
Caleidoscoop

Illustratie: Opblaasbare kerk in Apeldoorn
Volgende Caleidoscoop zaterdag 4 september, kopijsluiting maandag 23 augustus.

Retouradres:
Leendert Butterstraat 44
3062 XN Rotterdam

De kerk opnieuw uitvinden
We leven in een tijd waarin de kerk almaar 
minder vanzelfsprekend en almaar onbekender 
voor de samenleving wordt. Er zijn postcode
gebieden waarin nog maar zo weinig PKN
leden zijn, dat deze mensen aangeraden wordt 
lid of gastlid te worden bij een andere kerk, of 
met elkaar een huisgemeente te vormen. In 
onze stad heeft de kerk zich teruggetrokken uit 
een heel aantal wijken – een proces dat al lang 
gaande is. Hoe maken we de liefde van God 
voor mensen zichtbaar? Hoe zijn we ‘missionai
re gemeente’? Die vraag wacht op ons antwoord, 
elk jaar opnieuw, elke dag opnieuw. Maar zeker 
nu. Als we als kerkgemeenschap binnen blij
ven zitten, en alleen op elkaar gericht zijn, dan 

missen we onze opdracht en onze bestemming. 
Ons geloof wordt gevraagd, onze creativiteit en 
onze moed om te zoeken naar hoe wij de liefde 
van God zichtbaar kunnen maken naar Kralin
gen en naar Rotterdam.
Op een aantal plekken in Rotterdam zijn er 
teams en kerkelijk werkers die daar een speciaal 
project voor hebben: pioniersplekken. In heel 
Nederland zijn er (2020) 147 pioniersplekken. 
In Rotterdam zijn dat er wel 12. Allemaal zeer 
verschillende plekken en projecten. Al deze pro
jecten hebben als opdracht om gemeenschap in 
Jezus’ naam te vormen, om werk te maken van 
gerechtigheid, om armoede te bestrijden, om 
duurzaam en behoedzaam om te leren gaan 

met de aarde. Niet alles tegelijk natuurlijk – 
maar alles heeft met elkaar te maken. Geloof 
vraagt om ja en amen én om handen en voeten. 
Elk project pakt dat op eigen wijze en met een 
eigen vorm aan. Van bijeenkomsten in het Ver
halenhuis op Katendrecht tot de weggeefwinkel 
Yess! in BospolderTussendijken, van activitei
ten om mensen minder eenzaam te laten zijn 
in het wijkpastoraat tot gemeenschapsbijeen
komsten van exverslaafden. Elders in Neder
land vind je ‘kerk in de kroeg’, op Facebook 
‘Poptempel met heilige herrie’, en er zijn de 
landelijke communities www.mijnkerk.nl en 
www.popupkerk.nl. Op p. 3 van deze Calei
doscoop vertellen  Jurek 
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De kerk opnieuw uitvinden

Geschenken voor ds en mw Zinhagel

Woller en Sjaak en Tini Roos over hun ervarin
gen met pionieren.
Waar het om gaat als je de liefde van God zicht
baar wilt maken als kerk in deze tijd? Luiste
ren! Luisteren naar wat er speelt in onze wijk, 
in Kralingen. Wat doet zich voor in de samen
leving? Waar kunnen wij bij aansluiten, waar 
kunnen we iets betekenen? Goed luisteren! 
Waar horen wij vragen van mensen, wat heb
ben zij nodig? Alles begint met luisteren naar 
wat er speelt. Als kerkgemeenschap in Kralin
gen hebben we gelukkig al vele verbindingen in 
de samenleving. Maar de liefde van God zicht
baar maken heeft ook alles te maken met har
telijk en belangstellend zijn naar alle mensen 
die het kerkgebouw binnenkomen. Missionai
re gemeentezijn kunnen we niet uitbesteden 

aan een commissie of aan een pionierswerker, 
we worden allemáál ingeschakeld. Met ieders 
zo verschillende talenten en gaven. Laten we 
zó deze zomer en de hoopvolle tijd van meer
mogelijkondankscorona tegemoet gaan: door 
almaar meer, alsmaar verder nieuwe wegen te 
zoeken om Gods liefde zichtbaar te maken in 
de wijk en in de stad.

ds Ilse Hogeweg 

In het najaar zullen we met elkaar spreken over deze mis-
sionaire thema’s aan de hand van het boek Back to Basics 

– terug naar de kern. Wie is Jezus? Hoe denk je over groei? 
Wat is de context van onze kerk? Hoe verhoudt zich per-
soonlijk geloof tot de geloofsgemeenschap? Is het erg als 
dingen mislukken? Veel spannende vragen – denk er over 
of u mee wilt lezen en denken!

Kerkcafé Hoflaankerk
Met een aardig namiddag zonnetje startte op 2 
juli het zomer Kerkcafé Hoflaankerk. De trou
we gasten hadden er erg naar uit gekeken. De 
initiatiefnemers waren tevreden, ook al mogen 
er nu best weer wat meer mensen komen. Het 
viel op dat een aantal ‘nieuwe’ mensen de weg 
naar het kerkcafé hadden gevonden. Hopelijk 
stimuleert dit andere gemeenteleden om een 
volgende keer ook aanwezig te zijn. Er is ruimte 
genoeg. Voor nu chapeau voor de vrijwilligers 
die dit initiatief weer op de kaart hebben gezet.

Ook op 16 juli, 30 juli, 13 augustus en 3 september is het 
‘Kerkcafé’ op het plein achter de Hoflaankerk van 16 uur 
tot 18 uur geopend. Dit alles met inachtneming van de 
Coronamaatregelen. 

Van harte welkom!
Thea van Santen - Kloosterman

Mijn mooiste lied

De liedkeuze van Philippina en Pepijn
In de dienst van hun belijdenis zongen we twee 
liederen, die zij hadden gekozen.
Het zijn: Lied 288: ‘Goedemorgen, welkom al
lemaal’ en Lied 913 ‘Wat de toekomst brengen 
moge’.
Pepijn koos voor Welkom. Uit eigen ervaring 
weet hij hoe belangrijk het is, dat je ergens 
welkom bent. Vooral merkt hij dat in onze 
kerkelijke gemeente. Hij vindt het zo welkom, 
dat familieleden die dienst mochten bijwonen. 
Maar met name waardeert hij het, dat LHBTI
ers welkom zijn en dat uit Pniël, hoe oud of ge
brekkig ook, bewoners worden verwelkomd in 
onze diensten.
In het lied is de zin “God, ik vraag U in onze 
kring”, heel belangrijk voor hem. Gods wel
kom beantwoordt hij met zijn belijdenis, om
dat hij gelooft dat hij welkom is bij God. Zo 
zal hij met vallen en opstaan een waardevol 
gemeentelid zijn.
Philippina ziet de toekomst vol vertrouwen te
gemoet. Zij stemt van harte in met het gehele 
gezang. De tekst sluit aan bij haar geloofsbelij
denis, uitgesproken in de dienst. “Wat er ook 
gebeurt: God is altijd bij me”.
Eén regel houdt ze in gedachten: ‘durf geloven, 
ook wanneer mijn oog niet ziet’.
Ze beseft, dat er situaties kunnen ontstaan, dat 
dat laatste ook haar overkomt. Dan kan de 
herinnering aan de mooie belijdenisdienst een 
grote schat blijken te zijn.
Ds Marianne Bogaard vertelt hoe bijzonder 
deze ‘belijdeniscatechisatie’ voor hen drieën is 
geweest. Op de zomer na, waren alle gesprek
ken ‘digitaal’. Het maandenlange wachten op 
de dag van hun belijdenis stelde hoge eisen aan 

ieders geduld. Dankzij hun inzet en goede ge
sprekken, ook met andere tieners, hielden ze 
het vol. Ze waren allen dankbaar dat de tech
niek dit ook allemaal mogelijk maakte. Blij met 
de openheid in dit gesprek over hun geloofslied 
gingen we weer de wereld in!
Gijs RoodhorstGijs Roodhorst

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.protestantskralingen.nl
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Jurek Woller

Pionieren in 
Hillegersberg-
Schiebroek
Sinds ik 7 jaar geleden in Rotterdam kwam 
wonen ben ik betrokken bij Noorderlicht: een 
jonge PKNgemeente die als pioniersplek (al 
heette dat toen officieel nog niet zo) is begon
nen in de Prinsekerk in Blijdorp. Noorderlicht 
is door de jaren hard gegroeid, met vooral veel 
20ers/30ers en relatief veel mensen zonder 
kerkelijke achtergrond. Op een gegeven mo
ment kwam de vraag: blijven we op één plek, 
of gaan we ons vermenigvuldigen? Dat is nu 
zo’n 3 jaar geleden. Op dat moment kwam er 
een concrete vraag vanuit de Oranjekerk in 
HillegersbergZuid, of we daar een nieuwe 
Noorderlicht gemeenschap zouden willen be
ginnen, naast de bestaande wijkgemeente. Er 
waren namelijk zorgen over de toekomst van 
de Oranjekerk. We zijn op deze vraag ingegaan, 
en met ongeveer 50 mensen vanuit de Prinse
kerk ‘overgegaan’ naar de Oranjekerk, waar 
we een pioniersplek zijn begonnen. Ik ben ge
vraagd om als betaalde kracht de voortrekkers
rol op mij te nemen; een heel nieuwe stap voor 
mij, want op dat moment was ik nog werkzaam 
bij Unilever. 
In september 2018 zijn we van start gegaan 
in de Oranjekerk. Nu zijn er pioniersplekken 
in vele soorten en maten, wij hebben bewust 
voor het ‘erediensteerst’ model gekozen. Dat 
betekent dat we ons eerst gericht hebben op 
alles rond de zondagse eredienst (om 11.30 
uur, na de dienst van de wijkgemeente). Met 
zo’n groep van 50 betrokkenen is het nog een 
hele klus om elke zondag een dienst te orga
niseren! Toen dat aardig op poten stond, zijn 
we ook begonnen met andere onderdelen van 
gemeentezijn, zoals kringen (kleine groepjes 
die doordeweeks samenkomen), sociale acti
viteiten en diaconaat. We hebben ons best ge
daan om te groeien als 

Sjaak en Tini werden op de Kop van Zuid, waar 
zij in 2007 woonden, via een uitnodiging door 
PKNpionier Hendrik Klaver, betrokken bij 
de poging voor de buurt iets te betekenen. Na 
vallen en opstaan groeide een groepje uit tot 
een vast kernteam, dat nu op Katendrecht een 
aantal activiteiten voor jonge hoogopgeleide 
buurtgenoten en ouders en kinderen opzet.
Dat werk was hun niet vreemd, want toen zij 
in Delfshaven kerkten was Sjaak nauw betrok
ken bij de start van pioniersplek ‘Geloven in 
Spangen’.
Beiden zijn steeds zoekend bezig geweest met 
(inter)kerkelijk werk. Dat bleek hun het meest 
voldoening te geven. Na hun verhuizing in 2014 
naar Kralingen vonden ze een plek in onze ge
meente. Lid zijn, zonder actief te zijn, is geen 
optie. Sjaak wordt diaken en dat brengt diverse 
contacten in de stad met zich mee. Tini is nog 
steeds als penningmeester betrokken op Zuid. 
In november 2019 kwam de zangdienst met di
verse koren uit Rotterdamse migrantenkerken 
tot stand door een samenwerking tussen SKIN 
en onze bezoekgroep internationale kerken. 
Namens onze gemeente maakte Tini deel uit 
van de organisatie.

Ervaring genoeg!
We spreken uitvoerig of in Kralingen ook een 
Pionier aan de slag zou kunnen gaan. 
Alvorens dat te onderzoeken zullen we, aldus 

Ervaringsdeskundigen
De kerkenraad werd geïnformeerd over 
‘Pio niersplekken in Rotterdam’. Pioniers
plekken, is dat iets waar we wat mee kun
nen aanvangen? En zouden we dat dan ook 
willen? 
Reden voor de redactie ons licht op te ste
ken bij mensen, die er meer van weten. 
Jurek Woller die de afgelopen maanden 
stage liep in onze wijkgemeente, en onze 
gemeenteleden Sjaak en Tini Roos hebben 
ervaring met pioniersplekken en vertellen 
hier er over.

Pionieren met de kerk

Uit het (pioniers-)leven van 
Sjaak en Tini Roos-van Herk

Sjaak, goed moeten nadenken over de voor
waarden en consequenties. Wat willen we, wat 
mag het ons kosten? Mag de pioniersplek een 
andere vorm van kerkzijn worden? Zou de 
uitdeelpost van de Voedselbank een startpunt 
kunnen zijn? Op welke doelgroep richten we 
ons? Kortom er is genoeg om te brainstormen 
en te onderzoeken.

Ook zal er een vaste kracht moeten komen. 
Diens taak is zwaar, vraagt veel inzet. Vrijwil
ligers zoeken, die zich stevig inzetten, hen toe
rusten zal ook nodig zijn. 
Daarnaast leent een kerkgebouw zich niet 
voor pionierswerk. Een open café, een ruime 
huiskamer, een neutrale ontmoetingsruimte, 
of een combinatie hiervan, die komen in aan
merking. Zo begon het op Zuid.

Na deze gedachtewisseling met Sjaak en Tini 
heb ik (...  en wij?) voldoende stof tot nadenken. 
Nuttig, zeker om ons goed te bezinnen, hoe en 
of we als kerk in deze tijd vorm kunnen geven 
aan de opdracht het Evangelie te verkondigen 
aan alle creaturen.
Helaas, Sjaak en Tini blijven zoekend: volgend 
jaar gaan ze verhuizen.

Gijs Roodhorst
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gemeenschap, bijvoorbeeld door maandelijks 
samen te lunchen na de dienst, en door (so
ciale) activiteiten als een gemeentedag, man
nendag of Noorderlicht tafelt (waar mensen 
bij elkaar thuis komen eten). Het afgelopen 
jaar was dit soort zaken helaas erg lastig, maar 
we hebben creatieve oplossingen gezocht, door 
sociale activiteiten op internet te organiseren, 
zoals een PubQuiz en Bingoavond via Zoom, 
naast ook inhoudelijke activiteiten zoals Alpha 
en de Prayer Course online. 

Uiteindelijk zijn we natuurlijk niet in de 
Oranje kerk gegaan om alleen maar een pret
tige geloofsgemeenschap te hebben. We willen 
graag iets betekenen voor mensen in de wijk. 
Dat is nog best lastig: hoe bereik je mensen 

» vervolg pagina 3:

Pionieren met de kerk

Naschrift bij het artikel van Jurek Woller
In het interview dat ik een aantal maanden ge
leden met Jurek hield vertelde hij, dat na zijn 
leerplek / stage in Kralingen (tot zomer 2021) 
er zo’n zelfde periode in een andere gemeente 
moet volgen. Op mijn vraag of al bekend is 
waar die volgende stage gaat plaatsvinden, 
meldt hij het volgende :

“Ik hoop stage te gaan lopen in het justitiepas
toraat. Dit betekent dat ik aan een gevange
nispredikant word gekoppeld en van daaruit 
bij mensen in de gevangenis op bezoek ga, en 
verdiepende activiteiten organiseer. Een totaal 
andere ervaring, maar ik kijk ernaar uit.”

Thea van Santen - Kloosterman

Maria Magdalena in het 
Catharijneconvent
inleiding op 14 juli
In het Catharijneconvent in Utrecht is de grote 
tentoonstelling Maria Magdalena geopend op 
25 juni. Ik had het voorrecht daarbij aanwe
zig te kunnen zijn. Het is een tentoonstelling 
die de vele interpretaties van Maria Magda
lena laat zien, hoe zij is gezien door de eeu
wen heen. Van ‘zondares’ tot ‘apostel van de 
apostelen’, van ‘kroongetuige’ tot ‘feministe’. 
In deze tentoonstelling is veel prachtige oude 
kunst te zien, schilderijen en houtsnijkunst. 
Maar ook hedendaagse kunst, fotokunst, en 
speciaal voor deze tentoonstelling gemaakte 
schilderijen. Hoe graag zou ik met een groep 
naar Utrecht gaan, om met elkaar alles te zien 
en te bespreken. Coronatechnisch is dat te las
tig om te realiseren. Wel zal ik op woensdag 
14 juli om 20.00 uur een inleiding houden in 
de Hoflaankerk. Wie van te voren al een aantal 
dingen weet, raakt iets minder overspoeld door 
het vele mooie dat in het Catharijneconvent te 
vinden is rond Maria Magdalena… er is véél te 
vertellen! Om hopelijk daarna het vele moois 
op eigen gelegenheid te kunnen gaan zien. 
Weet u welkom op 14 juli! Aanmelden (bij mij, 
010 435 41 44) is handig, niet verplicht.

ds Ilse Hogeweg

Picknick van de 
dertigers 
Het was een seizoen van contact via Zoom, 
soms met, soms zonder onderwerp maar al
tijd vol persoonlijke updates. Gelukkig kon 
de laatste bijeenkomst van de groep Rondom 
30 buiten plaatsvinden, in het Rozenburgpark 
(“de achtertuin van Leonie”). 
Het werd een heerlijke én gezellige picknick 
met zelfgemaakte of gekochte hapjes op een 
zonovergoten avond. 

In september gaan we verder. Wil je aanhaken 
of gewoon vrijblijvend kennismaken? App dan 
gerust naar Marianne Bogaard: 06 835 321 89.

buiten de kerk? We zijn blij dat een aantal 
omwonenden ‘zomaar’ bij een kerkdienst zijn 
binnengekomen, en soms zelfs meer betrok
ken zijn geraakt. Maar het grootste deel van 
de buurtgenoten loopt niet zomaar een kerk 
binnen. Bij sommige diensten is dat misschien 
nog makkelijker, zoals rond Kerst (zoals het 
kinderkerstfeest), dus daar nodigen we mensen 
nadrukkelijk voor uit. Maar als gemeente is het 
ook van belang om zelf letterlijk naar buiten te 
gaan. Zo gaan we regelmatig afvalprikken in 
de wijk, en doen we mee met het sport en spel
project SchieMove voor kwetsbare kinderen in 
SchiebroekZuid. En nu het land weer ‘van het 
slot’ gaat en er meer mogelijk is, gaan we zoe
ken naar nieuwe mogelijkheden om mensen in 
de wijk te bereiken. Ik ben benieuwd!

Jurek Woller 
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Zomeravond kunst 
fietstocht
Woensdagavond 18 augustus
Rotterdam is rijk aan kunstbezit in de open
bare ruimte. Gratis en voor niets valt er enorm 
veel te zien en te genieten op vele plekken in de 
stad. Dat gaan we in augustus dan ook doen, 
op de fiets.

We beginnen onze fiets/wandeltocht aan de 
voeten van Desiderius Erasmus op het Grote 
Kerkplein voor de Laurenskerk. 
Kom en kijk en ga mee! 20 uur aanvang, meld 
je aan bij i.hogeweg@protestantskralingen.nl

Samen zingen voelt als een levensbehoefte. Fijn 
dat dit nu weer mag in vieringen. Een grote 
stap vooruit sinds lange tijd. Voor de cantorij 
komt het moment dichterbij om ook weer sa
men te repeteren, in aanloop naar zingen in 
een viering. Weliswaar moeten we de ontwik
kelingen afwachten, maar wie weet na de 
zomerperiode … 

Enkele jaren geleden hebben we in onze zomer
diensten kunstwerken ‘op bezoek gehad’ van 
kunstenaar Willem van Hest uit zijn ‘Paulus
serie’. Bij die gelegenheid uitte hij de wens om 
ooit met meerdere kunstenaars tot een nieuw 
project over spiritualiteit te komen. Deze zo
mer is het zo ver: ‘One step beyond’ heet het 
project. Verscheidene kunstenaars onderzoe
ken ‘het onalledaagse’ en stellen de vraag: 
hoe heilzaam is meditatie en hoe kom je de 
anderedandemateriële werkelijkheid op het 
spoor? Judith Aardse, Marita Beukers, Ron 
Blom, Ilona Bruins, Gerrit Bruins, Kaije Feen
stra, Willem van Hest, Hans van den Hooven, 

Kom zingen!

Wie daarin geïnteresseerd is, willen we graag 
uitnodigen om mee te komen zingen met de 
cantorij. 
Geef je naam en telefoonnummer bij mij op, 
dan hoor je z.s.m. of en wanneer we weer mo
gen starten.
Elsa Oosterhuis, coördinator
e.w.oosterhuis@planet.nl | t. 010 447 13 07

Ben Metz en Vera Whistler geven antwoorden 
in de vorm van multimediapresentaties, per
formances, interviews, workshops, demonstra
ties en publieksgesprekken, beeldende kunst
presentaties in de vorm van exposities van 
schilderijen, tekeningen, sculpturen, een film 
en een boek. Ondergetekende is voor het boek 
geïnterviewd – en zelfs geportretteerd (!)

Zondag 11 juli om 15.30 uur is de opening van 
de tentoonstelling in Stichting Kunstwerkt, 
Boterstraat 81, Schiedam (daarna geopend op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur). 
Het boek One Step Beyond is voor 15 euro af 

te halen bij Willem van Hest (in Kralingen), 
bestellen via info@willemvanhest.nl. Voor het 
volledige programma van alle activiteiten en 
presentaties van het project One Step Beyond 
zie Facebook OneStepBeyondexpo. 

Een prachtige gelegenheid om in gesprek te 
gaan en om jezelf vragen te stellen: hoe bid 
ik en hoe belangrijk is bidden voor mij? Wat 
brengen deze kunstenaars en wat zou ik hen 
vragen? Van harte aanbevolen!

ds Ilse Hogeweg

One step beyond

mailto:info@willemvanhest.nl
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Pastoralia

Nu er steeds meer mogelijk is
Hoe goed dat de snelle en vele vaccinaties ons 
nu veel meer vrijheden hebben gegeven. Het is 
goed en van het grootste belang om elke stap 
bewust te zetten, als mens en als gemeenschap: 
wat fijn, we kunnen weer zingen, wat heerlijk, 
we kunnen elkaar weer buiten ontmoeten bij 
koffie, hoe goed, we kunnen meer mensen 
thuis ontvangen. We kunnen elkaar weer te
genkomen, spontaan, bij kerkdiensten en ook 
bij activiteiten. Hoe belangrijk is het om zo 
open mogelijk en met toewijding naar elkaar 
te vragen. Hoe zijn de afgelopen maanden voor 
jou geweest? Ook hierin is het zo belangrijk om 
het antwoord niet vooraf in te vullen. Niet elke 
alleenwonende is eenzaam geweest. Wat voor 
de één eindeloos saai was, was voor een ander 
goed te doen of een tijd van hulp aan anderen. 
Hoe zijn de afgelopen maanden voor jou ge
weest? Ik hoop dat er vele goede zomerse ont
moetingen zullen zijn, met open gesprekken. 
Met aandacht en interesse in ieders welzijn en 
ieders zo verschillende verhaal.

Bloemen uit de diensten:
Zondag 6 juni: Joost Nieuwstraten en Joan 
van Erkel en kinderen Kate en Matthijs, 
Steen loperstraat 38, 2903 AP Capelle aan 
den IJssel kregen de bloemen met onze harte
lijke groeten en felicitatie vanwege hun geregi
streerd partnerschap
Zondag 13 juni: Ank Blijleven-van der Torre, 
Sigrid Undsetweg 88 werd bemoedigd door 
de bloemen na het overlijden van Iman de Vin.
Zondag 20 juni: het echtpaar Flieringa-Voor-
rips was op 16 juni 65 jaar getrouwd. Met onze 
gelukwens gingen de bloemen naar ’s-Graven-
wetering 64.
Zondag 27 juni: Janny Korpershoek is her

Voor veel gemeenteleden was het een verras
sing wie de doopouders waren in de dienst van 
13 juni. 
Daarom besloot de redactie dat ik maar eens 
naar Bergschenhoek moest gaan. Zo geschied
de het dat ik – vanwege dreigende regen en 
onweersbuien per auto – op weg ging. Goed 
de kaart bekeken, helaas toch verkeerde afslag. 
Verdwaald. Jeroen haalde me op. Hem volgend 
was het vinden van de straat een makkie, maar 
ik kwam wel bijna 25 minuten te laat!
Niettemin was de ontvangst hartelijk en een 
glaasje water deed wonderen.
Ze wonen in een mooie wijk, bouwjaar om
streeks 2000. Jeroen komt uit Zoetermeer, waar 
hij opgroeide in een meelevend hervormd ge
zin. In die gemeente deed hij ook belijdenis. 
Zijn studie was fiscale economie. Tijdens zijn 
studietijd ontstond vriendschap met Chris van 
Zwienen en Thanh Pham, onze gemeenteleden, 
die meedoen in de oppas. Na hun afstuderen 
gingen Jeroen, Thanh en Chris werken bij ac
countantskantoor PwC. Inmiddels hebben ze 
alle drie een andere werkkring. Jeroen bij een 
bedrijf op de Kop van Zuid. Fiscalist. Is dat 
interessant werk? Ja, want de voortdurend ver
anderende belastingwetgeving vraagt goede 
bestudering. Wat is het voordeel voor het be
drijf en komt de fiscus niets tekort? In zijn vrije 
tijd klimt hij op de mountainbike of racefiets. 
Jolien en hij kregen contact met elkaar tijdens 
activiteiten van de Erasmus Universiteit. Zij 
komt uit Friesland en studeerde Bedrijfskunde. 
Zij werkt in Utrecht bij Bol en geeft leiding aan 
een team dat verantwoordelijk is voor de inno
vatie van het platform waar bedrijven hun pro

ducten via Bol kunnen verkopen. Ook zij fietst 
graag, maar niet met de groep van Jeroen: ‘veel 
te snel’. Niet fanatiek doet ze aan yoga.
Vakanties vierden ze vaak zeilend. De fami
lie heeft een zeilboot, waarvan Jolien me een 
mooie zelf geschilderde afbeelding toont. 
Ruim 14 jaar zijn ze samen en in 2017 zijn ze 
getrouwd. Woonden in Blijdorp en nu dus in 
Bergschenhoek. Kerkelijk konden ze in Berg
schenhoek geen bevredigend onderdak vin
den. Toen in februari 2020 Maya werd geboren 
verlangden ze haar te laten dopen. Maar waar? 
Chris bracht hen in contact met onze predikant 
Ilse Hogeweg. In onze gemeente kon worden 
gedoopt! Helaas was dat – corona – pas dit jaar 
mogelijk. Op 13 juni was het een mooie, feeste
lijke dienst. Met voldoening kijken zij en wij er 
op terug. De zang van bekende Leonie van de 
Berg met pianobegeleiding van Henk Lip was 
bijzonder. Jammer, dat feliciteren op 1,5 meter 
moest gebeuren, gesprek met familie en gasten 
nu onmogelijk. Maar beiden zijn vol lof over 
onze hartelijke gemeente. Hopelijk kunnen we 
nu spoedig na de dienst koffiedrinken en dan 
is wederzijdse kennismaking met Jolien en 
Jeroen, als nieuwe leden in onze gemeente als 
eerste aan de beurt. Zij kozen voor hun dochter 
als voornaam Maya, omdat ze dat een mooie 
roepnaam vinden.
Wat is hun motivatie om Maya te laten dopen? 
Met de doop hopen ze Maya mee te geven dat 
ze niet alleen is en dat, naast alle mensen om 
haar heen, er nog Iemand is die bij haar is en 
voor haar zorgt.

Gijs Roodhorst

Kennismaken met

Jolien en Jeroen Spaans
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De kroeg had een centrale plaats in zijn le
ven, daar ontmoette hij zijn maten. Na de 
scheiding van zijn vrouw Elly was hij lang 
samen met Gré. Haar plotselinge overlijden 
een paar jaar geleden, tijdens één van hun 
vakanties, was een enorme schok. Zijn kin
deren kwamen echter trouw en grepen in als 
dat nodig was. Zij waren er ook toen hij ziek 
werd, naast Janny die hij inmiddels had leren 
kennen. In de laatste maanden bleek dat het 
geloof hem toch niet had losgelaten. Op zijn 
ziekbed werd er met hem gebeden en ontving 
hij de zegen. Dat gaf rust. En hij gaf aan dat 
er een predikant bij de uitvaart moest zijn. 
Die vond plaats op 10 juni in de aula van 
uitvaartcentrum Schollevaar. Daar werd hij 
begraven.

Anna Christina Hoebée - de Ruijter 
Op donderdag 17 juni is – in het bijzijn van 
haar dochters – overleden Anna Christina 
Hoebée - de Ruijter. Kralingse van geboorte, 
in de Hoflaankerk gedoopt, belijdenis gedaan 
en haar huwelijk ingezegend. De kinderen zijn 
er ook gedoopt. Zij en haar man waren trouwe 
kerkgangers. Tijdens de ziekte van haar man, 
verhuisden ze eind jaren ’80 naar Capelle a/d 
IJssel. In oktober 1991 overleed haar man en 
in maart 2019 kwam zij in Kralingen in het 
Termaathuis wonen. Het voelde voor haar als 
thuiskomen. De Hoflaankerk kon ze om ge
zondheidsredenen niet meer bezoeken. In juni 
2020 moest ze noodgedwongen verhuizen naar 
‘de IJsselhaven’ in Capelle a/d IJssel. Ze bleef 
overtuigd voorkeurlid van onze gemeente. Alle 
pastorale aandacht en attenties heeft ze altijd 
zeer gewaardeerd. Dat liet ze steeds telefonisch 
merken. Tot ver in mei las ze dagelijks in haar 
Bijbel en bijbels dagboek. Zij heeft, zo zei ze 
zelf, een goed leven gehad, ondanks verdriet, 
pijn en moeite, ook in haar laatste dagen. God 
was haar tot grote steun. Haar dochters om
ringden haar, evenals de medewerkers van ‘de 

IJsselhaven’, met grote zorg. Op het laatst werd 
haar wereld heel klein, ze vertrouwde erop dat 
God haar op zijn tijd zou halen. Op 17 juni 
mocht zij op 92jarige leeftijd ‘thuiskomen’. Op 
23 juni namen we in kleine kring afscheid in de 
kapel op Oud Kralingen. Zij is daarna neerge
legd in het familiegraf. 
[Annie van Hoof, haar pastoraal ouderling]

Om aan te denken
De afgelopen zondagen waren er mensen in de 
kerk die we door de omstandigheden maan
den niet gezien hadden. Wat fijn! We realise
ren ons dat het weer naar de kerk komen door 
ieder anders wordt beleefd. Voor de een is het 
een vreugde, de ander zal juist dan herinnerd 
worden aan een groot verlies. Graag willen 
we daarin om elkaar heen staan. Mocht het 
u/je steunen dat zo’n eerste keer na lange tijd 
in het gebed de naam van een geliefde wordt 
genoemd, laat het ons dan gerust weten. Wij 
vieren in grote verbondenheid met hen die wij 
missen.

Met een hartelijke groet van uw pastores, 
ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

Trouwe God,
wij danken U dat U opraapt
wat iedereen heeft weggegooid
en over het hoofd heeft gezien.
Leen ons vandaag uw ogen en uw aandacht.
En als wij onszelf ervaren als vergeefs,
neem ons dan in uw handen.
En vooral:
laat uw liefde ons allen omarmen.
Amen.

Jan T. Bakker | Liedboek, blz. 1361Ceres sit explant oMe

stellende van een heupoperatie. Als ondersteu
ning bij haar revalidatie, werden op haar adres 
Voorschoterlaan 18A bloemen bezorgd.

Meeleven:
Theo Schut, Essenweg 33, heeft een hart
infarct doorgemaakt en moest daarom een in
greep ondergaan. Wij wensen hem alle goeds 
toe voor zijn herstel en het bijkomen van de 
schrik.
Met Janny Korpershoek zijn wij dankbaar dat 
haar heupoperatie goed is verlopen; we wensen 
haar veel sterkte voor de verdere revalidatie.
Andrien van der Wal, Admiraliteitskade 
74Z, heeft eveneens een heupoperatie onder
gaan. Ook met haar zijn wij dankbaar dat zij 
daarmee verlost is van een lange weg van pijn
klachten, en we wensen haar een goed herstel.
In de vorige Caleidoscoop stond vermeld dat 
Wim van der Gaag aan de Ringvaartweg 
258 woont. Dat moet de Kralingseweg zijn! We 
zijn dankbaar dat hem even rust is gegund tot 
de volgende controle.

In memoriam Arie van Herk
Vrijdag 4 juni overleed Arie van Herk. Hij 
werd 74 jaar. Arie woonde aan de Wapi-
tistraat in Kralingseveer. Hij groeide op in een 
zeer kerkelijke familie in Capelle aan den IJs
sel, waaraan hij goede herinneringen had. Zijn 
vader had een sloopbedrijf in dezelfde plaats. 
Oma was lid van de kerk van ds Mieras, wat 
tot gevolg had dat er op zondag bij het koffie
drinken over het werk zelfs niet gepraat mocht 
worden. Dat viel niet mee met vier zoons Van 
Herk die allemaal in het bedrijf zaten …
In de loop van zijn leven raakte voor Arie 
de kerk op de achtergrond. Zijn zoon werd 
nog gedoopt, maar zijn dochter niet meer. 

Herdenking deportatie 
Op vrijdag 30 juli om 12.45 uur bent u van 
harte welkom bij de jaarlijkse herdenking bij 
de ‘Muur’ en het Joods Kindermonument op 
de Eva CohenHartogkade aan de Stieltjes
straat. Na verwelkoming door de heer Theo 
Schut, voorzitter van de Stichting Loods 24, 
volgen toespraken van burgemeester Ahmed 
Aboutaleb, ambassadeur van Israël Naor Gilon 
en onderwijsman Arie de Bruin.
Vanuit Loods 24 begon op 30 juli 1942 de de
portatie van Joodse Rotterdammers en Joden 
van de ZuidHollandse eilanden. Het Joods 
Kindermonument noemt alle 686 namen van 
Rotterdams Joodse kinderen tot en met 12 jaar, 
die werden gedeporteerd en vermoord. 
Gijs Roodhorst 
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Ouders, kinderen, allemaal 

Op zondag 11 juli is er om 10 uur een dienst 
speciaal voor jou en je ouders in Pro Rege! We 
gaan op reis met de boot samen met Paulus. 
Onderweg liep hij soms gevaar en de weg vin
den deed hij met behulp van de sterren. Helpen 
jullie hem? Willemijn zal ook wegvaren naar 
het voortgezet onderwijs ...
We zouden het heel leuk vinden als jullie al
lemaal een boot meenemen! Misschien heb je 
thuis een (piraten)boot? Maar zelf knutselen 
kan natuurlijk ook; tekenen, verven, bouwen 
van Lego, kleien.. alles mag! We zijn heel be
nieuwd naar jouw boot!

Ook zijn er veel kinderen in Rotterdam die 
niet altijd wat leuks kunnen gaan doen in de 
vakantie. Wil jij hun zomer opvrolijken met 
leuk speelgoed? Dit gaat dan in rugzakjes die 
later uitgedeeld gaan worden. Dit kan nieuw 
zijn maar ook iets van jezelf wat nog heel mooi 
is. Denk bijv. aan leuk zomerspeelgoed, kaart
spellen, kwartet enz.

Picknick
Na de dienst van 11 juli gaat het feestje nog 
even door! We gaan lekker   picknicken en 
spelletjes doen in de Wolvenvallei, achter de 

Kinderboerderij De Kraal. Om 13.30 uur kan 
je dan weer opgehaald worden bij de parkeer
plaats aan het Langepad tegenover snackbar 
The Beachhouse. Bij vertrek is voor iedereen 
nog een kleine verrassing ...
Hopelijk kom jij ook?! Geef je op voor de dienst 
en de picknick bij Kristel (06 146 901 65), uiter
lijk 10 juli. Zorgen wij dat we genoeg lekkers 
bij ons hebben.

We kijken uit naar jullie komst! 
Groetjes van de 
kindernevendienstleiding

Een aantal jongeren heeft eindexamen gedaan. 
Maxiem Hariharan heeft 2 herkansingen 
(en hij was daar blij mee). Maxiem hoopt als 
alles lukt HBO bouwkunde te gaan studeren 
in Rotterdam. Anna-Louise Jansen, Yan-
nick Melching, Victor de Lange en Me-
rel Bakker kunnen we al helemaal van harte 
feliciteren. En alle opgeluchte en blije ouders 
en grootouders natuurlijk ook.
AnnaLouise zal in Amsterdam beginnen met 
geneeskunde. Yannick wil bedrijfseconomie 
gaan studeren in Groningen. Victor gaat verder 
voor zijn havodiploma. Merel zal in Utrecht 
HBO rechten gaan studeren. 
Sterre Ooijkaas is voor een aantal vakken 

geslaagd, maar koos voor een aantal vakken 
voor het tweede tijdvak. Haar staat, als alles 
lukt, pedagogische wetenschappen in Rotter
dam voor ogen. 
Pepijn de Vos doet óók eindexamen, maar 
omdat hij staatsexamen doet, volgt daarvan 
de uitslag pas erg laat.

Alle jongeren kunnen we zeggen: goed gedaan, 
we zijn supertrots op jullie, op jullie harde 
werken in zo’n moeilijk coronajaar. Wat hopen 
we voor Maxiem, Sterre en Pepijn op óók de 
kroon op je werk. Alle goeds gewenst voor al 
jullie talenten! 
ds Ilse Hogeweg

Kom aan boord!

Op 30 mei ontmoetten we elkaar in park Ro
zenburg voor de kinderPinksterviering. Wat 
was het heerlijk om gewoon weer bij elkaar te 
kunnen zijn en bij te praten!
Annemarie, die we allemaal intussen goed 
kennen van de leuke kindernevendienstfilm
pjes op Youtube, las twee verhalen voor uit de 
Bijbel. We luisterden eerst naar het Pinkster
verhaal en daarna naar het verhaal over de to
ren van Babel. In het eerste verhaal begrepen 
de mensen elkaar goed, ondanks dat ze ver
schillende talen spraken. In het tweede verhaal 
konden de mensen, die eerst toch echt dezelfde 
taal spraken, elkaar juist niet meer begrijpen. 
De bouw van de toren werd gestaakt.
 

Daarna speelden we allerlei spelletjes in het 
park waarbij we goed moesten samenwerken, 
zónder dat we mochten praten. Als ultieme 
proeve van bekwaamheid, bouwden we tot slot 
een heuse soesjestaart van Babel. Dat was niet 
makkelijk, want door de warmte smolt ons ce
ment (mascarponecrème) heel erg snel! Geluk
kig werd het desondanks een hoge én lekkere 
toren.
 
Kortom, het was een erg leuke ochtend waar 
we met veel plezier aan terugdenken.
Zien we jullie volgend jaar weer?!
 
De Kindernevendienstleiding

PINKSTERVIERING

Blije (bijna-) geslaagden

Anna-Louise

Yannick

Victor
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Vakantiekerk Pro Rege

De tijden zijn echt wel veranderd. Vroeger (…) 
gingen Henny en ik op zondag gewoon naar de 
kerk, ook in de vakantie. Nou ja, niet als we 
in Hongarije waren, en in Frankrijk eigenlijk 
ook maar niet. Want ja, je wilt wel een beetje 
begrijpen wat je hoort. Maar Duitsland, Enge
land, Nederland, het maakte niet uit, je wilt je 
wel eens onderdompelen in een andere dienst 
dan Pro Rege of de Hoflaankerk. En als we 
in onze vakantie op zondag toevallig gewoon 
al weer thuis waren – of nog niet weg – dan 

U krijgt dit verslagje wat laat, omdat we net na 
de vorige kopijsluiting onze kerkenraadsverga
dering hadden. Dat komt soms toevallig zo uit. 

Laurens van der Ziel opende de vergadering 
op 1 juni met een dankgebed vanwege het na
derende einde van de coronatijd, maar in het 
besef dat dat nog lang niet overal in de wereld 
het geval is. 
Ondanks dit heuglijke feit vergaderden we toch 
nog per Zoom, digitaal. Ieder kerkenraadslid 
vertelde wat hij of zij weer zou willen oppak
ken na deze tijd en waar we mee door kunnen 
gaan. Een aantal wil naast de diensten met 
gemeenteleden, ook doorgaan met de gefilmde 
diensten. De sociale contacten, zoals het kof
fiedrinken na de diensten, willen we zo snel 
mogelijk weer gaan oppakken. Het af en toe 
nog per zoom vergaderen zou ook wel (reis)
tijd besparen. 
Geopperd werd dat het goed zou zijn de buurt 
ook te laten weten dat er weer mensen van bui
ten de gemeente welkom zijn in onze diensten. 
We zijn benieuwd hoe in de toekomst de ver
houding zal worden tussen live vierders en 

gingen we naar de Laurens, of de Hillegonda.
Met de corona is alles anders geworden. Vo
rig jaar was het best wel een beetje een ding 
dat je je moest aanmelden voor je vakantie
kerk. Mailtje naar een scriba, waar je dan 
niets op terug hoorde. Maar dat vonden ze 
daar dan wel weer logisch, bleek naderhand, 
want ze kwamen toch niet aan het aantal.  
De echte ondermijner van de vakantiekerk is 
natuurlijk het streamen van de kerkdiensten. 
Je kunt gewoon naar je eigen clubje kijken van

af het terras van je vakantiehuisje. En je kunt 
de morgendienst bekijken na het avondeten. 
Heel handig als je met je nietkerkelijke familie 
een gezellig laat ontbijt hebt in Tynaarlo. Als zij 
zondagavond weer naar huis gaan, dan kun jij 
nog eens gaan kijken of het allemaal een beetje 
gelukt is met die doopdienst in Pro Rege; en 
hoe of het was.

En ja, het bleek gelukt. En het was mooi. Het 
kostte even wat moeite, het leek erop dat de 
dopeling een tijdje zoek was, maar er is ge
doopt. En het was allemaal goed te verstaan 
en duidelijk gefilmd. De zangers waren van 
extra techniek voorzien en er waren ook nog 
een zangeres en pianist van buiten onze kerk 
die heel mooi klonken en mooi in beeld waren. 
Helemaal geslaagd dus. Bijna jammer dat we er 
niet écht bij waren. 

En nu? Over een maandje fietsen we in Fries
land. Gaan we dan naar kerk? Of kijken we in 
ons hotel op de iPad hoe of het in Kralingen is 
gegaan? Ik weet het nog niet. We hebben echt 
wat te kiezen. 

Leonard de Vos
 

digitale kijkers als we het filmen doorzetten. 
Er kan hulp geboden worden aan mensen die 
aangeven moeite te hebben met het volgen van 
de diensten op de computer. Het houden van 
bijeenkomsten in de open lucht is goed beval
len. Bij sommige activiteiten moet nagegaan 
worden of de doelgroep nog wil meedoen. In 
die bijna twee jaar stilstand zijn mensen ook 
ouder geworden. De predikanten werden be
dankt voor hun grote inzet en hun initiatieven. 

Wat we verder bespraken: 
Inmiddels zijn de paaskaarsen uit 2020 weg
gebracht. De twee kinderkaarsen gingen naar 
Ruben en Rachel Marks vanwege het overlijden 
van hun oma en naar Jeroen en Jolien Spaans 
vanwege de geboorte van hun dochter Maya 
van wie de doop zo lang op zich moest laten 
wachten. De grote kaarsen gingen naar Anita 
Klunne vanwege het overlijden van Coen en 
naar Nico van Veen vanwege alle werkzaam
heden in onze gemeente gedurende lange tijd. 

Mevrouw Rita Renema schreef ons een harte
lijke afscheidsbrief. Zij was geestelijk verzorger 

in Pniël. We schreven haar een brief terug en 
bedankten haar voor de samenwerking. 

We hielden een zoombijeenkomst over pio
niersplekken. Er deden ook nietkerkenraads
leden mee. We gaan daar verder over naden
ken. We kijken wat bij onze gemeente past en 
wat we aankunnen, maar het past wel bij ons 
missionaire beleid: wat zouden we kunnen be
tekenen voor bestaande pioniersplekken. 
In principe zijn pioniersplekken een tijdelijke 
oplossing voor wijken waar geen kerk aanwe
zig is, maar waar wel behoefte is aan geestelijke 
en/of materiële ondersteuning. 

De vergadering werd afgesloten door Joke van 
Heijst met lied 830: Leven is wachten.

Op 6 juli, te laat voor Caleidoscoop, moet de 
kerkenraad opnieuw vergaderd hebben. Daar 
leest u in het septembernummer  over, want in 
augustus komt er geen Caleidoscoop uit.

Namens de kerkenraad, 
Jeannette Schravesande, scriba

Vanuit de kerkenraad

De vergadering van 1 juni
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Nieuwe website Protestants Kralingen 

Collecteopbrengsten in mei
Kerk:
De collecteopbrengst voor de kerk in mei be
droeg totaal € 1534,20; te verdelen over de her
vormde en gereformeerde kerkrentmeesters.

Hartelijk dank!
Bart Reinders

Diaconie:
2 mei Compassion4Humanity  € 271,00
9 mei KiA, Syrische vluchtelingen  € 209,00

13 mei La Sonrisa Naranja € 141,50
16 mei Noodhulp:  
   Samen in actie tegen corona € 241,75
23 mei SKIN Rotterdam  € 271,95
30 mei Kiwangala    €  778,50

Verder zijn nog de volgende giften ontvangen:
• Een gift van 100 euro voor de algemene mid

delen van de diaconie.
• Een nagekomen gift van 500 euro voor de col

lecte van 25 april, Gemeenschap van Hoop in 
Suriname.

Hartelijk dank!
Johan Louwerse

Financiële controle Caleidoscoop
Van penningmeester Hans Buitelaar ontvingen 
wij het bericht dat de Kascommissie de financi
ele administratie van Caleidoscoop 2019  2020 
heeft goedgekeurd. 
Redactie Caleidoscoop

La Sonrisa Naranja
Dank voor het geweldige bedrag voor La Son
risa Naranja!
Onlangs ontvingen we een groot bedrag voor 
onze stichting: meer dan €700,–! (collecte van 
4 april) Heel veel dank namens alle mensen in 
Guayaquil. Els en Gonzalo hebben de afgelo
pen tijd veel mensen met corona langs zien 
komen. Ook in Ecuador is een vaccinatiepro
gramma gestart en, ondanks bedenkingen 
vooral vanuit religieuze hoek, weten zij men
sen te motiveren zich aan te melden voor vac
cinatie. Het door hen opgezette voedseluitgif
tepunt tegenover de kliniek wordt nog steeds 
elke week door 150 mensen bezocht. En mede 
door uw donatie is het nog steeds mogelijk om 
dat te financieren. 

Nogmaals veel dank!
Wim en Hennie van der Linden

De financiën zijn rond, dus we hebben de web
sitebouwer nu echt aan het werk kunnen zetten. 
Aan de hand van onze inbreng hebben we een 
eerste schetsvoorstel gekregen en besproken! 
Ondertussen zijn de aanvragen voor aan te le
veren teksten naar al onze taakgroepen gegaan. 
Hopelijk stromen deze snel binnen, want de tijd 
dringt! Elsa Oosterhuis heeft ons al ruim van 
foto’s voorzien. Voor sommige foto’s moeten 
we nog toestemming vragen van de mensen die 
erop staan om ze op de site te zetten. 

Ons stappenplan is nu:
• Hard werken aan de vormgeving en de tek
sten, zowel door de bouwer als door de werk
groep nieuwe website, als door mensen aan 
wie we om teksten en foto’s hebben gevraagd.
• Testen, testen, testen
• Leren om zelf de website bij de tijd te houden. 
• Besluitvorming over taakverdeling binnen de 
webredactie.
Startzondag: nieuwe website is een feit!
Hennie van der Linden

In de afgelopen maanden heeft de diaconie 
kleinschalige projecten gesteund voor een 
school in Oeganda. Er is daar een lockdown 
geweest van bijna een jaar (!!) voor scholen. Zo 
lang waren deze gesloten op gezag van de over
heid. Omdat daar veel mensen leven van klei
ne baantjes en daglonerswerk, is de armoede 
toegenomen en lopen meisjes het gevaar veel 
te jong uitgehuwelijkt te worden. De school 
besloot een naaicursus te organiseren; de di
aconie heeft bijgedragen aan de aanschaf van 
naaimachines en materiaal. Op de foto worden 
hier mondkapjes mee gemaakt. In de afgelo
pen weken kwam het verheugende bericht dat 
de scholen zich moesten voorbereiden op her
opening begin juli. Helaas liep plotseling het 
besmettingscijfer in Oeganda steil omhoog. Er 
zijn 200.000 vaccins geleverd op een bevolking 
van 40 miljoen. Er is geen uitzicht op een vol
gende levering. Een nieuwe, nog veel strengere 
lockdown is afgekondigd. Opnieuw nog meer 
armoede, kinderen en tieners die nog langer 
van onderwijs verstoken blijven, een bevolking 
die vér de armoede ingeduwd wordt. Zonder 

Ondertussen in Oeganda
enig uitzicht op verbetering. Nu wij een zomer 
tegemoet gaan van versoepeling, vakantie en 
meer vrijheden, is het goed om te beseffen hoe 
groot die voorrechten zijn. Hoe ongelijk zijn 
welvaart en gezondheidszorg verdeeld. Laten 
wij bidden voor de bevolking van Oeganda – 
en waakzaam blijven op wat wij kunnen doen.

ds Ilse Hogeweg 
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De Regenboog is een huis voor mensen 
die ongeneeslijk ziek zijn en weten dat 
ze gaan sterven. Vrijwilligers hebben er 
een belangrijke taak. Ze verzorgen de 
maaltijden, helpen bij de lichamelijke zorg 
en geven invulling aan ‘er zijn’ voor de 
ander in de breedste zin van het woord. 
Wil jij er zijn voor iemand die het nodig 
heeft? Wij bieden ondersteuning en 
scholing, naast een reiskostenvergoeding 
en WA-verzekering.

palliatief centrum

vrijwilligers met
zorgtalent

Hospice De Regenboog zoekt 

Oudedijk 11 • 3062 AB Rotterdam

Len Nolles • 06 83 57 29 12

l.nolles@leliezorggroep.nl

leliezorggroep010.nl/de-regenboog

onderdeel van Lelie zorggroep

Zondag 8 augustus 
2e zomerdienst • Lied 384 “Als koning opgetreden” • 2de col-
lecte: Noodhulp

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard
Viering van de Maaltijd van de Heer
Bij de afdeling ‘Maaltijd van de Heer’ in het 
liedboek staat een lied van Willem Barnard 
over het grote bruiloftsmaal, geïnspireerd door 
een tekst uit Openbaring. Dat lijkt op het eer
ste gezicht niets met onze hedendaagse viering 
van de maaltijd te maken te hebben. Maar Bar
nard weet al dichtend van de maaltijd van de 
Heer een feestmaal te maken!

Zondag 15 augustus 
3e zomerdienst • Lied 900 “Nada te turbe” • 2de collecte: 
Verenigde Protestantse Gemeente Curaçao

Hoflaankerk, 10 uur: ds Marianne Bogaard
Een enkele zin is het maar. ‘Laat niets je veront-
rusten of wanhopig maken …’ Maar deze tekst 
roept de wereld op van Teresa van Avila (afge
beeld op de illustratie hiernaast), een Spaanse 
die door ziekte en leegte heen uitgroeit tot een 
vrouw die kloosters sticht en met haar geschrif
ten een enorme invloed heeft op het geestelijk 
leven in haar tijd. Het zijn haar woorden die in 
Taizé op muziek zijn gezet.

Zondag 22 augustus 
4e zomerdienst • Lied 1000 “Wij zagen hoe het spoor van God” 
• 2de collecte: Open Huis Crooswijk

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Het huidige Liedboek kent een hoofdstuk van 
liederen die gaan over ‘gerechtigheid’. Daarvan 
is dit lied er één. Liederen over gerechtigheid 
zijn een gebed, ze verbinden ons met de men

sen die veel moeten verduren, mensen die on
recht moeten doorstaan. Het zijn liederen met 
verwijten én met uitzicht op het Koninkrijk. 
Deze zondag horen we het verhaal van dit oor
spronkelijk Franse lied. 

Zondag 29 augustus 
5e zomerdienst• Lied 909 “Wat God doet dat is welgedaan” • 
2de collecte: Stichting Logeerhuis De Buren

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Kunnen we dit lied nog wel meezingen? Wat 
roept de tekst op? Dit is een lied dat als een 
soort zwaankleefaan een Duitse tekst ver
bindt met een blinde domineesdochter, en weer 
opnieuw overgenomen wordt door één van de 
bekendste dichters van het Liedboek voor de 
kerken. Een lied van veel verhalen.

Zondag 6 september 
lezing: Marcus 8: 27 – 9: 1 • 2de collecte: Kerkplein Kralingen

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie ben 
ik volgens jullie? Jezus stelt de leerlingen – en 
ons – vragen om lang over na te denken.

» vervolg van pagina 12 »
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Erediensten juli / augustus
Vieringen worden live uitgezonden via kerkomroep.nl en op facebook.com/pg/protestantskralingen. 

Zomerzang
Het was een bijzonder moment, de inzet van het eerste lied dat we weer samen zongen in de 
dienst eind juni. In de 15 maanden dat dit niet kon, werd extra duidelijk hoezeer zingen ieder een 
aandeel geeft in de liturgie. Vieren is meer dan een monoloog aanhoren van de voorganger, naar 
de lector luisteren en in stilte meebidden. Het is óók: jouw stem inbrengen in het koor dat we als 
gemeente vormen. Zingend antwoorden, bidden, beamen.
In de zomerdiensten in augustus willen we dan ook het lied centraal stellen. Iedere dienst een 
ander lied. We sluiten daarmee aan bij een oude traditie, die in ieder geval terug te leiden is tot 
1569 toen de Duitse theoloog en hervormer Cyriacus Spangenberg zogenoemde ‘liedboekpreken’ 
uitgaf. Aandacht voor de gebruikte (Bijbelse) beelden en de context waarin een lied is ontstaan 
bieden genoeg stof tot overdenking. Welkom bij de zomerzang!

We zingen weer. Een mondkapje is niet meer nodig. We houden echter nog wel fysiek afstand tot 
elkaar in de diensten en geven al helemaal geen handen. Zo proberen we de zorgvuldigheid te 
bewaken in deze nieuwe fase van versoepelingen.

Zondag 11 juli 
lezing: Handelingen 27 en 28 • 2de collecte: Bezoekgroep 
Asielzoekers Rotterdam

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Overstapdienst Kom aan boord
Deze dienst is speciaal afgestemd op de kinde
ren – we gaan op reis met de boot samen met 
Paulus. Onderweg liep hij soms groot gevaar – 
wat ging hij doen? En hoe vond hij eigenlijk de 

onze plek aan Gods tafel (Ps. 23:5) mogen we 
in het leven staan, wetende dat God voor ons is. 

“Wie God heeft mist niks, God alleen is genoeg.” 
(Teresa van Avila)

Zondag 25 juli 
lezingen: Deuteronomium 8: 1-6 en Johannes 6:1-15 • 2de col-
lecte: Stichting Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel 

– Pauluskerk

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard
“Geef ons heden ons dagelijks brood”, bidden 
we iedere week. We lezen twee Bijbelgedeeltes 
die deze bede in een groter geheel plaatsen. De 
Israëlieten worden herinnerd aan de woestijn
periode dat er geen voedsel was, tot het hen van 
boven werd geschonken. En Johannes vertelt 

over een moment van tekort dat eindigt met 
een overvloed aan brood. Met Jezus die breekt 
en deelt. Om welk dagelijks brood bidden we 
eigenlijk? 

Zondag 1 augustus 
1e zomerdienst • Lied 908 “Ik heb U lief, o mijn beminde” • 2de 
collecte: Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Hoflaankerk, 10 uur: ds Marianne Bogaard
‘Laat heb ik u lief gekregen’, dichtte de kerkva
der Aurelius Augustinus. Die woorden komen 
terug in lied 908 van Johann Scheffler. In het 
liedboek staat de tekst zelfs naast het lied. Dat 
maakt nieuwsgierig naar beiden. Wat hield 
Augustinus zo lang tegen? En welke levensloop 
leidde Scheffler naar dit liefdeslied? Hun liefde 
voor God brak hun bestaan open. 

weg? Waarom ging hij op reis? Veel verhalen 
om te vertellen en veel om over na te denken. 
Dus kom aan boord en ga met ons mee! Lotte 
Klein zingt met ons liedjes en begeleidt met 
haar gitaar. En er is één kind dat overstapt 
van de kindernevendienst naar de tieners – we 
zwaaien haar uit!

Zondag 18 juli 
lezing: Psalm 23 en Galaten 3: 24-4: 11 • 2de collecte: 
Studentenpastoraat

Hoflaankerk, 10 uur: ds Hinke van Abbema
“Bij God aan tafel”

Het gaat over je identiteit als kind van God en 
hoe je dat in kunt zetten als je druk ervaart van 
mensen om je heen, de maatschappij, je school, 
je werk etc.
In Galaten 3 heeft Paulus het over het geloof 
versus de wet en hij klaagt de Galaten aan, dat 
ze zichzelf weer onder de wet zetten in plaats 
van op God te vertrouwen. Het gedeelte vanaf 
vers 24 benadrukt de eenheid in Christus, door 
wie wij kinderen van God zijn geworden, meer 
nog, erfgenamen. En vanuit dat kindzijn en  » de volgende zondagen staan op p 11 »


