouderling.
Het klinkt misschien gek, want er zijn veel al-
leenstaanden, maar soms is het toch eenzaam, 
omdat je dan niets kunt delen. Gelukkig heb 
ik inmiddels mijn vaccinaties gekregen, waar-
door er weer wat meer ruimte ontstaat.
Het zou wel fijn zijn als er – aan het begin van 
de dienst – een bekend lied wordt gespeeld of 
gezongen. Dan kun je een beetje meeneuriën 
om in de stemming te komen. Ook aan het 
eind ontbreekt vaak een bekend lied en dat 
vind ik wel jammer. Zondag 25 april mocht ik 
zelf in de kerk zingen en beleven hoe dit was.

Ralf Hillebrand
“In het begin heb ik mij met de online kerk-
diensten niet bemoeid, maar in de zomer-
vakantie kwam de vraag of ik misschien wilde 
komen helpen. Ja natuurlijk, prima om gemid-
deld 2 x per kwartaal actief in functie te zijn 
en als filmer mee te draaien. De apparatuur is 
gaandeweg steeds meer verbeterd en dat dit het 
eindresultaat ten goede komt is evident, vooral 
in de Hoflaankerk. Hopelijk wordt er nog in de 
apparatuur voor Pro Rege geïnvesteerd en de 
hoogte van de camera beter afgesteld, zodat 
de predikant rechtstreeks in de camera kan 
kijken. 
De dienst kijk ik nooit terug. Immers, tijdens 
het filmen krijg je meteen in beeld wat de men-
sen thuis zien. Verder probeer ikzelf steeds 
meer te regisseren. De laatste keer heb ik met 
Picture-in-Picture (PIP) gewerkt. Dat is een 
beeld-in-beeld techniek waarbij bijvoorbeeld 
het orgel groot in beeld wordt gebracht en Mir-
jam in het klein geprojecteerd. Van de preek 
krijg je overigens maar weinig mee, omdat je 
je focust op de camera. 
Wat de toekomst betreft moeten we ons be-
raden …  hoe verder. Is Facebook dan wel het 
juiste medium? Vooralsnog blijf ik me graag 
inzetten.”

Bij iemand thuis. Als je je telefoon, tablet of laptop aansluit op je televisie, dan is dit je beeld.

Ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg
of een later tijdstip. Dat gaf ons als voorgan-
gers het gevoel dat we er samen voor gingen. 
Heel vaak is ons de vraag gesteld: is het niet 
moeilijk, om voor te gaan in een dienst in een 
lege kerk, met alleen lege stoelen om je heen? 
Nee, eigenlijk niet…we zagen in gedachten niet 
alleen een camera als we voorgingen, maar óók 
de gezichten van hen die mee vierden. We mis-
sen de ontmoeting als gemeente op zondag. We 
missen het zingen. We zijn echter ook dank-
baar voor deze blijvende betrokkenheid!” 

met een iPad op een stapel Liedboeken was het 
echt pionieren, temeer daar het geluid ook wel 
een dingetje was. Het besef dat deze corona-
tijd wel eens heel lang zou kunnen gaan duren, 
leidde tot investeren in apparatuur.

“Met de Kerst konden we met de nieuwe instal-
latie gaan draaien en dat bood zoveel meer 
mogelijkheden. Wekelijkse cijfers van hoge 
bezoekersaantallen en views. Vergeet niet dat 
je een soort keten vormt, want de verbinding 
tussen dominee, organist, zanger en kinderne-
vendienst moet kloppen. Gelukkig hebben we 
een goed team van 6 vrijwilligers – 8 zou nog 
beter zijn – dus als je interesse hebt?
De uitzending kijk ik altijd een aantal keer 
terug. Eerst technisch, qua overgangen, beeld, 
geluid en later de dienst inhoudelijk.
Ouderen willen graag mensen zien! Dat moet 
nog even wachten en na 45 jaar kerktelefoon is 
dit toch uniek, waarvoor we veel waardering, 
maar ook kritiek krijgen ha-ha.
Qua toekomst zie ik meer perspectief met vi-
deo, maar ben nu dankbaar voor alle facilitei-
ten. De Hoflaankerk is op orde. Voor Pro Rege 
zijn er nog wat verbeterpunten. 
En straks een mobiele camera? … dat zou zeer 
welkom zijn. 
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Thema-avond Zoom?

Pionieren, de kerk opnieuw uitvinden

Spreken over bidden 
Zo verschillend als mensen zijn, zo verschil-
lend is ieders gebed. In de week tussen Hemel-
vaart en Pinksteren is het goed om stil te staan 
bij wat bidden voor jou is – en wat het níét is. 
Na Jezus’ laatste ontmoeting met hen wachtten 
de leerlingen samen met Maria en samen met 
de vrouwen, die Jezus’ volgden. Vurig en eens-
gezind wijdden ze zich aan gebed. 
Bidden heeft dus te maken met wachten en je 
richten op de toekomst. In deze Zoombespre-
king zal het gaan over verschillende wijzen van 
gebed. Het is goed om van elkaar te horen waar 
je je in herkent, en waar in niet. We spreken 
over waar bidden in de bijbel te vinden is. We 
sluiten af met enkele gebedsteksten: wat zou jij 
kunnen bidden, en wat niet? 
Donderdag 20 mei 11.00 uur per Zoom. Geef u 
op bij ds Ilse Hogeweg.

Pionieren, wat is dat? Op vele plekken waar 
de kerk niet meer is in Nederland wordt gepi-
onierd, worden nieuwe vormen van kerkzijn 
uitgevonden, onderzocht en beproefd. In 2017 
waren er 56 pioniersplekken, in 2020 147. 

Ook in Rotterdam is er een heel aantal pio-
niersplekken actief. De kerkenraad wil haar 
jaarlijkse bezinning dit jaar per Zoom over pio-

Oproep Vakantiekerk
Op dit moment is het nog onzeker in hoe-
verre en waar we onze vakantie kunnen 
doorbrengen. Hoewel corona ons vorig jaar 
ook al parten speelde, stuurde u deson-
danks mooie en bijzondere ervaringen in. 
Graag laat de redactie zich dit jaar opnieuw 
verrassen door uw inzending over een ‘Va-
kantiekerk’. Het is natuurlijk niet altijd 
mogelijk om fysiek een kerk of dienst te be-
zoeken in een andere kerk dan de uwe. Wel-
licht heeft u online een mooie kerk(dienst) 
bijgewoond die u graag wilt beschrijven. En 
gaat u hopelijk toch op vakantie en bezoekt 
u een kerk, wilt u dan uw ervaring met 
ons delen? Ook wanneer u misschien al-
leen maar een kerk aan de buitenzijde heeft 
kunnen bewonderen. Denk daarbij aan in-
drukwekkende bouwstijlen of bijvoorbeeld 
mooie details van Bijbelse taferelen op een 
kerkdeur.
Kortom, verblijd ons met uw verhaal, na-
tuurlijk het liefst met foto. Wij kijken er 
naar uit: kopij@protestantskralingen.nl

De Redactie

niersplekken houden. Alle gemeenteleden die 
dit thema ook mee willen maken zijn van harte 
welkom. Het gaat om een inleidende bezinning 
van plm. een uur. Dit zal zijn op woensdag 26 
mei om 20.00 uur. Laat aan ds Ilse Hogeweg 
weten als u dit mee wilt maken.

Foto: de weggeefwinkel Yess! van de pioniersplek Gelo-
ven in BoTu (Bospolder Tussendijken)

Wandelen en stilstaan op 4 mei 
– meditatieve wandeling

Op 4 mei gaan we het Kralingse bos in met een afbeelding die oproept tot bezinning en gesprek. 
Wat betekent het gedenken op deze dag voor ons? Waar raakt het aan onze eigen geschiedenis 
of ons eigen leven? We verzamelen om 13.00 uur bij het bruggetje voorbij de molens aan de Plas-
zoom en gaan dan twee aan twee op pad. 

Wie zich aanmeldt via de mail, telefoon of app wordt door mij aan iemand anders gekoppeld. 
Ds Marianne Bogaard | m.bogaard@protestantskralingen.nl / 010 737 04 55 / 06 835 321 89
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In de maand mei staan we stil bij 1940-1945. 
Daarom vroegen we Iman de Vin, een van 
onze oudste gemeenteleden, of hij nog herin-
neringen had. “Heb je even?” was zijn reactie 
en hij begon te vertellen.

Het was vrijdag 10 mei 1940 dat wij met alle 
Rotterdammers (wakker)schrokken van hard 
vliegtuiggeluid, kanonschoten en ontploffin-
gen. Het was oorlog, maar wat betekende dat? 
Thuisblijven? Natuurlijk niet, er moet gewerkt 
worden.
Dus ging hij met een kameraad per fiets naar de 
Waalhaven. Daar werkt hij bij vliegtuig fabriek 
Koolhoven; hij maakt heel speciale technische 
onderdelen. Bij het Witte Huis maakt hij ken-
nis met de oorlog. Enkele Duitse soldaten be-
zetten de kruising, schreeuwen “Zurück” en zo 
ontloopt hij een vuurgevecht. Terug naar huis, 
waar hij later hoort dat Koolhoven is vernie-
tigd, Waalhaven en gedeelten op Zuid in Duit-
se handen zijn. Het is Pinksterweekend, geen 
kerkdiensten, bommen op het Oostplein en 
dinsdagmorgen onheilspellend rustig. Tegen 
half twee het bombardement, instortende hui-
zen, brand en een lange stoet mensen die daar-
uit ontkomen zijn en naar Kralingen vluchten. 
Het leven gaat door.

Hij krijgt werk bij een bedrijf dat verplicht voor 
de Duitse oorlogsindustrie werkt en dat voor-
komt tewerkstelling in Duitsland.
Van de oorlog is niet veel te merken, soms een 
luchtgevecht, wel gebrek aan voedsel. De be-
zetter voert een avondklok in. Soms vanaf 8 
uur, soms vanaf 6 uur ’s avonds en aldoor tot 
6 uur in de morgen. Wie zonder reden buiten 
is wordt gearresteerd; wie vlucht wordt neerge-
schoten. Iman benut die tijd voor studie.
Het gezin woont aan de Paradijslaan en daar 
vlakbij stort in de nacht van 12 op 13 mei 1943, 
een brandend Engels vliegtuig neer. Terugko-
mend uit Duitsland, geraakt door een nacht-

vlieger, probeert de 20-jarige piloot op het toen 
nog onbeboste terrein voorbij de Nieuwe Croos-
wijkseweg een noodlanding te maken. Dat lukt 
niet, het toestel stort neer en de 7 jonge beman-
ningsleden komen om. De huizen blijven onge-
deerd, een wonder! Een monumentje uit 2018 
(zie foto) herinnert hem en ons aan die crash. 
Dat was één van de vele schrikmomenten. 

Op vrijdag 11 november 1944 is Rotterdam 
hermetisch afgesloten.
Alle mannen vanaf 17 jaar moeten zich voor 
hun huisdeur melden, dus ook Iman, weige-
ren is geen optie, ze worden zwaar bewaakt 
lopend afgevoerd naar een leegstaande fabriek. 
Die nacht doorgebracht op de betonnen vloer, 
’s morgens een stuk brood en in een lange co-
lonne gaat het richting Gouda, daarna Utrecht, 
Amersfoort (1 nacht in het concentratiekamp) 
en ten slotte Amerongen. Hevige regen, Iman 
heeft geen regenkleding en komt doorweekt 
aan. Hij weet een officier te overtuigen dat hij 
dringend een bril nodig heeft. Bewaakt door 
een soldaat naar een oogarts, maar die heeft 3 
dagen nodig om de glazen te krijgen en Iman 
krijgt schriftelijk bewijs, dat hij met ‘verlof ’ is. 

Uit het leven van Iman de Vin

Hij ontsnapt, wordt bij Amersfoort aangehou-
den. De schrik is groot, “Ausweis”, hij overhan-
digt zijn verlofpas. De Duitser heeft kennelijk 
ook gezichtsverlies, leest niet wat er staat “In 
Ordnung” doorlopen, zo komt Iman thuis.
Moeder dolblij, maar hij kan niet blijven en 
moet onderduiken. Geen stroom, bange, koude 
en hongerige weken volgen en dan is het 5 mei! 
VRIJ!

In 1955 vestigt het gezin zich in Kralingen, 
wordt bij de Hoflaankerk ingeschreven. Vele 
jaren is Iman diaken, daarna kerkvoogd, 50 
jaar lid van het Kralings Kerkkoor. Is gerid-
derd, drager van de Erasmusspeld. Alom ge-
waardeerd. ‘Het even’ is te kort. Wie zolang 
actief mag leven kan ongelooflijk veel vertellen. 
Maar nu ging het vooral om ’40-45’. Opdat wij 
niet vergeten!

Enkele dagen na dit gesprek valt Iman en breekt een 
been. Hij wordt geopereerd en komt in een zorghotel. 
Maar onverwacht verslechtert zijn toestand heel snel; in 
de vroege morgen van zondag 25 april overlijdt hij. In de 
volgende Caleidoscoop zal een in memoriam verschijnen. 

Gijs Roodhorst
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Lieve mensen,
Met dit gedicht willen we jullie van ganser har-
te dank zeggen voor het getoonde medeleven 
rondom de ziekte en het overlijden van onze 
allerliefste x

Hartelijke groet,
x

Gelukkig is de mens ...

Gelukkig is de mens die tot het einde
handen mag voelen die goed doen.

De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De Hand die met het hart troost.

Geen mens kan leven
zonder die hand,
die teder is,
die behoedt,
die beschermt
en bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere hand is,
die alle wonden geneest,
die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.

Tot die tijd
kunnen onze handen
een voorproef zijn van die handen,
en handen en voeten geven
aan die liefde
die onmisbaar is.

Marinus van den Berg

    Pastoralia
Wie is de kwetsbaarste?
In mijn opleiding contextueel pastoraat leer-
de ik hoe belangrijk deze vraag is. Wie is de 
kwetsbaarste in een gezin, in een familie? Wie 
is de kwetsbaarste in de kerkgemeenschap – 
de messiaanse familie, die we zijn? Natuurlijk 
verschillen de visies over wie de kwetsbaarste 
is – en ook veranderen mensen in kracht en 
kwetsbaarheid. Maar door er over te spreken, 
leer je door elkaars ogen te kijken. Door over 
deze vraag te spreken leren we van elkaar hoe 
verschillend je tegen kwetsbaarheid aankijkt. 
Door het gesprek over deze vraag komt er mee-
leven en inleven op gang. Met al die verschil-
lende meest kwetsbaren. 

We leven nu in een tijd waarin deze vraag in 
onze samenleving letterlijk van levensbelang 
is. Er is voortdurend geschoven met de groe-
pen mensen die met voorrang gevaccineerd 
moeten worden. De visie, wie het meest 
kwetsbaar is, verschilt en verandert, en tel-
kens zijn er argumenten waardoor het weer 
anders gaat. Ook in onze kerkgemeenschap 
wordt de vaccinatie van kwetsbare mensen 
uitgesteld door verandering in voorrang. In 
het slechtste geval belanden we als samenle-
ving in een machtsstrijd en een lobby-strijd 
tussen verschillende groepen kwetsbaren. 
Laten we als kerkgemeenschap ons blijven 
oefenen in het door elkaars ogen kijken, in 
inleven en meeleven. De vraag ‘wie is de 
kwetsbaarste?’ is nooit klaar.

Meeleven
x uit Kralingseveer werd onlangs na jaren van 
uitschrijving opnieuw ingeschreven in de kerk. 
Het is goed dat er hernieuwd contact is, zeker 
nu hij in de week voor Pasen werd opgenomen 
in hospice De Regenboog.
Een mooi bericht is het volgende: op 12 mei 
2021 geven x en x het jawoord door middel van 
geregistreerd partnerschap in het stadhuis van 
Rotterdam. Ze gaan wonen samen met de kin-
deren in Capelle a/d IJssel. Wij feliciteren hen 
van harte met hun voorgenomen belofte van 
trouw, en natuurlijk ook (opa) x en (oma) xen 
(tante) x0.

Overleden
Zondagmorgen 25 april, in alle vroegte, is over-
leden Iman de Vin, Anatole Franceplaats 174. 
Eerder deze maand had hij bij een val zijn been 
gebroken. Hij is daar aan geopereerd en naar 
een revalidatiecentrum gebracht. Daar ging 
onverwacht zijn gezondheid snel achteruit en 
is hij overleden. In de volgende Caleidoscoop 
komt een in memoriam.

In memoriam x
Op de morgen van Palmzondag heeft xxx het 
tijdelijke verwisseld met het eeuwige. Zijn le-
ven begon 91 jaar geleden op een boerderij 
in Heerde, Gelderland. Halverwege de jaren 
vijftig kwam hij naar Rotterdam om bij de 
zaak van Marcus te gaan werken. Nadat zij 
een huis gekocht hadden in Kralingse veer 
kwam zijn vrouw xx over. Ze werden bij de 

Hoflaankerk in-
geschreven op 17 
januari 1956. Om-
dat ze nog geen 
kinderen hadden, 
moesten ze het 
huis echter weer 
verlaten. x vond 
een prachtige plek 
in een weiland aan 

de ’s-Gravenweg waar noodbehuizing mocht 
worden neergezet. Hij hield er zelfs schapen. 
Dochter x en zoon x groeiden er op.
Zij kerkten in de Oosterkapel. xxxx sprak 
zich niet zo uit over zijn geloof, maar het 
was er als vanzelfsprekend. Met het ouder 
worden verhuisde het echtpaar xxx naar de 
xxxxx. De laatste jaren woonde hij daar al-
leen, nadat xxxx opgenomen was in een 
verzorgingstehuis. Na haar overlijden eind 
2019 werd het stiller voor hem, al was er veel 
aandacht van zijn kinderen en kleinkinderen. 
Hij voelde dat de ouderdom zich liet gelden, 
maar zette alles op alles om thuis te kunnen 
blijven. Daar is hij overleden. 
We namen afscheid op Witte Donderdag op 
Oud-Kralingen en lazen over de Goede Her-
der, die ons door de dood heen naar nieuw 
leven leidt in Gods Licht.
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    Pastoralia

Hartelijk dank!
Ook xxxx waren verrast met de Paasatten-
tie.
Ze danken hartelijk; de bezorger kreeg 
zelfs bloemen!

Hartelijk dank
Gaarne wil ik degene bedanken die de 
Paasgroet bedacht heeft en degenen die al-
les zo keurig verzorgd hebben.
De Paasgroet was zéér weldoordacht en 
ontroerde mij.

xxxx

Bedankt 
voor de kaarten en de mails die ik mocht 
ontvangen op mijn nieuwe adres. Het is 
even wennen. 
xxxx

Bedankje Paaspakketje 
Wat een verrassing om met Pasen zo’n 
mooi gevuld groen tasje te krijgen.
We waren er blij mee. Iedereen die eraan 
heeft meegewerkt heel hartelijk bedankt.

xxxx

Bedankt
Graag wil ik u bedanken voor de mooie 
bloemen die ik mocht ontvangen van de 
kerk voor mijn 85ste verjaardag.

xxx

Bedankt
Hartelijk bedankt voor het medeleven, 
door telefoontjes, kaarten en mails en 
bloemen de ik heb mogen ontvangen van 
de kerk. 
Ik ben er nog niet met de botbreuken van 
mijn schouder, elleboog en pols. De revali-
datie gaat voor mij niet snel genoeg. Maar 
het doet mij goed, alle aandacht die ik heb 
gekregen.

Nogmaals dank
xxxx

Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij; 
Gij ziet in mij uw kind.

Lied 695: 1 en 2
uit het Fins vertaald door Sytze de Vries

In memoriam x
Op 26 maart is thuis in vrede overleden 
xxxx in de leeftijd van 79 jaar. Hij woonde 
xxxx. Half februari kreeg hij de diagnose 
longkanker – zo graag had hij gewild dat er 
een levensverlengende behandeling mogelijk 
was. De laatste weken zijn erg moeilijk voor 
hem en xxxx geweest, de gebeurtenissen 
gingen telkens sneller dan je ze kon verwer-

ken. xxxxxx was 
in het ziekenhuis 
voor onderzoeken, 
en brak daar zijn 
been bij een val uit 
bed. Hij is thuisge-
komen, kon thuis 
verzorgd worden 
tot het laatst. xxx 
is een Rotterdam-

mer, altijd geweest, geboren aan de Stadhou-
dersweg. Hij heeft in verschillende bedrijven 
gewerkt als bedrijfsadministrateur. Muziek 
is voor xxxx enorm belangrijk geweest. Hij 
heeft het xxxx opgericht en was initiatiefne-
mer van het xxxx. Hij hield van veel soorten 
muziek: operette, maar hij en xxxx zongen 
ook graag in de cantorij. Hij was actief voor 
de Waddenvereniging en voor Natuurmonu-
menten. xxxx was een betrokken gemeente-
lid; hij is vele jaren scriba geweest. xxxx was 
een lieve, trouwe en voor velen behulpzame 
man. xxxx was ook een overtuigd gelovige 
man. Zijn leven lang heeft hij op zijn eigen 
wijze God gezocht en gevonden. xxxx  was 
niet bang om daarbij over allerlei vertrouwde 
grenzen heen te kijken. 
Op 31 maart hebben we xxxxin Gods handen 
gelegd, en we bidden, dat xxx en hun doch-

ters xxxx   en hun gezinnen de dragende 
handen van de Eeuwige dag aan dag zullen 
ervaren.

De bloemen uit de kerkdiensten
Op 4 april, waren deze voor xxxx, ter bemoedi-
ging in een moeilijke tijd
Op 9 april werd xxxx jaar. Op 11 april kreeg hij 
chocolade omdat hij wegens een allergie geen 
bloemen kon ontvangen. Hij woont xxxx
Op 4 april vierde xxxx  haar xxx verjaardag. 
Op 11 april kreeg zij de bloemen.
xxxxx was jarig  Onze gelukwens vergezelde op 
18 april de bloemen.
Op 1 april ging xxxxr op xxxxxx wonen. Als 
ondersteuning na de verhuizing wensen we 
hem sterkte en woonplezier in het nieuwe 
appartement en de nieuwe omgeving. Onder-
streept met de bloemen op 25 april.
 
Een hartelijke groet van uw pastores
ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg
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Ouders en kinderen 

Ook deze Palmpasen zijn onze jongeren weer 
op pad gegaan.Op fiets of brommer zijn de 
Paastasjes langsgebracht bij oudere leden van 
onze kerk. 

Ook deze keer waren de ontvangers blij verrast 
en zijn leuke gesprekjes gevoerd aan de deur.
Margriet, Anna, Floris, Antje, Phillipina, Do-
mi nique, Luigi, Quinten, Kika, Pepijn, Coen, 
Maxim, Eline, Naomi, Aisha, Maurits en Vic-
tor. Enorm leuk dat jullie weer mee hebben 
gedaan!

En iedereen die wilde helpen maar door corona 
toch niet kon komen, tof dat jullie mee hebben 
willen doen. We zien jullie allemaal graag weer 
bij een volgende actie!

Marianne en Sabina

De Paasrondbrengactie 2021
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Ouders en kinderen 
Save the date!
Hoi allemaal! 
Op zondag 30 mei willen wij van 10.00 uur tot 
11.30 uur graag het Pinksterfeest buiten (in het 
park of Kralingse Bos?!)  met jullie vieren. Het 
Pinksterverhaal, liedjes en buitenspellen, die 
we gaan spelen ... we hebben al veel leuke plan-
netjes!
We vieren het op de zondag na Pinksteren, om-
dat veel van jullie met Pinksteren een week-
endje weg zijn. 
Hou daarom je agenda vrij, zodat je er bij kunt 
zijn. We zullen jullie hiervoor natuurlijk ook 
nog een uitnodiging sturen als het bijna zover is.

Op Paasmorgen zaten we al vroeg klaar met de 
kindernevendienst om elkaar weer eens online 
te zien. Het was een klein clubje maar toch 
heel gezellig. We hebben onze eigen Paaskaars 
aangestoken, live naar het verhaal geluisterd, 
samen gezongen en gekletst over Pasen en wat 
je gaat doen. Eieren zoeken stond hoog op de 
to-do lijst!  Ben jij er volgende keer ook bij?

Nieuwe brug naar 
 Eiland Brienenoord
Onlangs is in IJsselmonde de Ben Schopbrug 
geopend. Dat is een heugelijk feit want nu is het 
Eiland Brienenoord gemakkelijk bereikbaar, 
ook voor de mensen uit IJsselmonde. In deze 
omgeving van het Feyenoordstadion is heel 
weinig groen. De hele wijk is volgebouwd met 
reusachtige loodsen.  Bewoners van IJsselmon-
de die het Eiland van Brienenoord wilden be-
zoeken moesten lid worden van het Zuid Hol-
lands Landschap. En hoewel de paden op het 
eiland geschikt waren voor rolstoelen kon je 
het eiland daarmee niet op. Het is heel vreemd 
dat er geen rekening werd gehouden  met men-
sen met een beperking!  Gelukkig is de fout nu 
hersteld en is het Eiland van Brienenoord een 
stadspark van de gemeente Rotterdam en vrij 
toegankelijk. 
Dat is te danken aan Ben Schop, die indertijd 
voor het CDA lid was van de Deelgemeente IJs-
selmonde en die met heel veel moeite gedaan 
gekregen heeft dat het Eiland nu vrij toeganke-
lijk is. Ik heb Ben goed gekend. We waren in de 
60-tiger jaren beiden heel actief in het Gerefor-
meerde jeugdwerk: Ben op Zuid en ik in de rest 
van Rotterdam. We zagen elkaar in Pro Rege, 
omdat we daar heel veel vergaderden of cur-
sussen gaven. Pro Rege had nu eenmaal mooie 
zalen om te vergaderen en dat is nog zo. Eén 
keer per jaar organiseerden we een weekend in 
De Tempel in Overschie.  Die weekends waren 
gemengd, maar er was een strikte scheiding 
tussen de jongens en de meiden. Zo konden 
wij als jong stel voor het eerst samen op week-
end. Tot mijn grote verbazing bleek Nel Ben 
ook goed te kennen: hij had verkering met een 
tante van Nel! Ik heb veel bewondering voor 
hem, want hij is degene geweest die het FSC 
keurmerk voor hout en houtproducten heeft 
ontwikkeld.  Een geweldige prestatie! Jammer 
genoeg is hij jong overleden.

Het lijkt me erg leuk om met onze Duurzaam-
heidsgroep het Eiland van Brienenoord eens te 
bezoeken. Ik heb het pas gedaan. De afstand is 
nog geen 8 kilometer en als je over de Brienen-
oordbrug gaat nog korter. 

Anne Gercama 

We kijken er naar uit om jullie weer allemaal te 
zien en hopen dat het na de lange coronaperio-
de weer kan!

Hartelijke groetjes en tot gauw! 
De kindernevendienstleiding 

Wandeldoel... oude telefoons voor 
Stichting Opkikker

Paasmorgen KND Zoom

Hebt u nog oude telefoons thuis liggen?  Dan 
kunt u deze inleveren voor een goed doel na-
melijk Stichting Opkikker. Zij verzorgen leuke 
uitjes en attenties voor kinderen die dat heel 
goed kunnen gebruiken. Onze eigen Deborah 
Meindersma heeft hier al eerder met veel ple-
zier gebruik van gemaakt. Zij heeft hiervoor 
dan ook al eerder een inzamelingsactie gedaan. 
Kijkt u dus nog eens in uw laatjes en wandel 
naar Bartholomeus Everardus Molen 3 om ze 
bij de familie Meindersma in te leveren. Kleine 
moeite, heel groot plezier!! Alvast veel dank. 

Annemarie 
bedankt!

Je bent een topper Annemarie! Op 18 april luis-
terden we naar jouw 50e verhaal! Wat geweldig 
en leuk dat je dit voor ons doet. Namens alle 
kinderen heel veel dank!

Caleidoscoop – p. 11



Opnieuw stilstaan bij het werk van Jasper Doest?

World Press Photo prijs voor Jasper Doest

Vorige zomer hebben we stil gestaan bij het 
werk dat fotografen hebben gemaakt in de 
coronatijd. De Vlaardingse fotograaf  Jasper 

Doest maakte een serie foto’s ‘Pandemic 
 Pigeons’ over de twee duiven Ollie en Dol-
lie, die dagelijks een bezoek brachten aan het 
appartement van zijn gezin. Deze fotoserie 
roept allerlei vragen op over hoe wij mensen 
omgaan met de natuur. Jasper Doest heeft met 
deze serie 15 april de World Press Photo eerste 
prijs gewonnen in de categorie Nature Stories. 
Misschien een nieuwe reden om stil te staan 
bij zijn werk en bij de bezinning waartoe dat 
oproept? Dollie is inmiddels in geen maanden 
meer gezien – maar ook dat is natuur.

ds Ilse Hogeweg

Acties met Serve the City

Inzameling Voedselbank

Duurzaamheid

De doppenactie

Het gaat goed met de doppen (of niet...?) De 
kinderopvang  waar we onze doppen konden 
brengen was gesloten en daardoor kregen we 
wel heel veel doppen in onze hal. Maar inmid-
dels hebben we weer een depot gevonden en is 
de gang vrijwel leeg. Alleen de grote tas met 
doppen die mevrouw Hannewijk had gespaard 
hebben we in voorraad. Maar die kunnen we 
ook zonder problemen wegbrengen. Wel heb-
ben we gemerkt dat de pakken met biologische 
yoghurt nu geen dop meer hebben. Als deze 
tendens zich voortzet zou dit misschien het 
einde van onze doppenaktie zijn. Niet erg als 
het beter is voor het milieu. Blijft u zolang het 
kan rustig doorsparen.  

Er is meer goed en slecht nieuws. U kunt bij 
Natuurmonumenten gratis een zakje met bloe-
menzaad aanvragen om wilde bloemen in uw 
tuin op of uw balkon te zaaien. Want de in-
secten hebben onze hulp nodig. Het gaat heel 
slecht met ze en dat betekent dat ook de vogels 
het moeilijk hebben. Inmiddels is de jaarlijkse 
insectentelling weer geweest. Hopelijk wordt 
het beter dan 2 jaar geleden toen ik maar 1 
flink insect in mijn tuin telde. Het broedsei-
zoen is begonnen en in onze tuin vliegen de 
mezen en mussen druk heen en weer. Onze 
werkgroep is op zoek naar mensen die in staat 
en bereid zijn nestkastjes op te hangen (o.a. bij 
Pro Rege). Want ook bij de vogels is er woning-
nood. U kunt zich bij mij opgeven! 

Namens de werkgroep Duurzaamheid, 
Anne Gercama, t. (010) 452 01 71 

In de vorige Caleidoscoop vermeldden we al 
dat in het kader van de acties van Serve the 
City er ook een inzameling wordt gehouden 
voor de Voedselbank. Helaas is het vanwege 
alle coronabeperkingen ook dit jaar niet mo-
gelijk om dat bij de winkel van Albert Heijn 
te doen. Daarom hebben we bedacht om in de 
straten rond de kerkgebouwen flyers deur aan 
deur te bezorgen en de mensen te vragen om 
artikelen voor de Voedselbank bij de kerk te 
brengen. 
En bij deze doen we ook via Caleidoscoop een 
beroep op u als gemeenteleden. We vragen u 

via deze weg of u mee wilt doen om wat extra’s 
in te zamelen voor de mensen die een pakket 
van de Voedselbank krijgen. De pakketten die 
in de Hoflaankerk (circa 50) en bij Kom en Zie 
(circa 80) elke week uitgedeeld worden, zijn 
meestal goed gevuld met groenten, frisdrank, 
brood en wat snoeperij. Maar deze lijst artike-
len is een mooie aanvulling op de pakketten of 
betekent eens wat extra’s.  
Daarom vagen we u, wilt u een of meerdere ar-
tikelen uit dit lijstje kopen en bij ons in komen 
leveren: 
•  Wasmiddel  
•  Shampoo
•  Koffie of thee
•  Potten of blikken groente
•  Zakken of blikken soep
•  Broodbeleg: jam, pindakaas, chocohagel etc
•  Pasta of rijst, pastasaus
•  Blikjes vis

U kunt uw artikelen inleveren bij:
Hoflaankerk, Oudedijk 2 (via de parkeerplaats): 
tijden: zaterdag 8 mei van 12-17 uur; maandag 
10 tot en met woensdag 12 mei van 11-14  uur.
Bij de Evangelische Broedergemeente, Avenue 
Concordia 107 kunt u ook terecht met de spul-
len: op de zondagen 2, 9 en 16 mei steeds van 
10-13 uur.

Als dat nou allemaal lastig is, dan kan er ook 
een afspraak gemaakt worden dat een van de 
vrijwilligers van de voedselbank of van Serve 
the City even bij u langs komt. U mag altijd bel-
len of mailen!

Henny de Vos-Koerselman
06 236 719 18,  henny@koerselvos.nl
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Op Marianne Bogaard na, die met vakantie 
was, waren alle kerkenraadsleden in beeld. Me-
dedelingen vanuit deze vergadering: 
De opvolging voor het maken van het kerk-
dienstenrooster is rond. Marijke van Steenis 
gaat Elsa Oosterhuis opvolgen. 
Er zijn vanuit de gemeente geen reacties geko-
men op de brief met informatie over de aan-
staande fusie, zoals gepubliceerd in het april-
nummer. Zodra er meer te melden is, hoort u 
dat natuurlijk. 
Het thema van deze vergadering was het ver-
slag van  de werkgroep Jeugd en Jongeren. 
Onze nieuwe jeugdouderling Kristel Hille-
brand - van der Want had een uitvoerig  verslag 
gemaakt van alle activiteiten, zodat het voor de 
kerkenraadsleden ging leven.  Er werken veel 
mensen achter en voor de schermen mee om 
de jeugd bij de kerk te betrekken. Elisabeth 
ter Hoeven helpt Kristel bij alles en heeft met 
name de tieners als verantwoordelijkheid. De 
kerkenraad is het er mee eens dat de jeugd in 
onze gemeente nog zichtbaarder moet worden. 
Dat kan o.a. door bijdragen, eventueel door de 
redactie geschreven, in Caleidoscoop. Kristel 

Vanuit de kerkenraad

De vergadering van 20 april
gaat onderzoeken welk medium de jeugd op dit 
moment het meeste aanspreekt . Er wordt ook 
gekeken naar concrete acties door de jongeren 
voor een diaconaal doel. 
Vanaf Hemelvaartsdag houden we weer dien-
sten met 30 bezoekers. Op Hemelvaartsdag 
met 15 van Kralingen West en 15 van Protes-
tants Kralingen. U wordt via de Nieuwsbrieven 
op de hoogte gehouden. We vallen weer terug 
op de maatregelen die we hanteerden bij de vo-
rige periode van 30 bezoekers. 
Het is gewoonte dat de kerkenraad aan het 
eind van het seizoen een retraite houdt. Er 
wordt dan een geloofsgesprek gehouden of een 
bepaald thema wat dieper en persoonlijker be-
sproken. Dit jaar, op 26 mei, vertelt Ilse Hoge-
weg per zoom iets over Pioniersplekken. U leest 
daar meer over op pagina 6 van dit nummer. 
De kerkenraad stemt in met de plannen voor 
een nieuwe website die al in een vergevorderd 
stadium van ontwikkeling is. Naar de finan-
ciering wordt nog gekeken, maar ook daar zijn 
concrete plannen voor. Op de startzondag ho-
pen we de nieuwe website in gebruik te kunnen 
nemen.

Ook stemden we, onder voorbehoud, in met 
een nieuw collectesysteem: de “Appostel app” 
Vanzelfsprekend krijgt u ook daar  meer over 
te horen. 
Annie van Hoof heeft de kranslegging bij “De 
steen der miljoenen tranen” op 4 mei voor onze 
gemeente geregeld. Dit jaar zonder publiek. 
Corry Toxopeus sloot onze vergadering af door 
het uitspreken van een gebed. 

Namens de kerkenraad, 
Jeannette Schravesande, scriba

Opvolging voor maken en bijhouden 
kerkdienstenrooster

In Caleidoscoop van maart stond een op-
roep voor het maken en bijhouden van het 
kerkdienstenrooster. Drie personen heb-
ben daarop gereageerd, heel fijn! Marijke 
van Steenis was de eerste, en na uitgebreide 
informatie van Elsa Oosterhuis heeft zij 
aangegeven bereid te zijn deze taak over te 
nemen. Dankjewel Marijke!

En weer zijn we een stapje verder.  De keus van 
de websitebouwer is bepaald en de kerkenraad 
heeft het fiat gegeven om door te gaan op de 
ingeslagen weg. De werkgroep heeft na voor-
beeld van een moodboard, gemaakt door Rudi 
van Heemskerk, een opzet voor de website ge-
maakt. (Ik heb gezocht naar een Nederlands 
woord voor moodboard, maar kwam uit op 
“Een  moodboard  lijkt op een collage maar is 
veel meer dan dat. Het is een visualisatie van 
een concept, idee, droom of gevoel. Een mood-
board bestaat uit herkenbare elementen, maar 
suggereert ook nieuwe ideeën.” Dan zeggen we 
maar moodboard!)

We werden het allemaal vrij gemakkelijk met 
elkaar eens. Het gaat mooi worden en het gaat 
lukken!

Nu is het zo langzamerhand ook zaak om na te 
denken over een webmaster en de samenstel-
ling van een webredactie. Naar aanleiding van 
ons vorige stukje informatie over de nieuwe 
website heeft iemand zich al opgegeven om 
plaats te nemen in die  webredactie. Maar daar 
kunnen er nog meer bij!

Ons stappenplan is nu:
• Financiering rond krijgen voor opzet en on-

derhoud. 
• Analyse van de informatiebepaling in de 

nieuwe website door de werkgroep.
• Werken aan website door zowel professional 

als werkgroep.
• Besluitvorming over benoemen webmaster 

en vormen webredactie.
• Website vullen: wie zet wat waar en voor wie.
• Diverse groepen intern laten kennis maken 

met de nieuwe website  en wellicht korte cur-
sus volgen.

• Fouten en manco’s eruit halen.
• Startzondag: nieuwe website is een feit!
Hennie van der Linden

Verslag van de werkgroep

Nieuwe website Protestants Kralingen
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Protestants Kralingen
Predikanten
ds Ilse D. Hogeweg, Kralingseweg 366 B, 3066 RC; 
e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl, t: 435 41 44. ds Hoge-
weg houdt de woensdagmiddag en zaterdag vrij.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.protestantskralingen.nl

Collectes februari
De collecteopbrengst voor de kerk was in 
maart € 862,50.

Bart Reinders

Diaconie:
7-mrt St. Eboo, Kenia   € 176,38

14-mrt Stichting Vrolijkheid  € 351,88
21-mrt Ver. Prot. Gem. Curaçao € 336,38
28-mrt Open Huis Crooswijk € 197,88

André de Boer ontving van een gemeentelid 
€ 50. Dat geld is bestemd voor de Voedselbank 
in de Hoflaankerk.

Johan Louwerse

Dankzij het Pinksterfeest is het Evangelie we-
reldwijd verspreid. Elly Kloots zond het gedicht 
‘Pinksteren’ in omdat het haar dagelijks inspi-
reert, en hopelijk inspireert het ons ook! 

De dichter van ‘Pinksteren’ is Ad den Besten 
(1922-2015). Hij behoort bij de naoorlogse dich-
tersgeneratie, die zich vooral op het dichten 
van geestelijke liederen toelegde. Na het gym-
nasium studeerde hij theologie want hij wilde 
predikant worden.
In 1943 weigert hij de zogenaamde loyaliteits-
verklaring te ondertekenen: een erkenning van 
het gezag van de bezetter. Maar al snel wordt 
hem duidelijk dat hij zijn vader – die inmiddels 
is afgezet als burgemeester, omdat hij niet in 
voldoende mate achter het beleid van de Duit-
sers staat – in grote problemen zou brengen 
als hij de verklaring niet ondertekent. Na rijp 
beraad besluit hij toch te tekenen, met de toe-
voeging: “Voor zover in overeenstemming met 
mijn geloof in Jezus Christus.”
Het verbazingwekkende feit doet zich voor 
dat de Duitsers dit pikken en hem vrijstelling 
geven van tewerkstelling in Duitsland. Al zijn 
vrienden die niet tekenden moeten echter wel 
naar Duitsland. Hij besluit met hen solidair te 
zijn: hij meldt zich vrijwillig aan. Een jaar lang 
is hij o.a. in Berlijn werkzaam. Die periode 
is in hoge mate vormend geweest voor hem. 
Daar leert hij het werk van Miskotte kennen 
en ontdekt dat deze theoloog een diep begrip 
verschaft in het heidense karakter van de na-
tionaal-socialistische leer. De inzichten die hij 
opdoet, zullen hem zijn gehele leven bijblijven.

Hij werkte mee aan het Liedboek voor de Ker-
ken en de Psalmberijming van 1968. Vanaf 1953 
kwamen hij en Guillaume van der Graft, Muus 

Pinksteren
O Vogel Heil’ge Geest.
neerdalend op de hoofden
van wie de Heer beloofde:

“Ik laat u niet verweesd
in rouw en droefheid achter”,
o Trooster, wie verachtt’er
een zo verrukkend feest!

Want Gij zijt zelf de Heer
die van ons werd genomen,
nu tot ons weergekomen,
een Vogel, schoon en teer,
die naar ons toegedreven
wil nest’len in ons leven
voor nu en immermeer.

Leef in ons. Heil’ge Geest
woon, Vogel, in ons midden;
ons zingen en ons bidden,
onmachtig en bevreesd,
wil ’t op Uw wieken dragen
tot aan Gods hart, ---- dit vragen
wij U het allermeest.

Ad den Besten
(Overgenomen uit Bijbel voor de Kinderen, ds J.L. Klink)

Voor Elly Kloots is Pinksteren het 
Feest der Feesten!

Jacobse, Jan Willem Schulte Nordholt en Jan 
Wit jaarlijks een aantal weken per jaar samen 
om te werken aan nieuwe psalmberijmingen. 
In het Liedboek van 2013 zijn van hem opge-
nomen: Lied 671 een vertaling van Luthers 
Nu bidden we de heilige Geest; lied 680 Kom, 
heilige Geest, Gij vogel Gods en een Hemel-
vaartslied: Om Christus’ wil zijn wij verblijd.
(lied 666).

Collecte uitgelicht in mei 
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog 
hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terecht-
gekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij 
hebben alles achter moeten laten en leven in 
grote armoede. Via een netwerk van kerken in 
deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchte-
lingen op verschillende manieren, onder an-
dere met een opleiding in sectoren waar veel 
vraag is naar personeel, of het opzetten van een 
eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhan-
kelijk van hulp en dat maakt hen sterker.

U kunt uw gift overmaken naar de bankreke-
ning van de diaconie NL33RABO 0373 7130 10 
t.n.v. Diaconie van de protestantse gemeente 
i.w  Kralingen o.v.v. bovenstaand collectedoel.
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lees verder op de achterbladzijde »

De kerkdiensten

Van Pasen tot Pinksteren 
(en daar voorbij)

Zondag 2 mei 
lezing: Johannes 15: 1-8 • 2de collecte: Compassion4Hu-
manity, Ghana

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard
Hoe kun je zo leven dat je van betekenis bent? 
Dat jouw handelen iets opbrengt? “Vrucht dra-
gen” noemt Jezus het, en hij verbindt het met 

“in hem blijven”. Dat klinkt abstract, maar 

juist de verbinding met zijn persoon maakt 
het tegelijkertijd concreet. De vruchten van 
zijn woorden en daden kunnen doorwerken in 
ons. Maar hoe blijven we bij hem in de buurt?

Zondag 9 mei
lezing: Johannes 15: 9-17• 2de collecte: Kerk in Actie, Sy-
rische vluchtelingen

Hoflaankerk, 10 uur: ds Marianne Bogaard
Alles is liefde in dit gedeelte. Liefde die je 
ontvangt en liefde die je door mag geven aan 
elkaar. Het klinkt bijna te mooi voor de reali-
teit. Liefde is in de Bijbel echter niet alleen een 
geschenk. Het is ook een gebod. Kan dat? Kan 
liefde geboden worden? Over wat voor soort 
liefde hebben we het eigenlijk?

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag
gezamenlijke dienst met Kralingen West
lezingen: Lucas 24: 49-53 en Efeziërs 4: 1-13 • 2de col-
lecte: La Sonrisa Naranja

Hoflaankerk, 10 uur: ds Marianne Bogaard
Als er staat “Hij steeg op”, betekent dat dat hij 
ook is afgedaald, schrijft Paulus in de eerste 
eeuw aan de christenen in Efeze. In één pen-
nenstreek legt hij vervolgens de link naar de 

opbouw van de gemeente op aarde, met ieder 
die daarin een taak heeft. We kijken op deze 
Hemelvaartsdag niet alleen omhoog, maar 
ook om ons heen. 

Zondag 16 mei 
zondag Weeskind • lezing: Handelingen 1: 12-14 • 2de col-
lecte: Noodhulp

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
De leerlingen trekken zich terug, samen met 
de vrouwen en met Maria, zij bidden en wach-
ten. Op deze zondag staan wij stil bij wat bid-
den is. Zo verschillend als mensen zijn, zo 
verschillend zijn onze gebeden. Veel liederen 
uit het Liedboek zijn een gebed. Deze zondag 
bidden wij samen met de leerlingen, en verhel-
deren we voor ons ons gebed.

Maandag 17 mei, idahot-viering 
‘Samen: verzetten, steunen, helen’

Hoflaankerk, 19.30 uur
Ook dit jaar is onze gemeente de gastheer van 
de jaarlijkse idahot-viering op de internatio-
nale dag tegen homofobie. Deze viering is al-
tijd op de datum van 17 mei. De viering wordt 
voorbereid door de werkgroep Roze Vieringen 
Rotterdam.

Zondag 23 mei, Pinksteren
Kom Schepper Geest
lezing: Handelingen 2: 1-13 • 2de coll: SKIN-Rotterdam

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Kom Schepper, Geest! Dit bekende Pinkster-
lied is tegelijk ook één van de oudste liede-
ren. De heilige Geest wordt aangeroepen als 
Schepper: want zij vernieuwt ons en geeft ons 
nieuwe mogelijkheden. Hoezeer verlangen we 
naar nieuwe kracht, naar nieuwe mogelijk-
heden, naar nieuwe bezieling … wij kijken er 
naar uit om met elkaar deze Pinksterzondag 
te vieren. Ter voorbereiding wordt u gevraagd 
om iets roods te zoeken: een rood kledingstuk 
aantrekken, een rode bloem in een vaasje zet-
ten, of iets anders in de kleur rood, de kleur 
van de Geest, een plek te geven op deze zondag.

Zondag 30 mei
Trinitatis • lezing: Johannes 3:1-5 (vertaling Bijbel in Ge-
wone Taal) • 2de collecte: Kiwangala

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard
Na een jaar online gesprekken zullen Pepijn en 
Philippina hun geloofsbelijdenis afleggen. Zij 
hebben zich er door de omstandigheden lang 
op voorbereid! Beiden zullen inbreng hebben 
in de dienst. In de 

Pentecostés | Juan Bautista Maíno, 1612-1614

Pasen en Pinksteren. In het evangelie van Johannes “vallen ze op één dag”. Johannes vertelt hoe 
de leerlingen van Jezus op de avond van de Paasdag samen zijn. Geïsoleerd en angstig. Dan komt 
de Opgestane in hun midden, wenst hen vrede en zendt hen de wereld in. Om vervolgens over 
hen heen te blazen en te zeggen: “Ontvang de Heilige Geest”. Krachtiger kun je de samenhang 
niet uitdrukken. Het geschenk van de Geest als Paasbelofte én opdracht: sta maar op, voorbij 
angst en onzekerheid, en ga in vrede!
In het boek Handelingen breekt de Geest het leven van de leerlingen open op de vijftigste dag na 
Pasen. Zo vieren wij het in de kerk. Na 7 x 7 dagen wordt het Pinksteren! De tijd tussen Pasen en 
Pinksteren noemen we de Paastijd. Steeds opnieuw mogen we het zeggen en (in deze tijd online) 
zingen. Er is altijd weer een nieuw begin. Gods Liefde zet ons in beweging. Al moet je iedere keer 
weer opnieuw ontdekken hoe dat in jouw leven werkt, en in deze tijd …
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Een lied dat mij erg aanspreekt is het lied 
‘Heilige Liefdeskracht’, lied 673 in het Nieuwe 
Liedboek. Echter, dit lied is wel opgenomen 
als pinksterlied, maar officieel is het dat niet. 
Onder aan het lied ziet u vier (!) namen staan 
van mannen die allemaal een rol speelden bij 
het ontstaan van dit lied, zoals het staat in het 
Nieuwe Liedboek. 

Het begon in de 15e eeuw met Bianco da Sie-
na. Hij werd monnik en sloot zich aan bij de 
‘Gesuati’, een broederschap waar armoede en 
boetedoening een belangrijke rol speelden. 
Bianco heeft veel gedichten geschreven. Deze 
gedichten zijn ‘laude spirituali’ (letterlijk: gees-
telijke lofzangen). Deze lofzangen of laude ken-
merken zich door een volks karakter. Vanaf de 
12e eeuw werden laude geschreven en vanaf 
dat moment werden ze populair bij lekenbe-
wegingen en bedelmonniken, hoewel ze niet 
liturgisch gebruikt werden. 
Thema’s die vaak voorkomen in deze Middel-
eeuwse liederen zijn de verinnerlijking van het 
geloof en boetedoening. Dat zien we ook in 
de teksten van Bianco: de liefde voor God, het 
prijzen van armoede, verdriet om de zonde en 
de mystieke vereniging met God komen vaak 
terug. 

Tijdens de Renaissance en de Barok zijn de 
laude in de vergetelheid geraakt. Maar in de 
19e eeuw kwam er opnieuw belangstelling voor 

dit repertoire. De anglicaanse priester Richard 
Frederick Littledale leerde de gedichten van 
Bianco kennen. Hij vertaalde sommige teksten 
naar het Engels, waaronder dit lied. Andries 
Govaart heeft weer een vertaling gemaakt van 
de Engelse tekst van Littledale. 

De melodie is geschreven door Ralph Vaughan 
Williams. Deze bekende componist was mu-
ziekredacteur van ‘The English Hymnal’, een 
bundel waar dit lied in opgenomen is. In En-
geland was het gebruikelijk dat de componist 
de melodie die hij geschreven had een naam 
gaf. Deze melodie heet ‘Down Ampney’, ver-
noemd naar de plaats waar Vaughan Williams 
geboren is. 

Als ik luister naar een opname van dit lied, ge-
zongen door een Engels koor, word ik geraakt 
door het karakter van het lied. Met precies het 
goede tempo en een mooie harmonisatie klinkt 
dit lied zo vol en rijk, zoals vaak het geval bij 
Engelse kerkliederen. Dat staat mijns inziens 
ver van de tekst, die heel persoonlijk en intiem 
is. Toch is dit een bijzonder lied, omdat vele 
eeuwen kerkmuziek samenkomen: de Mid-
deleeuwse Mystiek zien we in de tekst, de 19e 
eeuwse Romantiek horen we in de melodie en 
de 21e eeuwse kijk op het geloof zien we in de 
vertaling. Wat een rijkdom in één lied. 

Mirjam van den Hoek

Heilige liefdeskracht
Heilige liefdeskracht,
bezoek mijn ziel die smacht, 
daal neer, daal in, uw vonk doet mij ontbranden.
Kom Trooster, hartsvriendin,
liefde die wondt en wint,
in U verlies ik mij, stil mijn verlangen.

Oplaaiend vuur, verteer
wat krom is of verkeerd,
de lage driften, hoge dunk, ze branden.
Ga met uw licht ons voor,
U trekt een lichtend spoor,
omgeef ons met uw gloed, wees onze mantel.

Liefde voor al wat leeft
wordt ons een kostbaar kleed
waarmee wij ons armoedig pogen sieren.
Verdwenen is de trots,
wij kennen ons tekort.
Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren.

Dood ben ik zonder U,
mijn ziel verlangt naar U,
een hartstocht die geen mens ooit kan verklaren.
Met liefde vormt U mij
tot teken van uw heil.
Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem.

tekst: Richard Frederick Littledale – ‘Come down, o Love 
divine’, naar Bianco da Siena (1434) | vertaling: Andries 
Govaart | melodie: Ralph Vaughan Williams – Down 
 Ampney 

“Naam van Jezus, nu verheven”
Naam van Jezus, nu verheven
boven alle namen uit,
om een leidsman ons te geven
die in alle waarheid leidt,
wees verborgen in ons midden,
leer ons bidden,
geef uw zegen wijd en zijd.   (Lied 664:1)

tekst die bij deze zon-
dag hoort gaat het over “op een nieuwe manier 
geboren worden”. Dat is niet iets eenmaligs, 
dat is iets waar je je iedere dag opnieuw voor 
open mag stellen. 

Zondag 6 juni
Viering Maaltijd van de Heer
lezing: Marcus 3: 20-35 • 2de collecte: Safe Haven

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Na vele lezingen uit het Johannesevangelie ke-
ren we weer terug naar het Marcusevangelie. 

Jezus spreekt over de kracht van het kwaad, 
over hoe een gemeenschap aangetast kan ra-
ken en over wat messiaanse familie is.

NLB 673

Heilige Liefdeskracht
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