
Caleidoscoop

Fotomontage met links een portret van de gedode Olivier Maire, en rechts het politieonderzoek (foto’s van internet)
Volgende Caleidoscoop zaterdag 2 oktober, kopijsluiting maandag 20 september.

Retouradres:
Leendert Butterstraat 44
3062 XN Rotterdam

De grammatica van 
  de hoop
Het is niet met elkaar te rijmen. Een priester die 
vermoord wordt door de man aan wie hij on
derdak biedt. Het gebeurde onlangs in Frank
rijk. De dader was een Rwandese asielzoeker 
die een tijd in de gevangenis had gezeten om
dat hij brand had gesticht in de kathedraal van 
Nantes. Na zijn vrijlating onder voorwaarden 
had de priester, Olivier Maire, hem opgenomen 
in zijn religieuze gemeenschap. Deze gastvrij
heid werd zijn dood.

Is de christelijke naastenliefde van deze gees
telijke niet naïef geweest? Al het geloof van de 
wereld is  niet opgewassen tegen het kwaad 
dat mensen kan gaan beheersen. Meerderen 
hebben daarvoor de prijs van hun leven be
taald. Aan het eind van zijn boek ‘Alle dingen 
nieuw. Een theologische visie voor de 21e eeuw’ 
noemt Erik Borgman verschillende voorbeel

den, waar onder de Algerijnse dominicaan 
Pierre Claverie, die samen met zijn chauffeur 
wordt vermoord in 1981. Hij bleef in Algerije 
toen de situatie daar zeer gevaarlijk werd. Toen 
hem de vraag werd voorgelegd waarom, ant
woordde hij: “Waar zou de kerk als het lichaam 
van Christus anders zijn dan bij degenen die lij
den? Ik geloof dat de kerk sterft door niet dicht 
genoeg bij het kruis van Jezus te zijn.” Ook 
noemt Borgman de prior van de trappisten van 
Tibhirine, Christian de Chergé, die in 1996 sa
men met zes medebroeders besluit om niet te 
vertrekken uit solidariteit met de plaatselijke 
bevolking. Zij worden eveneens slachtoffer van 
extremisme in Algerije. De confrontatie tussen 
hun religieuze inzet en het gruwelijke einde is 
meer dan schokkend, omdat die iets zegt over 
onze menselijke samenleving. Daarin lijkt God 
vaak geheel afwezig. In het geweld, in het lijden, 

in onverschilligheid regeert een logica waarin 
zijn koninkrijk een onmogelijkheid lijkt. Daar
voor kiezen is eigenlijk wereldvreemd. 

Toch is dat, betoogt Borgman in ‘Alle dingen 
nieuw’, juist wat de wereld tot haar ware be
stemming brengt. Niet alleen bij mensen die 
uitzonderlijke en moedige keuzes maken, maar 
in ieders leven. In dit weerbarstige ‘schijnbaar 
Godvergeten’ bestaan stelt hij de vraag hoe God 
nabij is en probeert een theologie te ontwerpen 
die de werkelijkheid van de 21e eeuw ten volle 
onder ogen ziet. Dat doet deze katholieke theo
loog door met veel denkers en dichters in ge
sprek te gaan. Het uitgangspunt daarbij is dat 
de goddelijke presentie zich nergens zomaar 
laat aanwijzen. Onze eigen inzichten stuiten 
op grenzen, de vragen van het leven zijn niet te 
begrijpen door bepaalde 
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De grammatica van de hoop
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regels en principes als antwoord te formuleren. 
Dat is ook niet wat de theologie zou moeten 
doen. Het gaat om een geloofshouding die niet 
wegkijkt van de plaatsen waar het kruis staat. 
In het roepen om zijn aanwezigheid, juist van
uit onze geschoktheid, is God bezig aanwezig 
te komen. Hij is het zelf die dat verlangen in 
ons wekt. Wie bidt ‘door mee te gebaren en te 
schreeuwen met de pijn van de wereld’, wordt 
daardoor opgenomen in Gods komst naar de 
wereld. Dat staat haaks op de realiteit waarin 
we graag alles in de hand willen hebben. Het 
paradoxale van het geloof is dat het gaat over 
wat niet gezegd kan worden en wat als onmo
gelijk wordt gezien.

Dat klinkt abstract, het is ook geen gemak
kelijk boek. Maar tegelijk brengt Borgman het 
heel dichtbij. Want wij kunnen Gods stem al
leen horen zoals God spreekt in het leven van 
mensen. God zelf is ongekend, maar ons leven 
is een ruimte waarin Gods spreken meeklinkt, 
doorklinkt en opklinkt. Het gaat erom dat we 
in ons eigen bestaan voortdurend open probe
ren te staan voor zijn aanwezigheid. Door in 
de handelingen van alledag, hoe onbelangrijk 
die ook lijken, God te verwachten en welkom 
te heten. Door open te staan voor Gods Liefde 
als geschenk.
Borgman noemt dat ‘de grammatica die Chris
tus is’, een term die hij ontleent aan een mid
deleeuwse monnik. Voor hem is God niet los 
verkrijgbaar van Christus, die ons God in zijn 
ongekendheid laat kennen als onuitputtelijke 
bron van hoop waarop te vertrouwen valt, on
der alle omstandigheden. Als scheppende lief

de waardoor wij onszelf leren kennen: bestemd 
om daarop te reageren met wederliefde. “De 
grammatica die Christus is”, aldus Borgman, 

“is de grammatica van de noch te funderen, 
noch te hanteren, maar alles dragende en alles 
vernieuwende kracht van de liefde die reikt tot 
over de grenzen van de dood”.

God komt nabij in mensen die tegen de heer
sende logica in deze grammatica blijven oefe
nen. Die de kracht van deze liefde blijven leven, 
tegen de klippen op. En die blijven geloven dat 
zich dwars door alle ellende heen, of misschien 
zelfs er middenin, een bevrijdende en alles 
veranderende mogelijkheid aankondigt. Borg
man noemt dat missionair. Pierre de Claverie 
en Christian de Chergé hebben zich vol over
gave daaraan vastgehouden. Ook Olivier Maire 
koos ervoor om de beschadigde asielzoeker, 
wat hij ook had gedaan, niet af te wijzen maar 
met liefde te ontvangen. Inderdaad, dat is we
reldvreemd. Het was opvallend hoe er over de 
Rwandese dader meteen getwitterd werd dat 
hij al veel eerder het land uitgezet had moeten 
worden. Degene die hem als gast opnam en het 
risico aanging van de ontmoeting deed het te
genovergestelde. Juist die vervreemding, zegt 
Erik Borgman, is echter een verborgen vorm 
van Gods liefdevolle aanwezigheid. Door uit 
die aanwezigheid te leven, verbinden mensen 
zich met hem en worden zij tekens van hoop. 
In alle ongerijmdheid.

ds Marianne Bogaard

Erik Borgman, Alle dingen nieuw. Een theologische visie 
voor de 21e eeuw, Utrecht 2020

Ja ja, de eerste verslagen van de Kerkmaatjes 
2021 druppelen bij de redactie binnen. Deze 
maatjes zijn al op stap geweest en sturen ons 
vrolijke stukjes en leuke foto’s.
De redactie kan zich voorstellen dat nog niet 

Verhalen van de Kerkmaatjes
alle Kerkmaatjes hun uitje hebben gehad of 
gepland. De maand september biedt hier na
tuurlijk nog volop de gelegenheid voor. Wij 
kijken heel erg uit naar de belevenissen van 
de kerkmaatjes die óf hun verslagje nog niet 
hebben ingestuurd óf binnenkort op stap gaan. 
Het liefst natuurlijk met foto en qua lengte niet 
langer dan circa 150  200 woorden.

In het oktobernummer van Caleidoscoop wor
den alle stukjes gepubliceerd. U kunt ze sturen 
naar kopij@protestantskralingen.nl. 
In verband met de kopijsluiting graag uiterlijk 
maandag 20 september.

Alvast hartelijk dank.

Namens de Redactie,
Thea van Santen - Kloosterman 

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

mailto:kopij@protestantskralingen.nl
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Eindelijk, het mág weer. We zijn erg blij dat 
we u en jou kunnen uitnodigen voor een bar
becue op het kerkplein van de Hoflaankerk op 
25 september a.s.  
De inloop is vanaf 16.00 uur en we beginnen 
met  koffie / thee én een eerste drankje gra
tis aan het begin van een muzikale quiz om 
16.30 uur, dus kom op tijd! Om 17.30 uur start 
de barbecue. 
Wilt u zich uiterlijk 19 september opgeven bij 
Trudy van AsRoest trudyroest@gmail.com of 
op 5 en 12 en 19 september na afloop van de 
kerkdienst bij de mensen van de feestcommis
sie. Meld dan ook gelijk voor vega of allergieën. 
Een bijdrage in de kosten van 5 euro wordt 
gevraagd voor deelnemers vanaf 12 jaar, die u 
die zaterdag ter plekke contant betaalt. U krijgt 
daarvoor een strippenkaart voor allerlei heer
lijks van de  BBQ. Een drankje bij de BBQ is 
1 euro. Ook hiervoor heeft u contant geld no
dig!
Bij alle feestelijkheid en gezelligheid hebben we 
wel wat helpende handen nodig. We vragen een 

Elders in deze Caleidoscoop leest u over de ver
nieuwde website. Naar verwachting gaat deze 
op de startzondag online. Dit betekent dat er 
veel informatie – vooral ook actueel – op deze 
website gepubliceerd gaat worden. Daarbij 
vraagt u zich wellicht meteen af wat dit dan 
voor de papieren versie van Caleidoscoop be

AGENDA
maandag 6 september
Rondom 30 
Jeugdzolder Hoflaankerk, 20.00 uur
info Marianne Bogaard | zie pagina 9   

zaterdag 11 september
Start  Tieners 
Hoflaankerk, 18.00 uur  
info Marianne Bogaard | zie pagina 8

zaterdag 25 september 
Natuur in de stad
Pro Rege, 14.00 uur
info Anne Gercama | zie pagina 11 

zaterdag 25 september
BBQ als start kerkseizoen
Hoflaankerk, 16.00 uur 
info Startcommissie | zie pagina 3

woensdag 29 september 
Back to Basics
Hoflaankerk, 20.00 uur
o.l.v. beide predikanten | zie pagina 5
vervolg op 13 oktober en 3 november

woensdag 28 oktober
Bijbelkring over NBV21
Hoflaankerk 14.30 uur
o.l.v. Ilse Hogeweg  | zie pagina 4 en 5
vervolg op 11 november 

Cursusaanbod 
Protestants Kralingen 
najaar 2021
Er is een mooi aanbod aan avonden en cur
sussen de komende tijd. Met veel plezier is 
dit bedacht en voorbereid. We hopen dat 
we ook dit gemeentewerk kunnen oppak
ken en met vreugde nieuwe inzichten kun
nen leren en delen. 
Echter … we weten niet hoe de komende 
maanden zullen verlopen en hoe de coro
nasituatie zich zal ontwikkelen. Dit aanbod 
staat ons voor ogen en zullen we u brengen. 
Houd de emailnieuwsbrief in de gaten 
voor eventuele tussentijdse wijzigingen. We 
kijken er vooral naar uit elkaar weer in het 
echt te zien en te ontmoeten!

ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

Zaterdagmiddag 25 september

Seizoenstart met barbecue

uurtje van uw tijd voor het: 
• Serveren van dranken 
• Grillen op de barbecues 
• Opruimen na afloop. Kunt u daarbij helpen?

En natuurlijk is er op zondagmorgen 26 sep
tember om 10.00 uur in de Hoflaankerk een 
feestelijke start van het nieuwe kerkseizoen. 
Na de dienst wordt aansluitend de nieuwe web
site gepresenteerd.
Daarna gaan we aan de koffie met taart, cake 
of koek, gebakken door leden van de gemeente. 
Helpt u mee bakken? U kunt zich opgeven bij 
Annie van Hoof, annievhm@gmail.com tot 19 
september a.s.

De feestcommissie  hoopt op een gezellige mid
dag en een  inspirerende zondagmorgen met 
veel mooie ontmoetingen. 

Een hartelijke groet, ook namens de kerken-
raad: Annie van Hoof, Jan Haas, Sipke Sels, 
Trudy van As en Hennie van der Linden

Startzondag 2018, gemeenteontbijt in de Onésimuszaal

Nieuwe website en Caleidoscoop
tekent. Vooralsnog zal de vertrouwde Caleido
scoop het komende jaar gewoon onveranderd 
op uw deurmat verschijnen.
Intussen moet de redactie zich wel beraden 
‘hoe verder’ in de toekomst. Dit uiteraard na 
overleg met alle gemeenteleden. 
Hiertoe zullen we in de komende maanden di

verse mogelijkheden bieden. Middels een aan
tal bijeenkomsten en/of andere vormen van 
communicatie willen wij graag uw mening of 
suggestie vernemen. 
In de Caleidoscoop van oktober leest u hier 
meer over.
de redactie

mailto:trudyroest@gmail.com
mailto:annievhm@gmail.com
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Basis & opfriscursus 
geloof
Een basis en opfriscursus geloof: ga met elkaar 
in gesprek over: ‘wat geloof ik nu? Wie is God 
voor mij – waar vind ik God, en waar niet?’ 
In onze gesprekken gaat het om bewustwor
ding van wat je gelooft, en wat niet. We bespre
ken inhoudelijke thema’s in ongeveer zeven 
bijeenkomsten. Deze cursus kan voorbereiding 
zijn op jouw geloofsbelijdenis. Het kan ook een 
kennismaking met het geloof of hernieuwde 
bezinning zijn op waar je nu staat.

De gesprekken worden verzorgd door beide predikanten 
in afwisseling. Avonden en data worden in overleg vast-
gesteld. Belangstelling? Laat het weten aan ds Marianne 
Bogaard of ds Ilse Hogeweg.

Dit najaar zullen er twee bijeenkomsten zijn 
van de bijbelkring naar aanleiding van de her
ziening van de Nieuwe Bijbelvertaling. Hoe is 
de Bijbel de Bijbel geworden? We beschouwen 
het als één boek, maar de Bijbel is eigenlijk een 
bibliotheek! Waarom zijn sommige boeken 
wel en andere niet in de Bijbel terechtgeko
men? Hoe is men er toe gekomen om de Bijbel 
te vertalen? Wat is daarvoor nodig? Alleen in 
het christendom wordt het heilige boek ver

Bij het koffiedrinken na de doop van Jinte 
Robin Leonore van der Meer op zondag 4 juli 
2021 in de Hoflaankerk, kwamen we te spreken 
over de kaars die de dopeling kreeg aangereikt. 
Wat voor afbeelding staat er op? Niemand aan 
onze tafel die het wist, maar op dat moment 
schoof Judith van der Jagt aan. Zij wist het wel, 
want zij is de ontwerpster! Alleszins een reden 
om haar ‘stille’ en dagelijkse werk voor het 
voetlicht te halen. 

Judith is op 26 april 1959 in Barendrecht ge
boren en groeide op in een kerkelijk meele
vend gezin in de Krimpenerwaard. Met haar 
havodiploma kon ze de opleiding hboJeugd
welzijnswerk volgen. Haar bezorgde moeder 
stond er op, dat het op een christelijk instituut 
 gebeurde: het grootstedelijk gevaar … Judith 

volgde de specialisatie orthopedagogiek, afge
stemd op werken met ‘moeilijke’ jongeren 
met een psychische of lichamelijke handicap. 
Ze kreeg een aanstelling in het toenmalige 
‘Knooppunt’ in de Waterloostraat. Een over
plaatsing volgde, want Crooswijk had veel meer 
moeilijke jeugd. In een team met o.a. een arts, 
een maatschappelijk werker en een psycholoog, 
werd onder de noemer ‘sociaal cultureel werk’ 
getracht iets te betekenen. Inmiddels heeft zij 
dit werk verlaten. 

In 1986 kwam ze in Rotterdam wonen. Veel 
kerken, waar zou ze zich thuis voelen? Haar 
moeder en die van Jenny Staal waren vriendin
nen. Jenny zorgde voor contact met Annie van 
Hoof en in Pro Rege kreeg Judith een warme 
ontvangst. 
Als hobby schildert ze en bij de Volksuniver
siteit trof ze een goede leraar. Bewijs hangt in 
haar huis: mooie aquarellen. Tijdens een door 
Ilse Hogeweg georganiseerde schilderavond, 
viel het werk van Judith op en toen kwam de 
vraag om de doopkaars zinvol te versieren. Uit 
enkele ontwerpen werd een keuze gemaakt. 
Een kaarsenfabriek in Gouda maakt er een 
aantal en Annie brengt de (doop)namen aan. 
Er wordt alweer aan een nieuw ontwerp ge
dacht.

Dit is in het kort iets over haar leven en over de 
doopkaars. Onze gemeente kent zichtbare en 
onzichtbare medewerkenden, wat een weelde!

Gijs Roodhorst

Uit het leven van

Judith van der Jagt en de doopkaarsen

Deze tekst over de afbeelding en de bedoeling 
van de kaars krijgt de dopeling mee: 

“Deze kaars wordt vanuit onze Protestantse 
Gemeente te Kralingen als tastbaar aandenken 
van Licht aan de doop als verbond met God ge
geven. Op de doopkaars is de levensboom ver
beeld, gemaakt door Judith van der Jagt. Een 
bloeiende levensboom met een vredesduif, die 
ons herinnert aan de doop van Jezus. Een duif 
met een gouden kleur, omdat hij kostbaar is. 
De duif is geland, heeft een plekje in de levens
boom gekregen. De levensboom staat stevig in 
de aarde, we zien geen wortels, maar door wat 
we boven de grond zien, zien we dat hij goed 
geaard is in vruchtbare grond. De levensboom 
staat in bloei, wij ontvangen het leven van God: 
door zijn liefde en die van alle mensen om je 
heen, mag je tot bloei komen, veilig en geborgen.”

taald – moslims leren Arabisch, Joodse gelo
vigen Hebreeuws. Wat vertaling doet met een 
tekst, en de keuzes die gemaakt worden voor 
de herziene Nieuwe Bijbelvertaling, dat leggen 
we naast elkaar.

Twee bijeenkomsten, waarin we het begin en het einde 
van de Bijbel zullen lezen, Genesis 1 en Johannes 21. 
28 oktober en 11 november in de Hoflaankerk, 14.30 uur 
aanvang, leiding ds Ilse Hogeweg

Hierboven: Genesis 1: 1 in Hebreeuws

Bijbelkring Ontdek Vertalen
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‘Brontekstgetrouw’ en ‘Doeltaalgericht’. Dat 
waren de kernwoorden van de Nieuwe Bijbel
vertaling (NBV) die in 2004 werd gepresen
teerd. De ambitie was dat dit een vertaling zou 
worden voor een breed publiek. Trouw aan het 
oorspronkelijke Hebreeuws en Grieks, maar 
niet letterlijk vertalend als de Statenvertaling 
en de Naardense Bijbel. In leesbaar Nederlands, 
maar zonder het populaire taalgebruik van de 
Groot Nieuws Bijbel en (later) de Bijbel in Ge
wone Taal. Literair, interconfessioneel, zorg
vuldig.

Jarenlang werd aan de NBV gewerkt door 
Bijbel wetenschappers en Neerlandici. Elk Bij
belboek had een vertaalteam. Achterin staat 
een enorme lijst van medewerkers en betrok
kenen, waaronder meelezers uit verschillende 
kerkgenootschappen en de Joodse gemeen
schap. Niet eerder kregen zoveel mensen de ge
legenheid mee te denken. Dat proces ging door 
na 2004. Bijbellezers, al dan niet professioneel, 
werden uitgenodigd hun kritiekpunten in te 
sturen. Er kwamen duizenden reacties binnen, 
ook van kerkelijke organisaties. Die zijn in de 
afgelopen jaren door vertalers en kenners van 
de Nederlandse taal gewikt en gewogen. 

De NBV21 die dit najaar verschijnt is dus een 
geplande revisie. De bedoeling ervan is dat het 
eigene van de NBV wordt versterkt. Dat levert 
een boeiend inkijkje op in het proces van Bij
belvertalen. Wie vertaalt maakt keuzes, en nu 
worden sommige gemaakte keuzes opnieuw 
tegen het licht gehouden. Een mooi voorbeeld 
is Mattëus 10:29. In de NBV staat daar: “Wat 
kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar 
er valt er niet één dood neer als jullie Vader het 
niet wil”. Op deze vertaling kwam veel reactie. 
Staat er nu niet impliciet dat als er een mus 
doodvalt, God dat wil? In het Grieks staat er 
alleen “zonder jullie Vader”. Hoe interpreteer 
je dat? Vul je het in het Nederlands niet te veel 

in als je Gods wil meevertaalt? Het revisie
team heeft de tekst zowel vanuit de brontekst 
als vanuit de doeltaal opnieuw bekeken. In de 
NBV21 zullen we lezen: “Maar er valt er niet 
één dood neer buiten jullie Vader om”.

Niet teveel theologisch invullen, maar toch 
een begrijpelijke vertaling maken. Dat is een 
lijn die wordt doorgetrokken in de NBV21. 
Een andere lijn is die van het zoeken naar 
balans tussen concordantie en context. In de 
NBV wordt hetzelfde Hebreeuwse of Griekse 
woord soms verschillend vertaald. Dat is, zo
als dat heet ‘niet concordant’. Afhankelijk van 
de context moet je soms net even een andere 
nuance van het grondwoord laten meeklinken 
in gangbaar Nederlands. Waar door de variatie 
het verband echter op de achtergrond raakt, is 
in de NBV21 gekozen voor een nieuwe formu
lering. Zo wordt in Galaten 5 de variatie ‘eigen 
verlangens’, ‘onszelf ’, ‘onze eigen wil’ en ‘men
selijke natuur’ voor een Grieks woord dat let
terlijk ‘vlees’ betekent vervangen door ‘aardse 
begeerte’ en ‘aardse natuur’. Zodat het verband, 
ook met andere teksten van Paulus, zichtbaar
der wordt.

Het bijzondere van dit project is dat men aan 
de hand van de inbreng van velen de hele Bijbel 
opnieuw heeft doorgelicht. Ik heb de indruk 
dat de Nieuwe Bijbelvertaling daardoor nog 
doordachter wordt. Achter ieder Nederlands 
woord en achter iedere zinsbouw zit een visie. 
Juist de veranderingen geven een schat aan in
formatie over het grotere raamwerk van deze 
vertaling én over Bijbelteksten afzonderlijk. 
Eén ingrijpende keuze heb ik dan nog niet ge
noemd. De meeste kritiek kwam binnen op het 
feit dat in de NBV de ‘eerbiedskapitaal’ werd 
weggelaten en over God gesproken werd als 
hij. In de NBV21 is God weer gewoon Hij. Ik 
ben daar dubbel over. De eerbied deel ik. Maar 
ik herken mijzelf ook in de reactie dat hier

NBV21 – 

Versie 2.0 van een Bijbelvertaling
mee de mannelijkheid van de Eeuwige extra 
onderstreept wordt, terwijl hij/Hij onze con
cepten van mannelijkheid en vrouwelijkheid 
juist overstijgt en de macht die vaak verbon
den wordt aan mannelijkheid in de Bijbel ter 
discussie wordt gesteld. Het maakt me ervan 
bewust dat iedere vertaalkeuze tot nadenken 
stemt, en dat ook een Bijbelvertaling in bewe
ging en bij de tijd hoort te blijven. Dat houdt 
ons als Bijbellezers bij de les.

Voor wie het leuk vindt meer te horen over de 
NBV21 en de keuzes die gemaakt zijn: er is 
een podcast “Op weg met de NBV21”, waarin 
twee medewerkers van het Nederlands Bijbel
genootschap met anderen in gesprek gaan over 
verschillende Bijbelboeken. Te beluisteren via: 
https://nbv21.nl/nbv21podcast. Ook te vinden 
op Spotify.
In het najaar is er op twee middagen een Bijbel
kring, op 28 oktober en 11 november (zie pa
gina 4). Dan zal ook naar de tekst in de NBV21 
worden gekeken, naast de NBV.  
ds  Marianne Bogaard

Kerk in de wijk!
Kerk zijn we niet voor onszelf, kerk zijn we voor 
de Eeuwige en voor de wereld. Als we een open 
kerk willen zijn, een kerk naar buiten, een kerk 
voor en in Kralingen, dan zijn er vele mogelijk
heden om missionair kerk te zijn. Het vraagt 
wél om stilstaan, met elkaar bespreken: wat 
kunnen we doen? Waar zijn we goed in, en wat 
kunnen we beter niet op onze hals halen? Drie 
avonden spreken we over back to basics: basale 
vragen die ons helpen om keuzes te maken. We 
bespreken thema’s als: ‘Geloof begint bij jou’ 
(hoe spreek jij over geloof?). ‘Mag er nog geteld 
worden?’ (over kwantiteit en kwaliteit). ‘Wat 
doen jullie daar op zondagmorgen?’ ‘Mag er 
ook iets misgaan in de kerk?’ We gebruiken in
leidingen en gespreksvragen uit het boek Back 
to basics. Kom en doe mee, we zoeken goede 
ideeën om kerkgemeenschap te zijn!

Woensdagavond 29 september, 13 oktober, 3 november 
om 20.00 uur in de Hoflaankerk

https://nbv21.nl/nbv21-podcast
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Graag wil ik bedanken 
voor het feestelijk boeket dat ik op 117 ont
ving t.g.v. mijn 80e verjaardag in juni. Na 
onze vakantie was het al feestelijk om weer 
in de kerkdienst te zijn met meer mensen 
en ook om weer te mogen zingen!
Mogen deze omstandigheden zo steeds po
sitiever worden!

Marjan de Visser

BEDANKT!
We zijn erg blij met  de prachtige bloemen 
die we vanuit de kerk mochten ontvangen 
ter gelegenheid van ons 55jarig huwelijks
feest. Ook zijn we verrast door verschil
lende gemeenteleden die ons prachtige 
teksten, mooie kaarten en andere blijken 
van meeleven hebben gemaild, gebracht 
of gestuurd. Wij zijn dankbare en geluk
kige  mensen. 

Hartelijke dank en groet! 
Nel en Anne Gercama 

DANK
‘Een schip dat achter de horizon verdwijnt, 
verdwijnt niet echt … je ziet het alleen niet 
meer’

Voor alle blijken van medeleven, in welke 
vorm dan ook, die wij ontvingen tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze lieve 
echtvriend, papi en knuffelbeer Erik de Ko
ning willen wij jullie hartelijk danken. 
Aandacht maakt alles draaglijker en daar 
hebben deze blijken van medeleven zeker 
toe bijgedragen.

Vriendelijke groet,
Marit, Pjotr en Fien de Koning - van Keulen

Wat een kleurrijk boeket bloemen, net een 
schilderij, iedere keer zie je weer andere 
bloemen. Waarvoor mijn hartelijke dank.  
Mijn revalideerschema gaat voorspoedig.
Hartelijke groet, Andrien van der Wal                      

We kwamen op het idee hem te vragen voor 
deze rubriek, nadat in de vorige Caleidoscoop 
zijn naam werd vermeld bij de herdenking van 
de deportatie van onze joodse stadsgenoten. 
In ons adresboekje staat hij vermeld met zijn 
vriendin Kristina Kouroucafa en hij behoort 
tot een van onze regelmatige kerkgangers.

Theo werd in 1951 geboren in de kraamkli
niek aan de Putsebocht en is dus een oer
Rotterdammer. Dat is door de jaren heen ook 
gebleken: nauw betrokken bij het werk in onze 
haven.
Hij groeide op ‘op Zuid’ in een gereformeerd 
gezin. De drie toenmalige kerken van die sig
natuur werden bezocht. Die aan het Breeplein 
is nu heel bekend. Maar pas in 2006 werd de 
onderduikzolder ontdekt. Rond 1970 was hij 
lid van het studentenpastoraat, dat diensten 
hield in de kerk van de Doopsgezinde Gemeen
te bij het Hofplein. Bij ds Hiele Steendam deed 
hij belijdenis.
Zijn bijdrage aan het vervoers en transitover
keer in onze haven begon, nadat hij in econo
mie was afgestudeerd. Eén jaar aan de toen
malige Economische Hogeschool aan de Pieter 
de Hoochweg, die toen opging in de nieuwe 
Erasmus Universiteit. Jarenlang woonde hij in 
de Alblasserwaard. Zijn echtgenote overleed 
enkele jaren geleden. 
In Griekenland leerde hij Kristina kennen. 
Zij woont in Athene; werkte als ingenieur in 
de textielindustrie. In zijn kamer hangen een 
aantal schilderijen van haar, prachtig. In Athe
ne doet zij mee aan het project “laatste wens”. 
Tijdens mijn bezoek is ze hardlopen, terugge
keerd biedt ze onmiddellijk iets te drinken aan! 
Zij wil niet weg uit Athene en Theo niet uit Rot
terdam, vandaar dat ze dan weer maanden hier 
zijn en dan weer in Athene.

Uit het leven van

Theo Schut

Naast zijn dagelijkse werk, was Theo ook be
trokken bij ‘Goede Doelen’, een organisatie die 
financieel bijspringt om projecten mogelijk te 
maken.
Na zijn pensionering ging dat door en veel 
stichtingen profiteerden van zijn organisatieta
lent. Zo werd hij enige jaren geleden gevraagd 
voorzitter te worden van ‘Loods 24’, waarin het 
‘kindermonument Stieltjesstraat’ is opgeno
men. De loods moest wijken voor uitbreiding. 
Op initiatief van toenmalig wethouder Van 
der Ploeg werd één van de muren bewaard als 
herinnering aan het leed, dat zich in die loods 
heeft afgespeeld. Predikant Huib van der Steen 
heeft er met een aantal betrokkenen voor ge
zorgd dat de 686 kinderen – van 1 maand tot 
12 jaar – niet vergeten worden. Het vijfkoppige 
bestuur geeft speciaal aandacht aan drie pro
jecten:
• De jaarlijkse herdenking op 30 juli en op 4/5 

mei.
• De plaatsing van de zogeheten Stolpersteine, 

wat veel speurwerk vergt. In november 2020 
werden er 98 (!) geplaatst.

• De educatie; het wekken van interesse bij het 
onderwijs. 

De ca 30 vrijwilligers van de Stichting zijn bij 
deze drie projecten actief betrokken. Het voert 
te ver om dit alles tot in detail uit te werken. 

U begrijpt, en dat zal u ook zijn overkomen, dat 
ik verbaasd werd door zoveel werk, waarin dit 
gemeentelid ook energie steekt.
Het lijkt me goed om in een volgend nummer 
daarbij wat uitgebreider stil te staan. Begin 
augustus gingen Theo en Kristina weer voor 
lange tijd naar hun verblijf in Griekenland.
Ook daar valt veel te herdenken!

Gijs Roodhorst
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Pastoralia

Geroepen 
In Oosterhout bevinden zich drie nog altijd 
bewoonde kloostergemeenschappen op korte 
afstand van elkaar: de ‘heilige driehoek’ van 
de Onze Lieve Vrouwe Abdij (benedictinessen), 
St Catharinadal (norbertinessen) en St Paulus 
Abdij (benedictijnen). Deze zomer vond daar 
de tweede grote tentoonstelling plaats ‘Hoop’, 
in de serie geloof  hoop  liefde. Gastvrij gaven 
de abdijgemeenschappen ruimte aan kunst
werken en duizenden bezoekers. 
De Kloosterdreef verbindt de verschillende 
kloostergemeenschappen. Om van het ene deel 
naar het andere te komen liepen alle bezoekers 
over het groene beklinkerde weggetje op de 
foto hierboven. Terwijl je daar liep hoorde je 
om je heen mensen namen roepen: Ditta! Dit
taaa! Pim! Pim! Het bleek een geluidskunst
werk ‘Calling’ van Job Koelewijn. Het is een 
situatie die iedereen zich voor kan stellen: als 
je ergens bent, en je ziet opeens degene met 
wie je samen bent (of nog erger: een kind) niet 
meer, dan roep je haar of zijn naam. Je zoekt 
de weg terug, en je blijft roepen. In dat roepen 
hoor je angst, en tegelijk de verbondenheid met 
degene die je op dat moment kwijt bent. Dat is 
ook weer troostrijk: er wordt naar jou verlangd, 
iemand hoopt je te vinden. Roepen, geroepen 
worden, angst, verlangen, verbondenheid: zo 
is er veel om over na te denken. Job Koelewijn 
maakte dit kunstwerk eerder in New York, op 
een moment dat hij zelf het gevoel had ver
dwaald te zijn in het leven en de weg niet meer 
te weten. Op de Kloosterdreef klinkt het roe
pen van de namen nog weer anders, als je weet 

dat zo vele kloosterlingen hier gehoor hebben 
gegeven aan hun bijzondere roeping, om een 
leven van gebed te leiden. 
Het roepen van al die namen, soms zo indrin
gend, vond ik indrukwekkend. Zo leven wij, op 
zoek naar elkaar, we hebben elkaar nodig. En 
tussen en door alle stemmen heen roept God 
ons. Waar ben je?

Meeleven
 onderging een eerste opera

tie vanwege onderzoek. Wij bidden hem, Edith, 
Leonie en Joëlle de zorg van de Eeuwige toe in 
deze moeilijke tijd. 

 van de Kralingseweg heeft 
van zijn behandelend arts te horen gekregen 
dat de vorige behandeling niet meer effectief 
is. Hij wordt nu behandeld met tabletten. We 
hopen dat die hun werk goed zullen doen en 
wensen hem en zijn vrouw sterkte.

Bloemen juli en augustus 
Op 4 juli waren de bloemen, als gelukwens, be
stemd voor mevrouw M.L. Mees-Quarles van 
Ufford voor haar 94ste verjaardag. Maar zij had 
al bijzonder veel bloemen gekregen en vroeg of 
deze bos naar  kon gaan, 
die in een zorghotel verbleef na een operatie. 
Dit is gebeurd.  is inmiddels weer 
thuis op de .

 vierde 25 juni haar 80e ver
jaardag. Maar toen was ze op vakantie en  ze 
kreeg daarom op 11 juli de felicitatiebloemen.
Voor zijn 101ste verjaardag gingen de geluk
wensen van 18 juli naar 

.
Eveneens op 18 juli kreeg , 
onze  van die zondag, die net 
was afgestudeerd, de bloemen uit de dienst.

werden voor hun beider gezondheid bemoe
digd met de bloemen van 25 juli.
Op 1 augustus feliciteerden we 

 die op 31 juli haar 97e ver
jaardag vierde met bloemen, die op 

 werden bezorgd.
 werd 

op 8 augustus verrast met bloemen, die hij 
kreeg met een hartelijke groet van de gemeente.
Een tweede boeket ging die dag naar 

.
Feest bij 

! Zij vierden hun 55 jarig huwe
lijk. Met de bloemen benadrukten we op 15 
augustus onze gelukwens.

 zijn 25 jaar getrouwd. De bloemen 

Kloosterdreef, Oosterhout

op 22 augustus waren een verrassing, onze 
felicitatie ook.
Op zondag 29 augustus gingen de bloemen 
naar 

 Ook zij mochten 
hun 25jarig huwelijk vieren. Namens de ge
meente gefeliciteerd.

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

Floris Meijdam 
Op zaterdag 21 augustus is onverwacht na een 
kort ziekbed overleden de beheerder van de 
begraafplaats van de Hervormde Gemeente 
Kralingen. Bijna 32 jaar geleden kwam hij in 
dienst van de begraafplaats Oud Kralingen als 
tuinman/grafdelver. In de loop der jaren heeft 
hij zich ontwikkeld tot voorman, opzichter en 
sinds 2006 als beheerder van de begraafplaats. 
Jarenlang is hij het gezicht geweest van de be
graafplaats en het aanspreekpunt voor de be
grafenisondernemers. Waarschijnlijk hebben 
ook heel veel gemeenteleden van onze kerk 
samen met hem een graf uitgezocht op de be
graafplaats.
Nog in april werd hij geïnterviewd in het blad 
Kerkbeheer (het vakblad voor kerkrentmees
ters) en zei hij, gevraagd naar zijn motivatie 
voor het werk: “Het is gewoon mijn passie. Ik 
ben in die 32 jaar nog geen dag met tegenzin 
naar het werk gegaan: omgaan met mensen 
vind ik fijn, en ik vind het gewoon leuk om 
door te gaan, ook na mijn 65ste verjaardag in 
september.”
Helaas heeft dat niet zo mogen zijn. Wij zijn 
dankbaar voor alles wat hij op de begraaf
plaats heeft kunnen doen. Onze gedachten 
gaan uit naar zijn familie en allen die hem 
moeten missen.

Voor het college van kerkrentmeesters,
Henny de Vos-Koerselman
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Ouders, kinderen, allemaal 

Startactiviteit 
tieners

Om elkaar weer te zien en te horen hoe het 
met iedereen gaat, starten we het seizoen 
met een ontspannen activiteit: we gaan 
pizza met elkaar eten in de tuin van de Hof
laankerk, of bij minder mooi weer binnen. 
Voor tieners van 12 jaar en ouder. Neem 
elkaar mee!

11 september, 18.00 uur, 
Hoflaankerk

Kerkmaatjes
Wat is het goed dat al weer enkele jaren, in 
de zomer, mensen uit onze gemeenschap 
aan elkaar gekoppeld worden. Het doel is 
dat je dan samen iets leuks onderneemt. 
Elk jaar is het weer een succes en elk jaar 
staan er weer stukjes over in onze (oktober) 
Caleidoscoop.
Ik moest tijdens de dienst waarin de kop
pels voorgesteld werden hieraan denken, 
maar ook aan al die stille ontmoetingen 
die wekelijks plaatsvinden. Ontmoetingen 
tussen gemeenteleden om boodschappen 
te doen, een wandelingetje te maken, het 
onkruid uit de tuin te wieden, een belletje, 
enzovoort. Stille krachten, maar zo waar
devol. Ik wil ze op deze manier, door dit 
stukje, even in het zonnetje zetten.

Sjaak Roos

Eindelijk kunt u dit verslag lezen, de oorzaak 
daarvan is de door iedereen welverdiende 
zomerpauze. We vergaderden nog steeds per 
zoom, omdat het houden van 1,5 meter af
stand met zo’n grote groep lastig vergaderen is, 
je ziet en verstaat elkaar slecht. We waren niet 
helemaal compleet: Liesbeth de Boer, Jeanette 
Doorduijn, Kristel Hillebrand en ondergete
kende waren verhinderd. Gelukkig heeft Ma
rijke van Steenis weer voor de notulen gezorgd. 

•  Natuurlijk kwam het streamen van de dien
sten weer aan de orde. Er worden nog steeds 
verbeteringen aangebracht. We hopen dat dat 
u ook is opgevallen.
•  Zoals u weet, werkten we veel samen met de 
Evangelische Broeder Gemeente van de Ave
nue Concordia. Zij hebben een nieuwe predi
kant, Christian Lindner. We hopen dat we in 
de toekomst de contacten weer kunnen aanha
len. Hij is zich nog aan het oriënteren.
•  De Protestantse Johanneskerk in Leersum 
vond het fijn dat we als kerk een kaart stuurden 
toen hun kerkgebouw zo getroffen werd door 
de storm dit voorjaar. 
•  Het thema van deze vergadering was Com
municatie. Leonard de Vos vertelde over de 

De vergadering van 6 juli

Vanuit de kerkenraad
nieuwe website en over Caleidoscoop en alle 
andere middelen die we gebruiken om met de 
hele gemeente contact te houden, via digitale 
of papieren middelen. Laurens van der Ziel zei 
dat de kerkenraad alle plannen rond commu
nicatie steunt, mits alles zorgvuldig gebeurt. 
•  Ook dit jaar komen de kerkenraadsleden in 
groepjes bijeen in de zomer om open te praten 
over het kerkenraadswerk. Beide predikanten 
maken een jaarverslag en een werkplan. U 
hoort daar meer over. 
•  Rond de fusie is er nog niets concreet te mel
den. Er wordt met twee partijen gepraat over 
het gebouw Pro Rege. Binnen niet al te lange 
tijd wordt er een gemeenteavond voor de ge
reformeerde gemeenteleden georganiseerd. 
Ook daar wordt u natuurlijk goed over geïn
formeerd. De andere fusiepartner, Hervormd 
Kralingen, zal uiteraard ook worden geïnfor
meerd.

Ilse Hogeweg sloot de avond door het lezen van 
een gedicht van Karel Eykman uit het boekje 
Met open Ogen. 

Namens de kerkenraad,
Jeannette Schravesande

Foto: Met de 17-plussers sloten we op 
1 juli het seizoen af op het terras 
van Fratelli. Yannick, Maurits, Anna 
en Pepijn proostten met ds Marian-
ne Bogaard op een mooie zomer en 
nieuwe fases in hun leven! Philippina 
kon er helaas niet bij zijn, zij vierde 
die avond dat haar zus Antje ge-
slaagd was voor haar bachelor.
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Rondom 30
Ben je een dertiger? Of zit je daar in de 
buurt? Doe dan mee met onze dertigers
groep! We komen met zo’n zes tot acht 
mensen één keer per maand bij elkaar en 
praten dan over uiteenlopende onderwer
pen die we zelf uitkiezen. Over geloof en 
Bijbel kan het gaan, maar ook over maat
schappelijke onderwerpen, want dat raakt 
elkaar.

Op 6 september is onze eerste bijeenkomst 
op de jeugdzolder van de Hoflaankerk. Wil 
je eens komen kijken of het wat voor je is en 
kennismaken met andere dertigers? Wees 
welkom!

Maandag 6 september, 20.00 uur, 
jeugdzolder Hoflaankerk

Vanwege Covid bleven wij tijdens onze va
kantie in Nederland. We besloten dit te doen 
in Beuningen in Overijssel. Bij de VVV in De 
Lutte zag ik een folder over de synagoge in En
schede. Het moest de mooiste van Nederland 
zijn en dat wilden wij dan wel eens zien. 
Het is een imposant gebouw; na aanbellen ging 
het slot van de deur en mochten we naar bin
nen. We werden uiterst vriendelijk ontvangen, 
kochten een kaartje, pasten Peter een keppeltje 
aan en kregen de audiotour mee. Dat is een zeer 
prettige manier van informatieverstrekking. Je 
hebt je handen vrij, kunt op je gemak luisteren 
en rondkijken en je hoeft niet te wachten tot 
anderen gelezen hebben wat er vermeld staat 
op een infobord. Tevens kun je nog eens terug
luisteren als je niet alles hebt kunnen volgen.
Via een smalle trap komen we op de vrouwen
galerij. Hier zijn foto’s op de bank geplakt. Die 
geven de vaste zitplaatsen aan van de vrouwen 
die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. 
Ook op de banken van de mannen troffen we 
deze kaarten aan.
We lopen door verschillende ruimtes met uit

leg van Joodse feesten. Alles ziet er goed on
derhouden uit, soms nog helemaal in originele 
staat. Er is een dagSjoel voor diensten met een 
kleine groep, een kerkenraadskamer met Art 
Deco elementen, maar de mooiste ruimte is de 
grote Sjoel. Boven de entree van deze gebeds

ruimte is een plaquette aangebracht die herin
nert aan de 700 van de 1200 Joodse gemeente
leden die de Tweede Wereldoorlog niet hebben 
overleefd. 
In de Sjoel zijn prachtige glasinloodramen, 
gereconstrueerd en gerestaureerd door Anne
mieke Punt, met talloze verwijzingen naar het 
Joodse geloof en cultuur. In het Joodse geloof 
kom je geen mensfiguren tegen, alles wordt uit
gebeeld in het symbool van een dier. 
Het koepeldak is met in steentjes ingelegde 
symbolen van de 12 stammen van Israël ver
sierd en er hangt een lamp van 3000 kilo. 
Heel prettig is het om de uitleg over de symbo
liek en gebruiken te horen. Vooral getalswaar
den spelen een grote rol. 
De Bima, zeg maar het spreekgestoelte in de 
Sjoel, is imposant. De kast met de Thorarollen 
is geplaatst in de richting van Jeruzalem. 
We keken onze ogen uit. Sommige zaken weet 
je wel, maar toch was er veel wat vaag bij ons 
bekend was.
Na afloop hebben we ook de Joodse school 
bekeken en de kleine tentoonstelling over 
de Joodse gemeente en dan vooral tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Als afsluiting dronken 
we een kopje koffie, bij de entreeprijs inbegre
pen. De kokosmakroon, die we er bij nuttig

VAKANTIEKERK 
Dit keer kunt u een mooi 
verhaal lezen over een 
‘vakantiesynagoge’.
De redactie ontvangt 
nog steeds graag een verslagje waarin u uw 
ervaring beschrijft over een bezoek aan een 
kerk in uw vakantieoord. Temeer daar de 
mogelijkheden deze zomer weer zijn ver
ruimd en u zowel binnen als buiten andere 
kerken kon bezoeken. 
En natuurlijk blijft er ook de optie van 
kracht om uw ervaring van een online 
kerkdienst in een andere gemeente op 
schrift te stellen. 
En wat vond u daarin zo mooi of bijzonder? 

Kortom, uw stukje zien we gaarne met foto 
tegemoet. U kunt dit zoals altijd sturen 
naar:
kopij@protestantskralingen.nl

Hartelijk dank
de redactie

Vakantiekerk

De mooiste synagoge van Nederland

den, was die ochtend gebakken en smaakte er 
heerlijk bij. Inderdaad, dit is echt een prachtige 
syna goge, sinds 1998 een Rijksmonument.  De 
moeite van een bezoek waard.

Peter en Miriam de Jong

mailto:kopij@protestantskralingen.nl
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Nieuwe website 
Protestants 
Kralingen
Als u dit leest, zijn we bijna zo ver om de nieu
we website aan u te presenteren, want op start
zondag 26 september gaat die online!
En half jaar lang heeft u kunnen volgen welke 
hobbels er allemaal genomen moesten worden 
en welke keuzes gemaakt, maar als het goed is, 
is dat allemaal achter de rug.

Als dat goed is: nu zegt u zowat!! Help!! Het 
is 4 september en er moet nog zóóóóóó veel 
gedaan worden: • Testen, testen, testen • De 
websitebouwer aansporen toch echt alle aange
leverde teksten er zo op te zetten dat het onze 
goedkeuring krijgt! • Leren om zelf de website 
te vullen en te onderhouden • Besluitvorming 
over de taakverdeling binnen de websitegroep • 
Het omzetten van de oude naar de nieuwe web
site • enz, enz, enz.

Kalm aan, relax, komt vast goed, we hebben 
nog drie weken en op startzondag na de dienst 
is de nieuwe website een feit!

Hennie van der Linden

Veranderingen bij  
de lectoren 
Voordat de zomervakantie aanbrak gaf Maaike 
de Man mij te kennen dat ze wil stoppen als 
lector. Ze heeft met plezier voorgelezen, maar 
het gaf haar ook spanning. Na lang wikken en 
wegen gaf dit laatste voor haar de doorslag.. 
Het is jammer dat ze stopt en we zullen haar 
voordracht missen. Veel dank voor jouw bij
drage aan de kerkdiensten.
Al een lange periode heeft Antje aangegeven 
dat haar zus Philippina Nikkels van der Veen 
ook graag wel eens wil lezen tijdens een dienst. 
Dit heeft zij ook gedaan. Onlangs heb ik haar 
gevraagd of zij ook net als haar zus lector wil 
zijn en daar hoefde zij niet lang over na te den
ken. Fijn, dat je bij de lectoren wilt aansluiten.
Irene Jonker, 
coördinator lectoren
 

In Prinsenland (en ook in Lageland) worden 
bestaande flatgebouwen aangepast tot ‘Thuis
plusflats’ van de Lelie zorggroep. De bewoners 
zijn ouder of vallen in een kwetsbare groep. 
Met verschillende activiteiten en diensten zal 
gezondheid worden bevorderd en eenzaam

Op woensdag 18 augustus verzamelde een 
klein groepje fietsers zich bij de Laurenskerk 
om onder leiding van Ilse Hogeweg kunst te 
gaan verkennen in de binnenstad. De eerste 
verrassing was dat het geen fietstocht werd, 
maar een wandeltocht. Bij het voorbereiden 
ontdekte Ilse namelijk dat er al zoveel te zien 
was dicht bij elkaar dat wandelen veel makke
lijker zou zijn. 
De tweede verrassing was dat er zoveel te zien 
is in een uurtje: beelden, bijzondere gevelste
nen, panelen in deuren, teksten op muren, bij
zondere bruggen. Het is te veel om allemaal te 
noemen, Ilse dacht eigenlijk dat ze zo nog wel 
tien avonden kon vullen. 
Indrukwekkend waren de zware deuren van de 
Laurenskerk met de afbeelding van oorlog en 

Fietstocht wordt wandeltocht

Kunstroute centrum 
vrede, – maar let wel: naar binnen ga je altijd 
in vrede, want dat blijft zichtbaar. Bijzondere 
indruk maakte ook de tekst van Willem de 
Kooning op ‘zijn’ academie: 

I have to change / to stay the same

Maar natuurlijk ook bij het beeld van Zadkine 
kun je stil worden. En dan zo’n lief beeldje 
‘Evenwichtje’ op de Korte Hoogstraat, naast de 
Hema, een beeldje waar je bijna ongemerkt aan 
voorbij zou lopen. Heel veel is ook te vinden op 
de website van het BKOR, beeldende kunst en 
openbare ruimte Rotterdam. Veel leuker is na
tuurlijk het samen al wandelend te bekijken. 
We spraken af dat we een volgende keer Kra
lingen gaan verkennen. 
Henny de Vos-Koerselman

heid tegengegaan. Als teken van verbinding is 
het initiatief ontwikkeld om mensen te vragen 
lapjes te haken of te breien waar dekens van 
worden gemaakt. Die worden aan het einde 
van het project uitgedeeld aan mensen die ze 
goed kunnen gebruiken en aan Goede doelen. 
Houdt u, houd jij van handwerken en wilt u, 
wil je meedoen? Haak of brei dan lapjes van 
20x20 cm. Kleur en patroon maken niet uit, als 
het maar deze afmeting is.
Hierbij ziet u ter inspiratie een mooi voorbeeld 
van dekens van gebreide lapjes! Deze werden 
bij Nel en Anne Gercama gebracht. Zin om 
mee te doen? Ik zorg dat u/jij een blaadje krijgt 
met meer informatie. 
ds Marianne Bogaard

Handwerken voor de 
thuisplusflat Prinsenland
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Collecteopbrengsten
Kerk:
De collecteopbrengst t.b.v. de kerk in juni 2021 
bedraagt € 551,50. En in juli is t.b.v de kerk 
(incl. collectebonnen) totaal € 1004,40 binnen 
gekomen.

Bart Reinders

Diaconie:
6 juni Safe Haven     € 212,70

13 juni Hospice De Regenboog  € 202,30
20 juni KiA – Wereldvluchtelingendag
   vluchtelingen Griekenland € 438,95
27 juni Pension Maaszicht  € 160,10
04 juli KiA – Actie Vakantietas € 276,25
18 juli Studentenpastoraat (*) €  751,15
25 juli Pauluskerk – Ondersteuning
   mensen zonder verblijfstitel €  252,95

(*) Inclusief een gift van 500 euro.

De ZWOcollecte/voorjaarscollecte ten behoe
ve van projecten in het buitenland heeft tot op 
heden € 2.610,08 opgebracht.

Verder zijn nog giften van in totaal €  135 voor 
de algemene middelen van de diaconie en een 
gift van 100 euro voor Actie Vakantietas ont
vangen.

Alle gevers hartelijk dank!
Namens de diaconie,
Johan Louwerse

Veel mensen maken zich zorgen over de natuur. 
Er waren vreselijke overstromingen in Neder
land, België en Duitsland. Steeds duidelijker 
worden de effecten van klimaatverandering 
op ons dagelijks bestaan. Op een harde manier 
worden we gewaar hoe dichtbij de natuur is. 
We zullen op de één of andere manier toenade
ring tot de natuur moeten zoeken. 
Het Bureau Stadsnatuur van de Gemeente Rot
terdam doet al bijna 25 jaar onderzoek naar 
onze omgeving. De bioloog André de Baerde
maeker werkt bij dit bureau als onderzoeker 
en adviseur. Ook is hij voorzitter van de Vogel
klas Karel Schot. Deze organisatie is al vele 
jaren bezig om de wilde vogels in onze stad te 
onderzoeken om hun lot te verbeteren. De se
cretaris van de vogelklas – Peter Milders – be
studeert kleinere zoogdieren, zoals mollen en 
egels. Hoe staat het met de natuur in de stad 
en wat kunnen we doen om onze omgeving te 
leren kennen? 
Op zaterdag 25 september kunt u het meema
ken in Centrum Pro Rege. We zullen u ook de 
nestkastjes laten zien op een onverwacht rusti
ge plek achter Pro Rege. Van een bevriende die
renwinkel hebben we een aantal leuke cadeaus 
gekregen. Zolang de voorraad strekt kunnen 
we die weggeven. U kunt op uw beurt dieren 
in onze stad helpen en op zijn minst ideeën op
doen. Het begin van een nieuwe start! U krijgt 
er heel veel plezier voor terug. Want terwijl de 
natuur in de stad het zwaar heeft is het een 

Op 13 juli heeft de Gereformeerde kerkenraad 
de jaarrekening 2020 vastgesteld. Zoals u 
waarschijnlijk weet zijn de administraties van 
Hervormd en Gereformeerd in Kralingen nog 
gescheiden. 
Het jaar 2020 liet een operationeel tekort zien 
van 118.644 euro, ca. 62.000 euro meer dan 
begroot. Dit tekort is ontstaan door ca. 56.000 
euro minder baten en ca. 6.000 euro hogere 
lasten dan begroot. 
Tegenvallende baten waren vooral ca. 34.000 
euro minder verhuuropbrengsten, ca. 13.000 
euro minder vaste vrijwillige bijdragen en ca. 
2.000 euro minder collecteopbrengsten. De 
oorzaak bij de verhuuropbrengsten en de col
lectes was de corona pandemie waardoor de 
verhuur van Pro Rege grotendeels stil lag en 
fysieke kerkdiensten in een groot deel van het 
jaar niet mogelijk waren. Daarnaast waren 
door de zeer lage rente de baten uit rente en 
beleggingen lager dan begroot. Ook waren de 

Jaarrekening 2020 
Gereformeerd Kralingen

vaste vrijwillige bijdragen lager dan de afge
lopen jaren. Dit heeft te maken met een lang
zaam maar gestaag dalend aantal (betalende) 
leden. 

Het tekort maakt nogmaals duidelijk dat struc
turele maatregelen nodig zijn om in de toe
komst een gezonde kostendekkende exploitatie 
te realiseren. De Hervormde en Gereformeerde 
kerkrentmeesters zijn gezamenlijk druk bezig 
om hiervoor plannen te ontwikkelen. Wanneer 
daar voldoende duidelijkheid over is, wordt u 
daar natuurlijk over geïnformeerd. 
U bent van harte uitgenodigd om de jaar
stukken 2020 in te zien. Daarvoor kunt u 
een afspraak maken met de voorzitter of de 
penningmeester van het Gereformeerde col
lege van kerkrentmeesters Cees Steendam 
(06 534 027 32) of Bart Reinders (010  411 65 10).

Cees Steendam 

Werkgroep Duurzaamheid

Natuur in de stad: een nieuwe start! 
bron van schoonheid en rust. Het wordt een 
positieve bijeenkomst. 

We starten zaterdag 25 september om 14.00 uur in Pro 
Rege. U kunt daarna deelnemen aan het programma 
startzaterdagprogramma in de Hoflaankerk. 

De duurzaamheidsgroep: 
Jopie Breure, Jeanine Wisse, Riny Torn, Anne 
Gercama en anderen ...

Molen De Zandweg, Zuiderpark Rotterdam

P.S. Gaat u ondertussen vooral vlijtig door met het inleve-
ren van plastic doppen in de trommel in Pro Rege !
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Erediensten in september
Vieringen worden live uitgezonden via kerkomroep.nl en op facebook.com/pg/protestantskralingen. 

Van U is de toekomst   
In september is er altijd een startzondag die 
het nieuwe seizoen markeert. Na de rust van 
de zomer worden de activiteiten weer opge
start. Vorig jaar viel deze zondag in de periode 
dat we de eerste golf van de pandemie achter de 
rug hadden en er wat meer ontspanning kwam. 
Toen wisten we nog niet dat vlak daarna zich 
een tweede golf zou aandienen, en daarna een 
derde. Het kerkelijk leven zag er totaal anders 
uit dan we hadden verwacht en bedacht. Het is 
dé les van corona: wat je vandaag plant is mor
gen misschien niet mogelijk. 
Startzondag is ook dit jaar geen garantie dat 
het vertrouwde kerkzijn terugkeert. En zelfs 
als dat tot op zeker hoogte zo is, zal het anders 
zijn. Want we zijn als gemeente niet hetzelfde 
na deze ingrijpende tijd waarvan we niet we
ten hoe die zal doorwerken. We hebben moe
ten loslaten en we hebben ingeleverd. Maar 
we hebben ook ontvangen en zijn op nieuwe 
ideeën gebracht. En we hebben ontdekt hoe 
waardevol het is om juist in zo’n periode toch 
gemeenschap te zijn. Met al deze ervaringen 
vertrouwen we ons aan God toe. Op startzon
dag en alle zondagen.

Zondag 5 september
lezingen: Johannes 7: 1-24 en I Johannes 5: 1-5 • 2de collecte: 
Kerkplein Kralingen

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg 
We lezen deze weken stap voor stap uit het 7e 
hoofdstuk van het Johannesevangelie. Jezus 

en het Loofhuttenfeest: Jezus verschijnt op het 
Loofhuttenfeest en hij legt de schriften uit en 
leert de mensen. Jezus roept veel weerstand op 
met zijn vragen waar het op aan komt. Toch is 
dat de belangrijkste vraag. De Brief van Johan
nes gaat over de kracht van geloof.

Zondag 12 september 
lezingen: Johannes 7: 25-31 en I Johannes 4: 7-16 • 2de col-
lecte: stichting Eboo, Kenia

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Het wordt mensen duidelijk wie Jezus is: de 
Messias. Zij zijn verbaasd – de Messias is zo 
anders dan wat zij zich hadden voorgesteld. 
Johannes vraagt naar ons zoeken en vinden, 
onze verwachtingen van Jezus. Iemand die je 
zeer vertrouwd is, kan plotseling zo vreemd lij
ken. Dat kan ons ook in geloof overkomen. De 
Brief van Johannes gaat over liefhebben, omdat 
God liefde is.

Zondag 19 september
lezingen: Zacharia 14: 1-11 en 16  / Johannes 7: 32-39 • 2de col-
lecte: Kerk in Actie – opbouw kerken in Syrië

Pro Rege, 10.00 uur: ds Marianne Bogaard
Zuiver water dat ontspringt. Rivieren van le
vend water die stromen. Het zijn Bijbelse beel
den die vakantieachtige gevoelens oproepen 
van plekken waar het goed toeven is. Maar het 
contrast in de teksten is groot. Want het gaat 
ook over oorlog en ondergang, en over Jezus’ 
dreigende arrestatie. Wat willen die beelden 
ons in zo’n geschonden landschap eigenlijk 
vertellen?   

Zondag 26 sept. | startzondag
lezing: Lucas 11: 1-4 • 2de collecte: Kerk in Actie: Vredesgroepen

Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg en ds 
Marianne Bogaard
• startzondag • vredeszondag • van U is de toe-
komst • m.m.v. de cantorij
Deze startzondag, en daarmee het gemeente

werk, beginnen we met gebed: Uw Koninkrijk 
kome! We zien uit naar Gods toekomst, we ver
langen en verwachten, we hopen en bidden. Het 
gebed maakt duidelijk dat de toekomst, ook 
die van de kerk, niet ‘maakbaar’ is. Er kan zo
maar een crisis zijn. We moeten dus niet in de 
valkuil trappen om nu maar weer ouderwets in 
een veelheid van activiteiten te schieten. Juist 
deze zondag is extra feestelijk. We zijn dank
baar voor de mogelijkheid elkaar te zien. Om 
weer te kunnen zingen – vandaag mét de can
torij in ons midden! We beseffen dat velen het 
zwaar hebben gehad, en daar staan we bij stil. 
Oók bij Degene die ons draagt, die ons trouw is 
gebleven, die ons kracht geeft om te doen wat 
gedaan moet worden. Van U is de toekomst: we 
hopen dat velen met ons deze dag de toekomst 
bewust en dankbaar en in vertrouwen op de 
Eeuwige tegemoet willen gaan.

Zondag 3 oktober
lezingen: Exodus 34: 4-9 en Johannes 8: 1-11 • 2de collecte: 
PKN – Kerk & Israël

Pro Rege, 10.00 uur: ds Marianne Bogaard 
Niet oordelen. Dat valt niet mee. We hebben 
al snel een oordeel klaar. In dat opzicht is het 
verhaal over de vrouw die werd betrapt en de 
reactie van Jezus daarop een spiegel die onze 
oordelende blik wil bijstellen.

•  •  •
Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat.
Lied 905: 4
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