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Gedeeld verleden
“Gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst”, heet
de werkgroep die jaarlijks in Rotterdam de herdenking voorbereidt van de afschaffing van de
slavernij op 1 juli 1863. Rondom de herdenking
wordt in de Hoflaankerk een viering gehouden
die wordt voorbereid door mensen uit kerken
met veel Surinaamse of Caribische leden en uit
onze Protestantse Gemeente Kralingen. In die
viering komen verschillende perspectieven bij
elkaar. Meerdere Surinamers hebben in hun familielijn tot slaaf gemaakten en zijn opgegroeid
met verhalen over de slavernij. Mijn familie van
vaderskant komt oorspronkelijk uit Zeeland en
er is zelfs een tak die Koopman heet. Als ik mee
zou doen aan ‘Verborgen Verleden’, waarin

men ver teruggaat in iemands familiegeschiedenis, zou het maar zo kunnen gebeuren dat
er ergens een plantage-eigenaar opduikt. Maar
ook zonder zo’n concrete link verbindt mijn
achtergrond me eerder met de Zeeuwen en de
Hollanders die vrijwillig naar de West trokken
dan met de Afrikanen die daar als slaaf naartoe
werden gehaald.
Beide perspectieven zijn deel van ons verleden.
De slavernij (± 1637 - 1863) is opgenomen in de
canon van de Nederlandse geschiedenis. Wie
daar sinds juni 2020 ook in is opgenomen is
Anton de Kom. Zelf zoon van een vader die nog
net ten tijde van de slavernij als slaaf geboren

werd, schreef hij in 1934 het boek “Wij slaven
van Suriname”. Daarin beschrijft hij niet alleen
hoe de slavernij tot stand kwam en in stand gehouden werd, maar legt hij ook de structuren
ervan bloot die met de afschaffing niet zomaar
verdwijnen. Het boek werd vorig jaar opnieuw
uitgegeven, voor mij een goede reden het eindelijk eens te lezen en me al lezend te verplaatsen
in het perspectief van de (voormalige) slaven.
Wat mij daarbij het meest raakte was de vanzelfsprekendheid waarmee medemensen tot
eigendom werden gemaakt. Met christelijke
goedkeuring ... Zo schrijft Johan Picardt, predikant in Coevorden, in de gouden eeuw dat
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ds Marianne M. Bogaard, Goosse van der Windstraat 57,
3062 XM; e: m.bogaard@protestantskralingen.nl, t: 737 04 55

Afrikanen die hij als nakomelingen van Cham
beschouwt, in vrijheid niet willen deugen en
zichzelf niet kunnen regeren, en dat hun welvaart bestaat in slavernij.
De slavernij in Suriname is gruwelijk. Zo hebben eigenaren de bevoegdheid hun slaven te
straffen door hun handen en knieën samen te
binden en hen dan te geselen. Wil een eigenaar
dat niet zelf doen, dan gebeurt dat tegen betaling op het fort in Paramaribo. Individuele
pogingen van gouverneurs om de uitwassen
te bestrijden stranden op de economische belangen van de plantagehouders. Tekenend is
dat deze bij de afschaffing van de slavernij een
financiële compensatie eisen en krijgen voor
iedere vrijgelaten slaaf.

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.
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wel iets is dat we sámen moeten vieren. Allereerst erkennen we daarmee dat de slavernij
mensonterend is geweest, en dat de gevolgen
daarvan nog doorwerken. In familieverhalen,
in opgebouwde rijkdom, in machtsstructuren,
in ongelijke kansen. Wie een kleur heeft staat
eerder op achterstand. Daarnaast belijden we
eensgezind dat ieder gelijk geschapen is, naar
Gods beeld en gelijkenis. Dat we geroepen zijn
elkaar in vrijheid te dienen. En ten slotte nemen we verantwoordelijkheid om onze samenleving zo op te bouwen dat ieder mens daarin
tot haar of zijn recht komt.
“Ik voel me altijd thuis in Nederland, behalve
met Keti Koti”, zei Jeangu Macrooy, die ons
vertegenwoordigde op het songfestival. Dat
heeft ermee te maken, dat 1 juli voor hem een
belangrijke dag is, maar dat veel Nederlanders
niet weten wat er dan gevierd wordt. Wat zou
het mooi zijn als we hem en anderen zouden
kunnen laten merken dat we beseffen dat de
slavernij ons gedeelde verleden is, zij het vanuit verschillende perspectieven. En dat we juist
daarom vieren dat het verléden is, en dat we
werken aan een toekomst in diversiteit, solidariteit en vrijheid.

Hoe vier je de afschaffing van de slavernij als
je verre voorouders daar vermoedelijk direct
of indirect van geprofiteerd hebben? Recent
onderzoek toont aan dat de stad Rotterdam
als partner van de VOC en de WIC actief betrokken was bij het kolonialisme en de slavernij. ‘Keti Koti’ – ‘Verbreek de ketenen’, zoals
het genoemd wordt in de Surinaamse taal die
op de plantages ontstond, is hier echter nooit
een feestdag geweest. Hebben wij wel wat te
vieren? Of is dit vooral iets van Surinaamse en
ds Marianne Bogaard
Caribische Nederlanders? De gesprekken in de
voorbereidingsgroep én het boek van Anton Anton de Kom, “Wij slaven van Suriname”,
de Kom maken mij ervan bewust dat dit juist ISBN 9789045041094

Hoflaankerk, vrijdag 25 juni, 19.30 uur

Rotterdamse Keti Koti viering
Op vrijdag 25 juni aanstaande vindt in de Hoflaankerk weer de Rotterdamse Keti Koti kerkdienst plaats. Het thema is: Samenleven voorbij
de schuld: vergeving en verantwoordelijkheid.
De dienst begint om 19.30 uur en wordt gestreamd op de Facebook en YouTube kanalen
van Protestants Kralingen. Per deelnemende
kerk mogen 8 mensen live in de dienst aanwezig zijn.

In de viering wordt het thema uitgewerkt zowel vanuit Surinaamse/Caribische als vanuit
Nederlandse achtergrond. In onze stad leven
nazaten van totslaafgemaakten en nazaten van
de slavenhoudersmaatschappij naast elkaar.
Wat bouwt op en brengt samen? In maatschappelijke discussies wordt nogal eens gesproken
over slavernij en schuld. In de viering wordt
dat opgepakt vanuit een christelijke invalshoek. De woorden vergeving en verantwoordelijkheid zijn daarbij cruciaal.
Vergeving die wordt aangereikt kan ruimte
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bieden om de schuld op een goede manier te
benoemen. Schuld bekennen vanuit het perspectief van de nazaten van slavenhouders
gaat niet om een persoonlijk schuldgevoel. Het
gaat om bewustwording van wat er is gebeurd
en om het dragen van verantwoordelijkheid in
deze tijd.
De dienst wordt opgeluisterd door o.a. muziek
van “Worship and Praise” en organist Richard
van den Bergh.

Voor nadere informatie of om u aan te melden
voor de dienst kunt u zich wenden tot ds Marianne Bogaard of Leonard de Vos.
De dienst is een initiatief van de stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst in samenwerking met de wijkgemeente Protestants
Kralingen, de Evangelische Broeder en Zustergemeente Rotterdam, de Evangelische Broeder
gemeente Rotterdam, de Methodist Church
Rotterdam en de Surinaamse Parochie Petrus
Donders.

Op 4 mei geen wandeling maar ...

... met een beeldhouwwerk de huiskamer in
Het zou een onstuimige dag worden qua weer.
Het leek Thalien Koopman daarom niet verantwoord om dan de geplande herdenkingswandeling door het Kralingse bos te lopen.
Ze nodigde Gijs Roodhorst en Hennie van der
Linden op 4 mei om 13.00 uur bij haar thuis
uit. En dus zaten we rondom een pot thee, een
brandend kaarsje en de afbeelding van het
beeldhouwwerk van Mari Andriessen (Stadhuisplein) in stilte ons voor te bereiden op de
gesprekken die komen gingen.
Op 4 mei herdenken we de verloren levens vanaf de WO2 en dat gebeurt op vele plaatsen met
als nationale herdenking het stilzijn om 20.00
uur. We stelden elkaar de vraag: waar denk je
aan bij die 2 minuten stilte? Thalien en Hennie
van ná en Gijs van vóór de oorlog hadden daar
verschillende antwoorden op. We luisterden
naar de herinneringen van Gijs en begrepen de
andere verhalen van angst, verantwoordelijkheid, schuld en verzet. We hoorden van elkaars

een gave mens. Men moet de ramp om zijn herstel vergeten. Zoals de zwerm der meeuwen op
uw havens, onafwendbaar keert de levensdrift.
Toch stoelt uw welvaart tevens ’t ontijdig graf
van die nu van geen opbouw weten. Gedenk
dees onherstelbaarheid – dan zal uw nageslacht
zijn brood in vrijheid eten.” En we stelden elkaar de vraag: Is God hier ergens aanwezig?
We ervaren dat we allen in geloofsvertrouwen
verbonden zijn met elkaar en met God en waar
het kwaad uitbreekt, wordt niet naar God gebelevenissen van vrijheid en beperkingen. De luisterd.
één zei: “Bij ons thuis werd er verder niet over We spraken in alle vrijheid die middag met elgesproken” en de ander vertelde dat de drei- kaar, omdat de verhalen verteld moeten worging van oorlog en geweld nooit ver weg is.
den en niet vergeten, want straks zijn de overEn, o ja, het beeldhouwwerk van Mari An- levenden er niet meer. We vieren de vrijheid,
driessen: We zagen het kijken van de vrouw niet omdat we vrij zijn, maar omdat we weten
en de pogingen van verbinding zoeken van wat eraan vooraf ging.
elkaar. We lazen het bijbehorende gedicht van
Clara Eggink: “Het werk des daags vraagt om Hennie van der Linden

Terugblik op Serve the City
Elk jaar rond Hemelvaartsdag worden er onder de bezielende begeleiding van Samen010
acties georganiseerd rond de kerken om mensen te bemoedigen en met elkaar in contact
te brengen. Dat is niet alleen in Rotterdam
zo, maar in allerlei steden in het land. In Rotterdam zijn er onder meer 1600 planten uitgedeeld, 8 kinderactiviteiten georganiseerd, voor
620 mensen taarten gebakken, 3 schoonmaakacties gedaan, 125 lunches voor zorgmedewerkers gemaakt, 60 rugzakjes met schoolspullen
uitgedeeld en attenties aan 600 AZC-bewoners
uitgedeeld.
In Kralingen zijn er bij de Avenuekerk en bij
de Hoflaankerk zo’n 55 zeer volle kratten ingezameld voor de voedselbank, 75 maaltijden
bereid voor Havenzicht, 100 kleurplaten en 10
bloemstukken voor Pniël gemaakt. En dan
was er ook nog een optreden in de tuin van
Gerrit de Koker van de straatzanger Eddy de
Jong.
De 10 bloemstukken kwamen vanuit alle
deelnemende kerken: de EBG, de Methodist
Church, de Pinkstergemeente, de RK Lambertuskerk en onze wijkgemeenten (met dank
aan Sipke Sels en Ria Vuik). Bijna ging het fout
met de bloemstukjes. Er was namelijk ook een
uitvaart in de Hoflaankerk en 2 stukken die
de Lambertuskerk had binnengebracht, waren dankbaar aangepakt door de uitvaartlei-

der en naast de kist op het podium gezet! We
konden nog net voor de uitvaartplechtigheid
de fout herstellen. Zowel de diaconieën van
zes kerken als de gemeente Rotterdam via de
bewonersinitiatieven ondersteunen de acties
financieel.
Met name voor de actie van de voedselbank
danken wij u heel hartelijk, wat een hoeveelheid aan producten is er door gemeenteleden,
maar ook buurtbewoners ingeleverd! We hadden ruim 2000 flyers in de buurt bezorgd en
dat had effect. De mensen die iets kwamen
brengen, vertelden dat ze blij werden dat ze
iets konden doen.
Yvonne de Jong haalde 35 kilo boodschappen
op bij buurtgenoten en bekenden en ontving
van dhr J. € 20,–, mw M. € 15,–, mw W. € 10,–
en mw T. € 50,– voor boodschappen. En via
ondergetekende ook nog € 20,– (van mw S.).
en daar hebben we extra wasmiddelen van
gekocht.
Yvonne, en Liesbeth de Boer, beiden actief als
vrijwilliger bij de Voedselbank, zijn naast de
vier dagen van de inzameling ook nog een
middag bezig geweest om alles te sorteren.
Het was veel werk alles bij elkaar, maar zeer de
moeite waard, wat een succes, heel veel dank!
Henny de Vos-Koerselman
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Wouter van der Bas overhandigt samen met mw Lea
Lynch de bloemstukjes en tekeningen aan Pniël
Twee uur na de start van de inzameling staan er al heel
veel spullen in de Hoflaankerk

Kerkcafé: ook weer
georganiseerd in
de zomer van 2021
Op 2, 16 en 30 juli, 13 augustus en 3 september is ons ‘Kerkcafé’ op het plein achter
de Hoflaankerk weer geopend van 16.00
uur tot 18.00 uur. Zet deze data vast in uw
agenda. Net als vorig jaar zullen we de middagen beginnen met gratis koffie en thee.
Daarna zal er, voor eigen rekening, een
drankje worden geschonken.
En op veler verzoek zullen er ook weer bitterballen geserveerd worden.
Dit alles natuurlijk met inachtneming van
de geldende coronamaatregelen.
Dus 1,5 meter afstand houden!!!! Ook zullen wij zelf weer voor de bediening zorgen,
zodat we geen onnodig geloop krijgen.
We hopen weer velen van u te mogen ontmoeten.

Herinneren

Mei-wandeling Kralingen
Twee dagen voor 14 mei verzamelde zich een
klein groepje gemeenteleden, twee aan twee,
bij de Steen van de Miljoenen Tranen, voor
een wandeling die speciaal voor de maand mei
door Thalien Koopman was samengesteld, met
veel waardevolle toevoegingen van Gijs Roodhorst. Later op de avond volgden de 17-plussers,
een kleine week later de 30-ers en tussendoor
anderen die de route op een zelfgekozen moment liepen, waaronder mensen van buiten
de kerk. Een waardevolle én leerzame manier
om ‘stil te staan’ bij de gebeurtenissen van 14
mei 1940 en daarna … En dat in dagen van
bombardementen op gewone mensen in Gaza
en Israël, waardoor de impact ervan opnieuw
actueel wordt.
Het stilstaan werd gedaan op meerdere plekken. Bij de Steen. Bij de straatnaamborden van
verzetsstrijders die de oorlog niet overleefden.
Bij het plateau van de brandgrens. Ondertussen lazen en hoorden we verhalen. Het verhaal
van Gijs, die geboren werd in de oude Touw
slagerstraat, waar nu de Willem Ruyslaan is.
En die als achtjarig jongetje met zijn moeder en
de andere kinderen over de Beneden Oostzeedijk moest vluchten voor de brand. Om een dag
later te ontdekken dat er niets van het huis over
was. Het verhaal van Jan van der Bas, echtgenoot van Gré en vader van Wouter, die bij de
Lambertuskerk de 20 mannen zag liggen die
waren doodgeschoten als vergelding voor de
aanslag op een majoor van de ordepolitie. En
het verhaal van Ria Overdijk die als meisje van
een jaar of elf het neerschieten van de majoor
zag en nog weet hoe de doodgeschoten mannen daar lagen tegen de dijk aan. Riny Torn
vertelde dat zij in mei 1940 in Kralingen zou
zijn geboren, in de Sionstraat, als haar zwangere moeder een week eerder niet had moeten
vluchten toen het ouderlijk huis werd platgebombardeerd. Iets van luchtalarm, bominslagen, vluchten voor je leven, heeft zij dus in de
buik al meegekregen …

den ons ook dat niet ieder een waardige begrafenis heeft gekregen. We passeerden in de
Voorschoterlaan de huizen waar ooit Joodse
gezinnen woonden die niet terugkeerden. En
zochten de ‘stolpersteine’ op aan de Oudedijk
en de Rozenburglaan, ter nagedachtenis aan
hen die eveneens nooit terugkwamen naar hun
huizen.

Vanzelfsprekend bepaalde deze wandeling ons
ook bij de Joodse gemeenschap in Kralingen.
Tegenover metrostation Gerdesiaweg, waar nu
water is, bleek tot in de jaren zestig een Joodse
begraafplaats te zijn geweest. Nel Slikker wist,
met dank aan het boek ‘Huis van de levenden’
van Ton Hokken, te melden dat de stoffelijke
De avond begint om 20.00 uur, indien moge- resten van 6000 Joden in 1967 naar de Joodse
lijk in de Hoflaankerk (en anders via Zoom). begraafplaats aan het Toepad zijn gebracht. En
Opgeven kan door een mail te sturen naar  dat de opschriften van de grafstenen van de
jurek.woller@gmail.com. In verband met de Joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk, die
(corona)ruimte is het aantal deelnemers be- daar erg verscholen ligt, allemaal zijn bestudeerd en getranscribeerd. Maar we realiseerperkt tot maximaal acht.

Foto boven: de wandelaars bij het brandgrens gedenkteken bij Metrostation Gerdesaweg.

Nel Frankhuizen,
Astrid en Roel de Snoo,
Chiel Bakker

Sociale gerechtigheid
Wat kunnen wij doen voor mensen die weinig hebben?
In een wereld waar zo veel armoede en eenzaamheid is, ook dicht bij huis, kunnen we ons
de vraag stellen: wat zouden wij moeten doen?
Moeten we mensen actief helpen? Of mogen we
dit aan anderen overlaten?
Doet het er eigenlijk toe wat wij doen met ons
geld en onze tijd? En áls we mensen willen helpen, hoe kunnen dit dan het beste doen?
Op woensdag 9 juni gaan we met elkaar in
gesprek over het thema ‘sociale gerechtigheid’.
We laten ons inspireren door verschillende
stemmen uit de christelijke ethiek: o.a. Gerrit de Kruijf (voormalig hoogleraar ethiek én
voormalig predikant in Kralingen), theoloog
en anglicaans priester Samuel Wells en paus
Franciscus bieden diverse perspectieven om
naar het thema te kijken.
We mogen uitzien naar een interactieve avond,
waar onze kijk op het helpen van anderen zal
worden verrijkt én uitgedaagd.
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Er waren ook kleinere anekdotes. Zoals over
Lion Mozes Gerzon, die getrouwd was met een
gereformeerde vrouw. Op 20 mei 1943 besloot
de buitengewone kerkenraadsvergadering van
de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Kralingen hem een spoeddoop te verlenen, wegens
dreigende deportatie. En er ontstonden tijdens
de wandelingen spontaan gesprekken met
buurtbewoners. Zo snapten drie kinderen in
de Speelmanstraat niet, waarom mensen zich
op een mooie avond bezig hielden met een
oorlog van ‘zo verschrikkelijk lang geleden’.
Marieke Bukman en Riny Torn voerden een
ontroerend gesprek met hen. Al met al werd
het een bewogen herdenking, ingegeven door
de beperkingen van corona, maar zeker voor
herhaling vatbaar.
ds Marianne Bogaard

Foto onder: Twee stolpersteine op de Oudedijk, voor
Meijer Boesman en Eva Boesman-Stern, vermoord in
Auschwitz.

Uit het leven van ...

Uit het leven van Jack en Ria Overdijk
‘Nee, joh, ik heb toch niets te vertellen?’, zo
hield Jack de boot af. Die term verwees naar
bijna 38 jaar werken bij de politie, de meeste
daarvan op het water. Toch, na even aanhouden stemden beiden in, kom maar even langs.
Zo ontstond een gesprek over hun belevenissen,
bijna vanaf de kleuterschool.
Jack werd in Rotterdam-West geboren, maar
groeide op in Kralingen. Ria is Kralingse en
allebei komen ze uit een meelevend gereformeerd gezin. Hun vriendschap mondde uit in
‘verkering’ op 16-jarige leeftijd. Dat viel op de
MULO in de Taxusstraat niet in goede aarde
en ze moesten maar gaan wandelen. Ze werden
van school gestuurd. Ria ging terug en maakte
de MULO af. Jack wilde naar zee. Zijn ouders
stemden in, maar dan moest hij wel eerst een
jaar een opleiding volgen. Dat gebeurde aan
boord van ‘De Nederlanden’, zodat hij na afloop als lichtmatroos kon aanmonsteren bij
de Rotterdamse Lloyd. Vooraf kreeg hij uitgebreide voorlichting van zijn vader over de vele
gevaren – vooral van vrouwen – die hem op het
verkeerde pad konden brengen
De eerste reis vervoerden ze 1000 hadji’s van
Mekka naar Tandjong Priok. (Hadji’s zijn pelgrims die de voor moslims verplichte bedevaart naar Mekka hebben gemaakt.) Daarna
nog enkele havens aangedaan. In die tijd is
hij snel volwassen geworden, het was een heel
leerrijke tijd! Na ruim 18 maanden naar huis.
Dan een paar dagen thuis en dan weer weg.
Naar Indonesië, Japan, China en later ook naar
Afrika en Amerika.
Ria vond het niet leuk. Hij las een advertentie:
de politie vroeg personeel. Na een opleiding
werd hij agent en vanuit bureau Nassaukade
leerde hij het leven op Katendrecht kennen.
“Voel je iets voor werken bij de Zeehavenpolitie?” Dat bracht hem terug bij varen. In die
jaren was de Zeehavenpolitie belast met het
controleren van alle in- en uitgaande schepen,
zo gingen ze bijvoorbeeld in Southampton een
passagierschip ophalen en onderweg paspoorten controleren. Er waren twee zeewaardige
politieboten. Heel belangrijk in hun werk was,
dat zij ook het verlengde van de GGD op het
water waren.
Jack behaalde diploma’s binnenvaart, bevoegdheid op zee te varen en genoot van het werk.

Bethlehemstraat bij juffrouw Gilhuis die haar
klaarstoomde voor de examens. Af en toe
mocht ze invallen bij ziekte van een juf.
Toen kon ze werk krijgen op een (christelijke)
school in Alblasserdam, waar ze tot de geboorte van hun eerste zoon heeft gewerkt.
Toen de tweede zoon 4 jaar was ging ze invallen voor juf Gilhuis. Na verloop van tijd moest
die wegens afnemende gezondheid stoppen en
ging met pensioen. Ria werd haar opvolgster
en kon zich nu hoofdleidster noemen. Dat is
ze tot de basisschool gebleven. Ze deed ook de
applicatiecursus en kon daarmee lerares op de
basisschool worden.
Ze noemt namen van vele bekenden in Kralingen, die zij in de klas heeft gehad. Bijvoorbeeld
de schrijver Ernest van der Kwast. Vele plakboeken met foto’s heeft ze. In dat van 1993 kom
ik ons jongste kleinkind tegen!
In de 50-tiger jaren was het krijgen van een
woning net zo moeilijk als nu. Bij haar moeder in de Sichemstraat trokken ze in, na haar
overlijden mochten ze de hele woning huren en
later kopen. Een buitenkans! Ze trouwden in
de Avenuekerk bij ds Kakes. Verder kerkten ze
in de Jeruzalemstraat en beide zonen zijn daar
gedoopt.
Ruim 25 jaar wonen ze nu in Prinsenland en
bleven Kralingen trouw, nu in Pro Rege.
Ria heeft in de kerk meegedaan aan o.a. in de
kindernevendienst, de Doemeegroep, die ook
de Adventsmaaltijd voor ouderen verzorgde,
Ria had in die jaren een opleiding tot kleuter- en was contactpersoon.
leidster gevolgd. Naar de Christelijke Prak- Vanwege zijn ongeregelde diensten kon Jack
tijkschool in de Adamshofstraat overdag, ’s niet zo aan kerkenwerk deelnemen. Hij heeft na
avonds naar de Chr. Opleiding voor Kleuter- zijn pensionering meegewerkt aan het onderleidsters, de KLOS.
houd van de ‘Hof van Eden’ de tuin rond Pro
Na een jaar naar de Chr. kleuterschool in de Rege. Hij deed ook af en toe klusjes voor de kerk.
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We ronden het gesprek af. We mogen vaststellen, dat beiden actief aan de samenleving hebben bijgedragen. Al die kleuters die hun eerste
lessen in samen-iets-doen hebben gekregen.
De goede gang van zaken in de Rotterdamse
haven mede mogelijk gemaakt te hebben.
Noem het maar niets!
Toch goed, dat de boot niet afgehouden is.
Gijs Roodhorst

Stola van Anne Marie van der Wilt

Mijn mooie nieuwe
groene stola!
Hij is al lang af! Heel erg blij ben ik met de
groene stola mét regenboog van kunstenares Anne Marie van der Wilt, het cadeau
voor mijn 25-jarig jubileum. Slechts twee
keer heb ik deze kunnen dragen vóór de
40 dagentijd. Maar de groene zondagen komen er aan, te beginnen bij zondag 6 juni.
Heel hartelijk dank aan alle goede gevers –
ik kijk uit naar hoe de stola mee op reis zal
gaan, door de vieringen en de verhalen.
Vlak voor de Stille Week heeft Anne Marie
van der Wilt een complete kruisweg afgeleverd en opgehangen in de Open Hof in Ommoord – een bijzondere opdracht van de
protestantse gemeente samen met de RKparochie. Misschien een goed idee om deze
kruisweg, als het weer kan, te gaan zien.
Ik ben dankbaar voor haar mooie werk.
ds Ilse Hogeweg

Pastoralia
Open Up

Lievelingslied van André de Boer

“In Christ Alone”
Onlangs hoorde ik op Spotify een opname van
het lied “In Christ Alone” gezongen door Aled
Jones en Russell Watson. Het lied is geschreven
door Keith Getty en Stuart Townend. Een moderne hymne, werkelijk een prachtig lied met
een even zo mooie tekst.
In het Engels bestaat het lied uit vier coupletten. Het eerste: de hoop; het tweede: de kruisiging; het derde: de opstanding en het laatste:
de overtuiging.

In Christ Alone my hope is found
He is my light my strength my song
This cornerstone, this solid ground
Firm through the fiercest drought and storm
What heights of love, what depths of peace
When fears are stilled, when strivings cease
My comforter, my all-in allHere in the love of Christ I stand.
In Christ alone, who took on flesh
Fullness of God in helpless Babe
This gift of love and righteousness
Scorned by the ones He came to save
‘Till on that cross as Jesus died
The wrath of God was satisfied
For every sin on Him was laid
Here in the death of Christ I live.
There in the ground His body lay
Light of the world by darkness slain
Then bursting forth in glorious day
Up from the grave He rose again
And as He stands in victory
Sin’s curse has lost its grip on me
For I am His en He is mine
Bought with the precious blood of Chist.

No guilt in life, no fear in death
This is the power of Christ in me
From life’s first cry to final breath
Jesus commands my destiny
No power of hell, no scheme of man
Can ever pluck me from His hand
Till He returns or calls me home
Here in the power of Christ I’ll stand.
Gert Landman heeft het lied vertaald en het
is opgenomen in het Liedboek: “Op U alleen,
mijn licht, mijn kracht”, lied 939. In het liedboek staan drie coupletten. Zie Kerkliedwiki
voor meer informatie.

Kerkmaatjes 2021

Hebt u zich al opgegeven? In de vorige Caleidoscoop las u meer informatie hierover.
Het kan nog tot maandag 6 juli!
Laat het weten aan:
Hennie van der Linden – m: 06 146 437 56 of
e: hennie.linden@ziggo.nl of
ds Ilse Hogeweg – m: 06 364 368 78 of
e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl
ds Marianne Bogaard – m: 06 835 321 89 of
e: m.bogaard@protestantskralingen.nl

In voorgaande jaren werden er om je op te
geven briefjes uitgedeeld in de kerkdiensten, maar op dit moment weten we niet of
deze samenkomsten al weer mogelijk zijn,
dus gaan we er even van uit dat u zelf actie
onderneemt en belt of mailt.
Noem uw naam, adres en telefoonnummer
en geef aan of u naar de ander toegaat of
bezocht wilt worden.
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Het thema van het Songfestival was ‘Open Up’:
een duidelijke verwijzing naar de hoop dat de
samenleving steeds meer ‘open’ kan, dat er
stap voor stap steeds meer mogelijk is. Wat kijken we ernaar uit dat ook de kerk steeds meer
mensen kan ontvangen, dat we bij elkaar kunnen komen en zonder vrees elkaar kunnen zien,
spreken en zingen. De landelijke kerk heeft
een brochure samengesteld ‘Kerk na corona’,
waarin allerlei overwegingen staan om zo goed
mogelijk verder te gaan als kerkgemeenschap.
Elke kerkgemeenschap, ook de onze, is tegen
grenzen opgelopen en grote problemen. Elke
kerkgemeenschap, ook de onze, heeft ongedachte bronnen van kracht en talenten gevonden, die van grote dienst zijn geweest in de
afgelopen moeilijke tijd. Het is belangrijk om
zo bewust mogelijk terug- en vooruit te kijken.
Laten we als gemeenschap zo goed mogelijk bij
onszelf en elkaar nagaan: wat en wie hebben
wij verloren? Wat hebben we mogen ontvangen
in de coronatijd? Wat is van groot belang gebleken? Hoe willen wij verder, kunnen we het
goede uit de coronatijd vruchtbaar maken voor
de toekomst? Dit is een belangrijke bezinning
voor deze tijd. Bewust leven, daar worden we
te allen tijde toe opgeroepen. Zo willen we ook
verder, in deze tijd van stap voor stap opengaan.

Meeleven

Xxxx Xsss, is na drie weken opname in het
zorghotel Maasstad wegens corona, weer
thuisgekomen. Wij zijn dankbaar dat hij zo ver
hersteld is en wensen hem heel veel sterkte in
de komende tijd.
Xxxx Xxxx, werd opgehaald om naar de uitvaart te gaan van Xxxxx Xsss. Toen zij naar
buiten stapte werd zij gegrepen, opgetild en
neergesmeten door een hevige windvlaag. Zij
liep daarbij verschillende verwondingen op.
Van harte wensen wij haar daarin beterschap.
Xxxxx Xssss is geopereerd aan haar heup. Wij
wensen haar alle goeds voor revalidatie en herstel.
Xxxx Xxxx is vanuit hospice De Regenboog
toch weer thuisgekomen. Hij verlangde naar
zijn eigen plek en wordt daar verder verzorgd.
Een paar dagen voor Pinksteren had Xsss
Xxxxx, Xxxxx, een beangstigende ervaring. Zij
viel ’s nachts weg, waardoor het nodig was 112
te bellen. Het gevolg was dat brandweer en ambulance met sirene de straat in kwamen rijden
en het huis vol was met hulpverleners. Die konden haar ter plekke helpen, maar het kost tijd
om deze nare indrukken kwijt te raken, mede
gezien haar blijvende pijnklachten. We leven
met haar en Xxxx mee en wensen hen sterkte.

Hartelijk dank!

Graag wil ik iedereen bedanken voor de telefoontjes, kaarten en bloemen die ik mocht
ontvangen na mijn operaties. Het was hartverwarmend. Gelukkig gaat het nu goed en
ben ik bijna klaar met revalideren.
Roel de Snoo
De gedachtenis van Xxxxx Xxxxx Xxxxx zij tot
zegen. (ds Laurens Korevaar)
Xxxx Xxxxx, Ringvaartweg 258, kreeg meer zijn. In 2010 overlijdt dochter Xxxxx, ook een
klachten omdat vanwege de coronavaccinatie groot verdriet. Toch lukt het Xxxx om zijn lede behandeling voor zijn ziekte werd uitgesteld. venskracht te behouden, betrokken en belezen.
Inmiddels is de behandeling gelukkig weer Op afstand heeft hij tot het laatst meegeleefd
hervat. Wij wensen ook hem en zijn vrouw veel met onze gemeente.
sterkte.
De dankdienst voor zijn leven werd op 3 mei
gehouden in de Hoflaankerk. Wij lazen het
Overleden
Paasevangelie en luisterden onder andere naar
In de week voor Pasen overleed in Kraling muziek uit de Matteüspassion. Ten volle is het
seveer Xxxx Xxxxx, in de leeftijd van 95 jaar. Paaslicht nu voor Xxxx doorgebroken. Zijn geSinds de tijd dat zij voor de Hervormde Kerk dachtenis zij tot zegen.
pastoraal werkster was, heeft Corrie van
Maanen contact met haar. Het was fijn dat zij Wij gedenken Gon Rindermann
een woord kon en wilde spreken op de verder In de nacht van 28 april is Xxxxx Xxxxx ontbesloten uitvaart.
slapen in de leeftijd van 91 jaar. Zij heeft – buiten een aantal jaren in Zwitserland – altijd in
In memoriam
Rotterdam gewoond. Na vele jaren Schiebroek,
In het weekend dat Caleidoscoop uitkwam met waar zij directrice van ‘Borgsate’ was, kwam
een uitgebreid interview met hem, overleed zij in Kralingen aan Xxxxx Xxxxx Xxxxx wovrij onverwacht Xxxx. Hij werd 98 jaar. Aan nen. Van huis uit was zij Remonstrants en zij
het eind van het artikel wordt nog verteld dat maakte van harte deel uit van deze geloofsgehij bij een val thuis zijn been breekt. Compli- meenschap. Vanwege haar werk is zij lid van de
caties leidden het einde van zijn leven in, hij Gereformeerde Kerk geworden. Eenmaal hier
is op 25 april ingeslavoelde zij zich opgenopen. Het grootste deel
men door een warme
van dat leven speelde
kerkelijke
gemeenzich af in Kralingen.
schap. Zowel op zonHij werd er geboren
dag als door de week
en groeide er op. Kerleefde zij trouw mee.
kelijk gezien hoorde
Actief droeg zij bij aan
het grote gezin Xxxx
het bezoekwerk, eerst
bij de Gereformeerde
in Doe Mee, later als
Gemeente. Toen Iman
contactpersoon van
16 was, overleed zijn vader door een bedrijfson- Protestants Kralingen. Als iemand die goed
geval. Het was eind jaren dertig. Een moeilijke van de pen was, was zij attent in het schrijven
tijd volgde. In het interview deelde hij zijn oor- van kaarten, die zij ook graag ontving.
De laatste jaren leverde zij steeds meer aan gelogsherinneringen.
Na de oorlog krijgt hij een relatie met Xxxx zondheid in, totdat zij medio maart naar De
Xxxxx. Zij is Hervormd en ook hij kiest voor Nieuwe Plantage moest verhuizen. Daar is zij,
deze kerk. Vlak voor zijn huwelijk in 1951 legt omringd door liefdevolle, persoonlijke zorg,
hij zijn belijdenis af. Ze wonen kort in het Oude overleden in vertrouwen op God, die trouw
Noorden, maar verhuizen daarna naar Kra- blijft tot in eeuwigheid. Daarvan getuigt de
lingen. Een zoon en dochter worden geboren. tekst die haar dierbaar was en die zij kort voor
Xxxxx is zeer actief in de Hoflaankerk. Hij is haar ontslapen meegaf: ‘God is getrouw, zijn
notabel, kerkvoogd, ouderling en diaken. Ook plannen falen niet’.
zingt hij in het Kralings Kerkkoor. In 1981 ver- Het afscheid van Xxxxx heeft in kleine kring
liest hij zijn vrouw. Hij verwerkt het door bezig plaats gevonden op dinsdag 4 mei. Vanuit de
te blijven. Via het koor komt een paar jaar la- kern van haar geliefde psalm 139 overdachten
ter Xxxx Xxxxx op zijn pad. Ze blijven apart we haar leven: Heer, die mij ziet, zoals ik ben,
wonen, maar zullen meer dan 35 jaar samen dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij.
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Bloemen uit de eredienst

Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx is na ziekenhuisopname herstellende van hartproblemen. Op 2
mei kreeg hij de bloemen.
Op dezelfde zondag ging een bos bloemen naar
Xxxxx Xxxxx Xxxxx. Zij is 12,5 jaar kosterbeheerder in Pro Rege.
Uit de dienst van 9 mei feliciteerden we Xxxxx
Xxxxx Xxxxx Xxxxx met zijn verjaardag. Op 8
mei werd hij 90 jaar.
Op 9 mei werd Xxxxx Xxxxx Xxxxx, ’s-Gravenwetering 226, 85 jaar. Op 13 mei kreeg hij
de bloemen.
16 mei gingen de bloemen naar Xxxxx Xxxxx,
Xxxxx Xxxxx. Hij werd op 14 mei 95 jaar.
De bloemen op 23 mei waren voor Xxxxx
Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx. Dat was ter bemoediging voor haar eigen gezondheid en de
zorgen over haar zieke zoon.
Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx
kreeg als blijk van meeleven en bemoediging
na het overlijden van echtgenoot Xxxxx, de
bloemen op 30 mei.
Een hartelijke groet van uw pastores
ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

Voor onderweg
Open mij
les mijn dorst
stil mijn verlangen
te zijn
wie ik mag zijn,
aanvaard door jou,
Aanwezige,
aanvaard door mijzelf,
ongedurig, afwezig.
Zend boden op mijn weg,
engelen met geduld,
naasten met liefde,
vreemden
die vrienden blijken.
Open mij,
stil mijn verlangen.
Nico Vlaming | Liedboek, blz 1329

Ouders, kinderen, allemaal
Een jaartje rond
met het jeugdwerk
Crèche (0-3 jaar)

Uitnodiging
HOI
We gaan richting de zomervakantie
maar voor het zover is hebben we
nog een aantal leuke activiteiten
voor jullie!
Dopen
Er worden binnenkort twee kindjes
gedoopt. Het zou heel leuk zijn als
jullie daarbij kunnen zijn of anders
online de doop kunnen meemaken!
Op 13 juni wordt Maya gedoopt en op
4 juli Jinte.
Gezinsdienst en picknick
De laatste zondag voor de zomervakantie is de kerkdienst speciaal
voor jou!
Je mag je (groot)ouders ook meenemen ;) We hopen jullie allemaal te
zien op 11 juli om 10 uur in Pro Rege.
We gaan nog niet verklappen waar
het over gaat, maar het wordt heel
leuk. Willemijn zal in elk geval de
overstap maken en afscheid nemen
van de kindernevendienst. Na de
dienst gaat het feestje nog even
door en gaan we samen picknicken
en spelletjes spelen.
Veel groetjes van
de kindernevendienstleiding

P.S. Vergeet niet om via de website
te reserveren voor de kerkdiensten!

rondgebracht – samengesteld door Elisabeth –
met liedjes, spelletjes en suggesties voor filmAnnemieke van der Meer maakte het rooster
pjes over Pinksteren om te bekijken.
voor de crèche. Om aantrekkelijk te blijven
• Bij de overstapdienst op 12 juli is een vakanvoor gezinnen is het goed dat er elke week de
tie-doe-boekje uitgedeeld en langsgebracht bij
mogelijkheid geboden wordt voor opvang. In
de kinderen die er niet waren. Gelukkig konde zomervakantie van 2020 is er weer een geden we toen nog wel samenkomen en hebben
zamenlijk rooster crèche/kindernevendienst
we na de dienst in het park spelletjes gespeeld
geweest voor de 5 zondagen in de vakantie. In
en gepicknickt.
beide kerken was een rugzakje aanwezig waar
• Voor de 40dagentijd 2021 hebben de kinderen
materiaal in zat waar kinderen zelf mee aan de
een Levensweg-doe-boekje ontvangen.
slag konden. Wegens corona konden ze ook de
• Altijd bellen we aan als we dingen langsfilmpjes op YouTube kijken
brengen, omdat we het ook aangrijpen als een
contactmomentje. Hier krijgen we positieve
KND XL (2-12 jaar)
reacties op.
Palmpasen 2020 viel net in de eerste lockdown.
Basiscatechese
We hebben dit opgevangen door het rondbrengen van het materiaal voor het zelf maken van
Zowel in het najaar als in het voorjaar is er bade Palmpasenstokken. Wick Evenhuis heeft
siscatechese gegeven door Ilse, veelal via Zoom.
deze tasjes samengesteld samen met een inOp 9 november heeft de basiscatechesegroep
structie. Tijdens de online kerkdienst werden
schoenendozen gevuld voor de Actie Schoeer foto’s getoond van de kinderen en de takken
nendoos. Op 22 november heeft de groep o.l.v.
die ze gemaakt hebben. Dit werd als erg posiIlse meegedaan aan Sirkelslag.
tief ervaren.
Advent 2020 was voorbereid door Wick EvenTieneractiviteiten
huis en Maaike de Man. Volgens strikte instructies konden de kinderen toch naar Pro Het afgelopen jaar zijn er meerdere activiteiRege komen. Bij het weggaan werden er dozen ten georganiseerd. Wegens corona ging de aduitgedeeld met een adventsslinger met voor ventsmaaltijd helaas niet door.
Zowel met Kerst als met Pasen was er de Jongeelke dag een kaartje.
renactie: het rondbrengen van een attentie aan
gemeenteleden. Daarna gezamenlijk afsluiten
Kindernevendienst (4-12 jaar)
met hapje en drankje. Verder ‘In gesprek met
Tijdens de lockdown zijn er meerdere activiteide dominee’, online escaperoom, muziekdienst
ten/contactmomenten geweest om het wegvaldoor tieners, schaatsen op de Kralingse Plas;
len van de kindernevendienst te compenseren;
dit was een groot succes.
• Annemarie van den Toorn vertelde elke week
het verhaal uit Kind op Zondag op film. Lotte
Bijzondere diensten
maakte ook een filmpje van het liedje van de
week. We zijn beiden erg dankbaar dat ze dit Helaas zijn veel diensten niet doorgegaan. Zo
zijn de Scholendienst en de Kindermaaltijd van
(nog steeds) willen doen.
• Er zijn voor beide kerken laptops gekomen. de Heer geannuleerd. Ilse heeft bij de NPRS
Hiermee kunnen de fimpjes bekeken worden een attentie namens de gemeente gebracht ter
als er kinderen in de kerk zijn. Kinderen heb- teken van verbinding. Later in het jaar hopen
ben zelf kaarten gemaakt en verstuurd naar we alsnog de Kindermaaltijd van de Heer te
kunnen doen. Komend jaar blijven we doorgemeenteleden.
• Met Kerst 2020 en Pasen 2021 is er voor de gaan met elkaar opzoeken of dit nu online is
kerkdienst een online kindernevendienst ge- of echt fysiek. We zijn een levende gemeente!
weest.
• Met Pinksteren zijn er Pinksterpakketjes Kristel Hillebrand-van der Want
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Vakantiekerk in 2021
laankerk was het niet mogelijk deze te volgen.
Al surfend was er via YouTube genoeg aanbod.
Opvallend hoeveel kerkdiensten nu inmiddels
online zijn. Ik belandde midden in een kerkdienst van De Bron in IJsselmuiden, alwaar ze
na afloop symbolisch op het kerkplein een aantal Pinksterduiven lieten uitvliegen.
Even later ‘zat’ ik in de Hervormde Dorpskerk
(1549) te Aalsmeer (de kerk op de foto hiernaast). De dominee had een goede preek met
daarin een mooi verhaal over een Pelgrim en
zijn ‘soepsteen’. Er waren maximaal 30 mensen aanwezig (die ook in beeld kwamen), een
muzikaal kwartet en men mocht de liederen
zachtjes meeneuriën. De dominee meldde dat
het koffiedrinken na afloop (en vooral het lekkere koekje natuurlijk) nog wel wordt gemist.
Daarom ontving iedereen bij de uitgang een
zakje koekjes.
Nu er gelukkig weer wat versoepelingen zijn
doorgevoerd, kunnen we weer voorzichtig aan
een vakantie gaan denken. Velen zullen voor
Nederland kiezen, anderen vertrekken naar
het buitenland en dan is er natuurlijk een categorie die lekker thuis blijft. Hoe dan ook: een
kerk of kerkdienst is toch ook onlosmakelijk
verbonden met vakantie, hetzij uit of thuis. Wij
kijken daarom erg uit naar uw ervaring met
een kerk of kerkdienst anders dan die in onze

eigen kerken. Het liefst met een korte beschrij- Al met al heb ik dit noodgedwongen ‘uitstapje’
ving en foto. U kunt dit de gehele zomer sturen als bijzonder fijn ervaren en iedereen kan natuurlijk op elk gewenst tijdstip zo’n ‘uitstapje’
naar kopij@protestantskralingen.nl
verwezenlijken.
Vergeet niet dat wanneer u thuisblijft u wellicht Succes en graag zien we uw bijdrage deze zoook eens een andere livestream bekijkt die een mer tegemoet.
verhaaltje voor in Caleidoscoop waard is. Zo
kwam ikzelf op 23 mei onverwacht in een an- Namens de redactie,
dere kerkdienst terecht. Vanwege een hinder- Thea van Santen-Kloosterman
lijke storing met het geluid in onze eigen Hof-

Werkgroep Duurzaamheid

Duurzaamheid blijft een zorg
Onlangs overleed Gon Rindermann, een geliefd en gezien gemeentelid. Zij was jarenlang
heel actief in het pastoraat als contactpersoon
van ‘Doe Mee’, maar moest zich vanwege haar
achteruitgaande gezondheid steeds meer terugtrekken. Op haar begrafenis werd gesproken over kleine briefjes die zij aan mensen gaf.
Gon leefde ook mee met onze groep. We kregen eens een brief waarin ze waardering voor
ons werk uitsprak. Dat was heel bemoedigend.
Ieder met een ideaal kent momenten van terugval en dan is het goed als mensen je over
een dood punt heen helpen.

Vooruitzichten
concerten in Pro Rege

zorgen dat er minder plastic in de natuur te- Ondanks corona heeft een aantal beroemde
recht komt en de stichting KNGF hulphonden musici die graag willen optreden, zich bij de
kan opleiden. Mooi werk!
stichting Muzikc gemeld – zoals het Daniel
Kwartet, de violiste Liza Ferschtman, de zanWe hebben nog veel plannen. Als het weer kan ger Robert Holl en de gitarist Eric Vaarzon
zouden we graag willen fietsen, b.v. naar het Morel.
Eiland van Brienenoord, de belevenisboerderij Liza komt met een Bach solo tour.
in Schieveen (voor jong en oud een belevenis!), Het is heel bijzonder dat Robert Holl naar Pro
of Gouda.
Rege komt. Hij woont in Oostenrijk en geeft
concerten over heel de wereld. Hij zingt voor
Uit onderzoek blijkt dat vooral jongeren zich ons uit Der Winterreise van Schubert. Voor
druk maken over duurzaamheid. Dat is lo- Eric Vaarzon Morel is het de tweede keer dat
gisch, want duurzaamheid is belangrijk voor hij optreedt. Voor het concert van Robert Holl
hun toekomst. Wij zouden graag zien dat jon- hebben we Pro Rege – onder voorbehoud – geEr zijn meer ouderen die ons stimuleren. Zoals gere mensen ons zouden helpen met onze ac- reserveerd voor 5 november. Laten we hopen
mevrouw Hannewijk, één van de oudste leden tiviteiten. En wellicht hebben zij betere ideeën. dat tegen die tijd alles weer helemaal normaal
van de kerk die trouw doppen spaart. Regelma- Wij staan er voor open!
is en we veilig naar onze prachtige concerten
tig kunnen we een tas bij haar ophalen. Zo zijn Graag horen we van jullie!
kunnen komen.
er meer trouwe spaarders en we vinden dopU hoort van ons!
pen in de trommel in Pro Rege of bij onze voor- Namens de werkgroep Duurzaamheid
namens Stichting Muzikc,
deur. Het is geweldig dat we er zo voor kunnen Anne Gercama
Anne Gercama
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Jaarekening 2020
Diaconie Hervormde
gemeente Kralingen

In mei vergaderde de Algemene Kerkenraad in
de nieuwe samenstelling. Dorothea van Santen
heeft de plaats van Laurens van der Ziel ingenomen en Stephan Kruisman is tot voorzitter
benoemd, ds Ilse Hogeweg is scriba geworden.
Henny de Vos is toegevoegd als notulist.
We bespraken de samenstelling van het College van Diakenen en van het College van
Kerkrentmeesters, elk jaar hoort de AK die
samenstelling goed te keuren en dat is dan ook
gedaan. Er wordt nog naarstig gezocht naar
een ouderling-kerkrentmeester om het College
van kerkrentmeesters (en de Algemene Kerkenraad) te versterken.

Op dit moment zijn we bezig om het financieel
verslag te schrijven bij de jaarrekening van de
diaconie van de Hervormde gemeente Kralingen over het jaar 2020.
Hieronder vindt u alvast de kerngetallen van
de jaarrekening over 2020. We zijn, zeker in
deze bijzondere tijd, oprecht dankbaar en verrast over de stabiele en zelfs groeiende bijdrage
vanuit het ‘levende geld’. We willen u dan ook
hartelijk danken voor uw bijdragen en giften,
waardoor we dit jaar ook door konden gaan in
het uitdelen aan hen die dat nodig hebben. In
2020 hebben we, naast de vaste jaarlijkse bijdragen, een aantal extra corona noodhulpgiften gedaan, waardoor het negatieve resultaat
nog wat hoger uitvalt dan voorgaande jaren.

Verslag Algemene Kerkenraad
stelling van de jaarrekeningen van diaconie en
kerk aan de orde. De jaarrekening van de Hervormde Diaconie had wat vertraging opgelopen, maar komende week komt die in de eigen
vergadering en op 2 juni zal dan de AK zich
er over buigen. De gemeenteleden krijgen de
mogelijkheid de jaarrekening in te zien vanaf
7 juni, de penningmeester bericht daar apart
over.
De jaarrekening van de kerk geeft een heel
positief beeld te zien dit jaar, ondanks alle coronabeperkingen. Door een grote schenking
van 50.000 euro en door het ontvangen van
een drietal legaten is er meer geld ontvangen
dan uitgegeven. Ook de begraafplaats leverde
Helaas heeft de beroepen voorganger Van weer een positief resultaat. Samen konden we
Heijningen bedankt voor Kralingen West, 120.707 euro aan verschillende bestemmingsmaar de beroepingscommissie zit niet bij de reserves en aan de algemene reserve toevoegen.
pakken neer en is vol goede moed verder aan Elders in Caleidoscoop vindt u de samenvatde slag gegaan.
ting van de cijfers en ook deze jaarrekening
ligt na afspraak vanaf 7 juni ter inzage in de
We blikten terug op de gezamenlijke dienst van kerk. De jaarrekening werd vastgesteld en we
Hemelvaartsdag en stelden blij vast dat het een waren dankbaar dat mensen aan de kerk zulke
mooie dienst was met goede inbreng van beide schenkingen willen doen via hun testament of
wijkgemeenten.
al bij leven.
In de meivergadering komt ook altijd de vast- ds Ilse Hogeweg, scriba AK

Baten
Rentebaten

Nieuwe website Protestants Kralingen
Na de laatste bijeenkomst lijkt het erop dat we
de financiering rond gaan krijgen; toch een belangrijke voorwaarde voor de ingezette koers!
Ook over de keus van de webmaster waren we
het gauw eens: onze onvolprezen Leonard de
Vos! Bijna de voltallige taakgroep ‘Nieuwe website’ heeft zich aangemeld voor de te vormen
webredactie, dus daar hoeven we ons ook geen
zorgen over te maken.
Binnenkort gaan we in overleg met de gekozen
websitebouwer en buigen we ons over de volgende vragen:
• Wat verwacht je van ons en wat mogen we
van jullie verwachten?
• Wat wordt de toon/cultuur van onze website?
• Wat past bij onze gemeente?
• Wat is belangrijk en wat minder of helemaal
niet?
• Wat komt op het algemene en wat op het besloten gedeelte?
Kortom: hoe gaat de nieuwe website eruit zien?
We weten het binnenkort!
Maar we hebben ook nog een vraag aan u:
Bent u in het bezit van foto’s van kerkelijke activiteiten van de afgelopen 5 jaar, waarvan u

denkt dat die goed op onze nieuwe site passen,
stuur die dan vóór 19 juni aanstaande op naar
kopij@protestantskralingen.nl o.v.v. foto nieuwe website. We zoeken foto’s, waarop de sfeer
van onze kerkelijke gemeenschap goed tot uitdrukking komt, foto’s die we zowel op de algemene als de besloten pagina’s kunnen plaatsen
zonder in conflict te komen met de AVG.
Ons stappenplan is nu:
• Het laatste stukje financiering rond krijgen
voor opzet en onderhoud
• Werken aan website door zowel professional
als taakgroep nieuwe website als gemeenteleden (foto’s!)
• Fouten en manco’s eruit halen
• Diverse groepen intern laten kennis maken
met de nieuwe website en wellicht korte cursus volgen
• Besluitvorming over vormen webredactie.
Startzondag: nieuwe website is een feit!
Hennie van
der Linden
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Bijdrage levend geld Kralingen West

6764

Bijdrage doorzendcollecten

5031

Bijdrage Protestante gemeente
Kralingen

3046

Lasten

Verslag werkgroep

14841

22063

Organisatorische lasten

2410

Doorzendcollecten

5031

Diaconale werk

14622

Resultaat

-7214

Het complete financiële verslag en de jaarrekening liggen vanaf 7 juni ter inzage in de
Hoflaankerk. Hiervoor kunt u zich melden bij
ondergetekende of een van de andere diakenen.
Met vriendelijke groet,
Pieter Hollebrandse, penningmeester

Opmerking bij de jaarrekening van de
Hervormde Diaconie
De financiën van de Hervormde Diaconie en
de Gereformeerde diaconie (= Protestantse
Diaconie) zijn gescheiden. Van de diaconale
financiën van Protestants Kralingen krijgt
u in een volgende Caleidoscoop een verslag.
Bovenstaande cijfers hebben met name betrekking op de activiteiten van Hervormd
Kralingen West. De vermelde bijdrage van
de Protestantse gemeente Kralingen betreft
de vergoeding voor de afdracht aan de Landelijke Kerk, Samen010 en de Kerkomroep.

2020 financieel

Jaarrekening Hervormd Kralingen
In de afgelopen vergadering van de Algemene
Kerkenraad is de jaarrekening van de Hervormde Gemeente Kralingen – met veel dankbaarheid – vastgesteld. Het resultaat is evenals
voorgaande jaren positief. Ondanks de beperkingen van corona, heeft u meer bijgedragen
aan kerkbalans en de vaak digitale collectes.
Gezien de omstandigheden is dat zo mooi!
Daarnaast is er 80.635 euro ontvangen uit een
gift en legaten. De gift van 50.000 is bestemd
voor de instandhouding van de Hoflaankerk
en het onderhoud van het orgel. Hoe bijzonder!
Voornamelijk door de predikantsvacature bij
Kralingen West is er minder uitgegeven dan
begroot. En evenals voorgaande jaren is het
resultaat van de begraafplaats ook positief. Het
College heeft onder meer geld gereserveerd voor
de verdere toekomst van de kerk in Kralingen.

Onze kerkorde stelt dat de vaststelling pas definitief is, nadat de gemeenteleden een week de
mogelijkheid hebben gehad om de stukken in
te zien en nadat ook de samenvatting van de cijfers is gepubliceerd. Daar voldoen wij graag aan
en hierbij vindt u dan ook de cijfers in vergelijking met de begroting van 2020 en de rekening
van 2019.

henny@koerselvos.nl | 010 4531690| 06 23671918

Rekening 2020

Schenkingen en legaten

140.979

Begroting 2020

Rekening 2019

122.736

134.832

80.635

Rente en onroerend goed
Bijdragen aan wijk/activiteitenkassen
Totale Baten

53.178
11.960
286.752

69.000
13.000
204.736

63.656
11.976
210.464

LASTEN
Predikanten, kerkelijk werker en kerkmusici
Kerkgebouw en overige onroerende zaken
Bijdragen landelijke kerk
Beheer en administratie
Lasten van wijk/activiteitenkassen
Totale lasten
Resultaat kerkelijke gemeente
Exploitatieresultaat begraafplaats
Resultaat

139.706
77.497
8.360
21.343
8.956
255.862
30.890
89.817
120.707

189.168
69.976
8.300
22.240
13.000
302.684
97.948
92.242
-5.706

151.979
75.120
8.698
26.014
11.976
273.787
63.323
79.717
16.394

De diaconiecollectes in juni
Wat is nu de collecte in de maand juni waar
eens extra de aandacht op gevestigd zou moeten worden? Een lastige vraag. Overal kan een
beetje extra geld heel goed van pas komen.
Op 6 juni is de collecte voor Safe Haven: Een
veilig huis voor vrouwen, ongedocumenteerd,
vaak slachtoffer van mensenhandel, misbruik.
Safe Haven Een plek om op adem te komen
en stappen te zetten naar een betere toekomst.
Op 13 juni Hospice de Regenboog. Voor die
kleine extra’s die niet in het zorgstelsel zitten:
een fijne stoel, huiselijke gordijnen. Kleine
dingen voor mensen in de laatste dagen van

Kerk:

De collecteopbrengst voor de kerk in april bedroeg totaal € 855,00.
Dit bedrag wordt -zo lang onze twee kerken
nog niet volledig zijn gefuseerd- elke keer eerlijk verdeeld tussen onze beide gemeentes.
Hartelijk dank aan alle gemeenteleden die wekelijks hun bijdrage in de digitale collectezak
doen. Ook veel dank aan hen, die vanwege het
Ter afronding van mijn werkzaamheden in het ontbreken van digitale middelen, hun bijdrage
College van kerkrentmeesters heb ik nog ge- regelmatig op andere wijze overmaken. Het is
zorgd voor het opstellen van de jaarrekening heel fijn te beseffen, dat -ondanks dat we onze
van 2020. U bent van harte uitgenodigd de vol- kerkdiensten in de afgelopen periode niet meer
ledige stukken te komen inzien. Daarvoor kunt fysiek konden bezoeken- de collecteopbreng
u tot en met 12 juni een afspraak maken met mij. sten op peil zijn gebleven. Ook hieruit blijkt dat
we ons, ondanks alles, als gemeente met elkaar
Henny de Vos-Koerselman,
verbonden voelen.

Jaarrekening kerkelijke gemeente
BATEN
Kerkbalans, giften en collectes

Collectes april
voor kerk en diaconie

Vriendelijke groet namens de kerkrentmeesters van Protestants Kralingen,
Bart Reinders

Diaconie:

1 april Voedselbank Hoflaankerk
4 april La Sonrisa Naranja
11 april Logeerhuis de Buren
25 april Gemeenschap van Hoop,
			Suriname				

€ 410,00
€ 707,55
€ 202,00
€ 297,25

Hartelijk dank!
Johan Louwerse

COLOFON CALEIDOSCOOP
Caleidoscoop is een uitgave van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen.

Redactie:
ds M.M. (Marianne) Bogaard, ds I.D. (Ilse) Hogeweg,
mw H. (Hennie) van der Linden, dhr G. (Gijs) Roodhorst,
mw D. (Thea) van Santen, dhr L.A. (Leonard) de Vos.

Adressenadministratie:
Mw M. (Marina) Mekking (Kerkelijk bureau), postadres:
Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam;
e: mekking@hervormdkralingen.com, t: 06 387 808 30.

Financiële administratie:
hun leven. Op 20 juni collecteren we voor Wereldvluchtelingendag, tegelijk met heel veel
andere kerken. Met name voor de kampen in
Griekenland. Daar is zo veel nodig. En op 27
juni weer heel dichtbij: Pension Maaszicht, om
thuisloze jongeren onderdak te geven en weer
op het goede spoor te zetten. Allemaal bekende
collectes voor u. Allemaal noemenswaardig.
Maar volgende Caleidoscoop komen de diakenen met een heel nieuw doel voor deze gemeente, en kunnen we dus echt iets nieuws
voor u schrijven.
Caleidoscoop – p. 11

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:
In juli zou Caleidoscoop op zaterdag 3 juli er moeten zijn,
kopijsluiting maandag 21 juni. Daarna is het wachten op het
septembernummer: kopijsluiting maandag 23 augustus,
verschijnt op zaterdag 4 september.

Redactie- en kopij-adres:
Leendert Butterstraat 44, 3062 XN
e: kopij@protestantskralingen.nl | t: (010) 453 16 90

Erediensten in juni

Vieringen worden live uitgezonden via kerkomroep.nl en op facebook.com/pg/protestantskralingen.

Jezus zegt: ‘Ik stuur jullie eropuit om een oogst
binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt
hoeven doen …’ Dat zijn ontspannende woorden in een kerk waarin getallen en targets steeds
belangrijker lijken te worden. Laten we kijken
welk zaad gezaaid wordt en welke oogst geoogst.

Zondag 27 juni
2e zondag van de zomer • lezingen: Hosea 14:2-7 en Johannes
4:43-52 • 2de collecte: Pension Maaszicht

Groene tijd
Alle kleuren van het kerkelijk jaar zijn voorbij gekomen in de afgelopen maanden. Het groen van
de gewone zondagen ging in de veertigdagentijd over in paars. Met Pasen werd de kleur wit, en
dat bleef zo tot Pinksteren. Op die dag vlamde het rood op, evenals op zondag Trinitatis, toen
Pepijn en Philippina hun belijdenis aflegden. Nu is de kleur weer groen. De Lutherse traditie
rekent tot advent met ‘zondagen na Trinitatis’. Het dienstboek van de Protestantse Kerk laat die
zondagen eind juni overgaan in ‘zondagen van de zomer’.
Er wordt over deze groene tijd ook wel gesproken als over de feestloze periode van het jaar. De
zondagen hernemen hun gewone ritme. Maar dit jaar is, net als vorig jaar, alles anders. Want we
bouwen niet af na de feestdagen, we bouwen op! Waren er met het hoogtijfeest van Pasen geen
mensen welkom in de kerk, we hopen dat we de komende periode met steeds meer mensen op
één plek bij elkaar kunnen komen. Geleidelijk en in alle voorzichtigheid, maar toch. Dat bepaalt
ons op een nieuwe manier bij de kleur groen. Het is de kleur van hoop en groei, die het gewone
‘kleurt’ met Gods belofte. Dat vieren we zondag aan zondag.

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard
Jezus keert terug naar de plek waar Hij zijn
eerste wonderteken heeft gedaan. Daar volgt
opnieuw een ontmoeting vol verwachting. Zal
Hij…? Ook nu…? De hoveling uit Kafernaüm
gelooft Jezus op zijn woord. Dat blijkt niet te-

Zondag 6 juni

zal ontvangen. Lang hebben haar ouders, Jeroen en Jolien Spaans-Ypma, moeten wachten
Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
totdat de doop van Maya kon plaatsvinden –
Viering van de Maaltijd van de Heer
Maya is nu ruim een jaar oud. Hoe goed, hoe
‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ vraagt feestelijk mag de liefde van de Eeuwige gevierd
Jezus in dit evangeliegedeelte. De schriftge- en gezien worden, in de doop die belooft: ik
leerden willen Jezus neerzetten en veroordelen ben altijd bij jou! Aan deze dienst werkt zangeals ‘bezeten door het kwaad’. Hoe gaat Jezus res Leonie van den Berg mee met haar pianist,
om met die uiterste veroordeling? Dit evan- goede bekende voor Jeroen en Jolien.
geliegedeelte is niet vanzelfsprekend en niet
eenvoudig. Maar er is genoeg om ons te laten Zondag 20 juni
bezinnen op de gemeenschap van Christus als 1e zondag van de zomer • lezingen: Jona 3:6-4:11 & Johannes
messiaanse familie. Zó – als messiaanse fami- 4:27-42 • 2de collecte: Kerk in Actie, Wereldvluchtelingendag,
lie – mogen we de Maaltijd van de Heer vieren, vluchtelingen in Griekenland
in verbondenheid met Christus en met elkaar. Hoflaankerk, 10 uur: ds Harold Schorren
De gelovige oogst komt vaak uit onverwachte
Zondag 13 juni
hoek. En ook groei hebben wij niet in eigen
lezing: Marcus 4:26-34 • 2de collecte: Hospice De Regenboog
hand. Dat Nineve zich bekeert, ergert Jona.
Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Waarom eigenlijk? De leerlingen van Jezus
Doop van Maya
verbazen zich dat Hij spreekt met een SamaTwee gelijkenissen over het geheim van planten ritaanse vrouw; dubbel ongepast. En juist deze
die groeien. Daarover mogen we nadenken in vrouw zaait vruchtbaar verder. Over onze
de dienst waarin Maya Isabel Spaans de doop grenzen heen.
lezing: Marcus 3:20-35 • 2de collecte: Safe Haven
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vergeefs. Voor lezers van later roept dat allerlei vragen op over wat geloven nu eigenlijk is.
Welke tekenen hopen wij te krijgen? En als die
uitblijven, hoe ga je daar dan mee om? Stel dat
een kind níet genezen wordt, kun je ook dan
‘tot geloof komen’?

Zondag 4 juli
Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Doop van Jinte
In deze dienst zal Jinte Robin Leonore van
der Meer worden gedoopt, dochter van Annemieke en Otto van der Meer-Spijker en zusje
van Nienke. Er is bewust gekozen voor twee
afzonderlijke doopdiensten van onze twee dopelingen, zodat zowel naaste familie als ook
gemeenteleden getuige kunnen zijn van hun
doop. ‘Dit teken is een heilgeheim/God wil
met jou verbonden zijn/Hij is nabij waar jij ook
bent/omdat Hij je bij name kent’.

