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Wat heb jij over voor
de toekomst?
Patriarch Bartholomeus (van de oosters orthodoxe kerken), paus Franciscus en aartsbisschop Welby (van de Anglicaanse kerk) deden
een gezamenlijke oproep om het klimaat en de
toekomst van deze wereld te redden. In Glasgow wordt van 1 tot 12 november de klimaattop
gehouden. Niet eerder werkten deze kerkleiders
samen, niet eerder werd zo’n dringende oproep
richting de regeringsleiders en alle aardbewoners gedaan. ‘Er is geen moment te verliezen.
We moeten beslissen welke wereld wij willen
overdragen aan de volgende generatie. Deuteronomium 30:19. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen. Wij
moeten kiezen om anders te leven; wij moeten
het leven kiezen.’
We hebben dit jaar zo vele natuurrampen gezien. De dag van morgen kan nog veel erger
worden, als wij onze keuzes niet veranderen.
De drie kerkleiders vragen iedereen om zich

in te zetten, ieder naar eigen mogelijkheden
en verantwoordelijkheden. ‘De zorg voor Gods
schepping is een spirituele opdracht, die vraagt
om het antwoord van onze inzet. Dit is een kritiek moment. De toekomst van onze kinderen
en de toekomst van ons gezamenlijk huis hangt
er van af.’
Ter voorbereiding op de klimaattop in Glasgow
wordt een pelgrimstocht gehouden. Deze is in
augustus begonnen in Polen, een groep van 30
pelgrims maakt de hele tocht. Van 30 september tot 11 oktober komt de klimaatpelgrimstocht door Nederland. Op 10 oktober is er de
mogelijkheid om mee te lopen in de Klimaatmars (van Amsterdam Zuidoost naar Hoofddorp – zie de website van de Groene Kerken).
Dat wij leven in een kritieke tijd als het gaat om
beslissingen over het klimaat, is ieder duidelijk
die het nieuws volgt. Dat daarvoor onze inzet

gevraagd wordt, is ook duidelijk. Het vervult
mij elk jaar met respect en nederigheid, als het
aantal milieuactivisten wordt genoemd dat is
vermoord vanwege hun inzet voor een betere
omgang met de aarde.
Jorge Enrique Oramas zag hoe illegale goudmijnbouw het Farallones-gebergte in Colombia
vernielde. Het Farallones-gebergte is een gebied
met regenwoud, zeldzame apen en vogels. Oramas coördineerde de oppositie tegen mijnbouw.
Hij was zijn leven lang een leider op het platteland, deed wat hij kon om vrede onder de
gemeenschappen te bevorderen en mensen aan
hun recht te laten komen. Hij gaf voorlichting
hoe families biologisch gewassen konden verbouwen, liet hen proeven en zien wat er kon.
Op zaterdagavond 16 mei 2020 werd hij in zijn
huis doodgeschoten, 70 jaar oud. Jorge Enrique
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Predikanten

Wat heb jij over voor de toekomst?

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

vermoorde milieuactivisten (van wie het lot
bekend is).

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

Secretariaat

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

Ledenadministratie

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

Financiën

Activiteitenkas: dhr H.M. (Henk) van Heijst, Emiliahof 17,
t  230 60 42. Bankrekeningnummer: NL90 RABO 0373 7120 81,
SoW-gemeente Rotterdam Kralingen inzake wijkkas.
NH College van Kerkrentmeesters: postbus 4326, 3006 AH,
e: cvk@hervormdkralingen.com Algemeen bankrekeningnummer: NL26 RABO 0373 7239 03. Uitsluitend Kerkbalans:
rekeningnummer NL04 RABO 0373 7239 11.
NH Collectebonnen: verkrijgbaar in de waarden € 0,75,
€ 1,25 en € 2,50, in vellen van 20 stuks. Te bestellen via bankrekening NL26 RABO 0373 7239 03 van de Hervormde Gemeente Kralingen. Na ontvangst van uw betaling volgt toezending per post.
GK College van Kerkrentmeesters: dhr Flip Bukman, Kralingseweg 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. Gereformeerde Kerk Rotterdam-Kralingen inz. Vrijw. Vaste Bijdr.
GK Collectebonnen: dhr B. (Bart) Reinders, Stalpaertstraat
102, 3067 XT Rotterdam, NL81 INGB 0003 5347 94, t.n.v. Geref.
Kerk van Kralingen Coll. Bonnen.

Diaconie

Secretaris: dhr 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. Kralingen.

Kerkgebouwen

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

www.kerkomroep.nl

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

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

Als er zo vele mensen zijn, met zo grote inzet
voor deze aarde, die bereid zijn om zo veel
gevaar te lopen, wat zouden wij dan aarzelen
om onze levensstijl te veranderen? Het is tijd,
het is nodig, om nú anders te gaan leven. Voor
alle kinderen. Voor onze zuster, moeder aarde
– om met die andere Franciscus te spreken in
zijn Zonnelied. Voor zuster water en broeder
wind. Prijs en zegen mijn Heer, en dank en
dien Hem in grote nederigheid.
ds Ilse Hogeweg

Wake voor de vermoorde Jorge Enrique Oramas

Toekomstgedachten
bij Caleidoscoop
Het eerste nummer van de 20e jaargang van
Caleidoscoop is ook het begin van een jaargang waarin het een en ander gaat veranderen.
Maandelijks zult u daarvan op de hoogte worden gesteld. Voorafgaand zullen we eerst met
elkaar in goed overleg en gesprek gaan ontdekken hoe de 21e jaargang er gaat uitzien.

Waarom moderniseren?

De tijd dat een papieren editie de enige mogelijkheid was om als gemeente nieuws, overdenkingen, activiteiten, kortom alles wat te maken
had met ons wijkwerk te delen, is achterhaald.
We willen immers zo actueel mogelijk op de
hoogte worden gesteld? Het internet biedt
daartoe alle gelegenheid.

Op de website?

De vernieuwde website geeft vele mogelijkheden. Nieuws en actualiteiten kunnen dan van
dag tot dag worden aangepast. Voor vele jongeren is dat vanzelfsprekend, voor ouderen,
soms zonder internet, zal een langere tijd van
gewenning nodig zijn.
De papieren versie van Caleidoscoop blijft nog
de gehele 20ste jaargang verschijnen en u ontvangt deze zoals gebruikelijk per post.

bij behulpzaam zijn. Gelet op het feit dat wellicht niet iedereen naar de kerk en/of een bijeenkomst kan komen, zal het ook mogelijk zijn
om telefonisch uw mening met onze redactie
te delen. In het novembernummer van Caleidoscoop zal een apart telefoonnummer worden gepubliceerd, want vooral úw mening telt:
Wat gaat u missen als de papieren Caleido
scoop niet meer zou verschijnen, wat ziet u als
alternatieve mogelijkheden, hoe moet dat verder als ik geen internet heb?
Het komt allemaal aan de orde.

Functie van de Nieuwsbrief

Hoe belangrijk wordt de Nieuwsbrief? Met welke frequentie moet die verschijnen? Daarnaast
vraagt de rubriek Pastoralia natuurlijk extra
zorg. Niet alles kan worden opgenomen, want
privé-omstandigheden zijn alleen toegankelijk
voor de gemeente.

Voor velen van u zal het allemaal misschien
best wennen worden, maar als redactie hopen
We nemen daarvoor minstens een jaar de tijd;
wij zo goed en openlijk mogelijk toe te werken
mogelijk langer.
naar een nieuwsvoorziening, een manier van
Vanaf november is er gelegenheid om geducommuniceren, die actueel, goed leesbaar en
rende een aantal weken (bijvoorbeeld bij het
voor iedereen toegankelijk zal zijn.
koffiedrinken of andere te plannen bijeenkomsten) met leden van de redactie en anderen in Namens de redactie, Gijs Roodhorst en
gesprek te gaan. Een vragenformulier zal daar- Thea van Santen - Kloosterman

Uw mening over de verandering?
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Eindelijk, de nieuwe website
Meer dan 10 jaar heeft Protestants Kralingen
één en dezelfde website gehad. Die werd gebouwd in de tijd dat de jongerenontmoeting
van Taizé naar Rotterdam zou komen. Er stond
toen grote tijdsdruk op. Ik herinner me de uitdaging om goed werkende webformulieren te
maken waarop gemeenteleden slaapplaatsen
konden aanmelden bij de organisatoren van
Taizé aan de Maas.
In de digitale wereld veroudert alles snel. Een
site met de techniek en het uiterlijk van 10
jaar geleden doet echt heel verouderd aan. De
laatste jaren groeide (in ieder geval bij mij) het
verlangen naar een geheel nieuwe frisse site,
die beter zou voldoen aan de eisen van de tijd;
die aan een webredactie meer mogelijkheden
zou bieden om goed en efficiënt te werken.
Het werd door tijdgebrek in de loop der jaren
lastiger om de oude site inhoudelijk actueel
te houden. Want de site was niet gebouwd op
een softwareplatform dat een redactieteam het
werken gemakkelijk maakt. Om een bericht te
plaatsen moest je behoorlijk wat technische
stappen doorlopen voordat het voor de wereld
zichtbaar was.
Kortom: uiterlijk en techniek van de oude site
waren niet meer van deze tijd en het werd
steeds aanlokkelijker om van de grond af aan
een nieuwe website te bouwen of te laten bouwen.
En zo kwam het dat Hennie van der Linden in
oktober 2020, na een oproep in Caleidoscoop,
negen mensen kon uitnodigen om samen na te
denken over een nieuwe website voor Protestants Kralingen. In de maanden daarna was er

een groep van zeven mensen die – vooral via Het professionele bedrijf achter de website is
Zoom – zijn best heeft gedaan om op startzon- – na een offerteronde – MultiCopy geworden.
dag 2021 een nieuwe site te kunnen presenteren. Deels omdat MultiCopy al vele jaren Caleidoscoop print en de samenwerking altijd heel pretDe eerste eis die we aan de nieuwe site stelden tig was. Maar natuurlijk ook omdat de offerte
was dat hij een mooi visitekaartje van de ge- van MultiCopy er goed uitzag tussen de andere
meente moet zijn. Mensen die op zoek zijn naar offertes die we hadden gevraagd. MultiCopy
wat er in het oosten van Rotterdam op kerkelijk gaat ook het onderhoud van de site doen; de
gebied te vinden is, zouden een duidelijke en upgrades, back-ups, de grotere veranderingen,
aantrekkelijke site moeten aantreffen, die een als die er gaan komen.
goede indruk geeft van waar onze gemeente
voor wil staan en wat daarvan in de praktijk te- Dit artikel schrijf ik een week voordat de nieurecht komt. En het zou niet veel moeten uitma- we site op startzondag wordt geïntroduceerd.
ken of die mensen met hun computer, of met Als u dit leest, kunt u zelf beoordelen of een en
een tablet of telefoon de site zouden bezoeken. ander in uw ogen is geslaagd.
Natuurlijk moeten niet alleen buitenstaanders, Een website is nooit helemaal ‘af’. Niet zozeer
maar vooral ook onze gemeenteleden via de omdat er misschien iedere week wel nieuwe
website goed en gemakkelijk geïnformeerd artikelen en nieuwe aankondigingen op de
kunnen worden over alles in de gemeente wat website verschijnen, maar ook omdat in de
voor hen interessant of van belang zou kunnen loop van de tijd wensen veranderen, sommige
zijn. De site moet echt een communicatiemid- dingen belangrijker worden, andere zaken
del in de gemeente worden. Op de website zou minder belangrijk. En de nieuwe website van
daarom ook een besloten gedeelte moeten ko- Protestants Kralingen is nog lang niet af op
men, alleen toegankelijk voor mensen die met startzondag. Zeker is dat sommige pagina’s
Protestants Kralingen verbonden zijn. Niet alle nog verder gevuld en vormgegeven moeten
berichten zijn immers voor de hele wereld be- worden. Maar ik verwacht dat u op startzondag een website hebt kunnen zien, die er echt
stemd.
veelbelovend uitziet en die in de komende paar
De website die ons voor ogen stond, moet maanden naar ‘volwassenheid’ groeit. Een
gemakkelijk gevuld en bijgehouden kunnen website die van het begin af aan informatiever,
worden door een redactie die zich alleen met veelzijdiger, toegankelijker is dan de oude site.
de inhoud hoeft bezig te houden, zonder tech- En ook een site die voor de redactie een genot
nisch onderlegd te zijn. En als de site echt ver- is om mee te werken.
anderd moet worden – uitgebreid, ander uiterlijk – dan moet dat makkelijk gedaan kunnen Leonard de Vos
worden door een professioneel bedrijf dat op
www.protestantskralingen.nl
de achtergrond de redactie ondersteunt.
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De kerkmaatjes in
Chiel Bakker met
Hennie & vele maatjes

Nadja van Muijen
& Nel Slikker

Mijn kerkmaatje was Nadja van Muijen. We
kenden elkaar van gezicht door de kerkdiensten, maar ook van de concerten van Muzikc
in Pro Rege.
Een echt gesprek met elkaar hadden we nog
nooit gevoerd, maar daar hadden we alle gelegenheid voor tijdens onze kerkmaatjes-afspraak.
We hadden gekozen voor een wandeling door
het Kralingse Bos. Ik was zeer benieuwd hoe
het wandelen zou gaan, want Nadja is een geoefend wandelaar, maar ik pak al snel de fiets
of de auto.
Voor Nadja is het bos vrij bekend, want daar
wandelt ze ook vaak met haar man, maar voor
mij is het tamelijk onbekend hoewel ik in Kralingen ben geboren en getogen.
Het was prachtig weer, dus heerlijk om te wandelen en ondertussen gezellig te kletsen en elkaar wat beter te leren kennen.
We zijn bij het strandbadje begonnen, hebben
door de Heemtuin gelopen, daarna via de Vistrap en de Wolvenvallei naar de Eekhoorn, een
koffietentje.
Hoewel Nadja beweerde geen richtinggevoel
te hebben zijn we toch, over zelfs voor Nadja
onbekende laantjes, bij het koffietentje beland.
Heerlijk in het zonnetje koffie gedronken, uitgerust, daarna nog een stukje bos, vervolgens
een 2e kopje koffie genomen op het terras van
pannenkoekenhuis De Nachtegaal en toen via
Buitenom en de Kralingse Plaslaan richting
huis.
Na een lange wandeling, waarbij we veel hebben gezien en voor mij het meeste onbekend
was, zijn we moe maar voldaan thuis gekomen.

“We gaan met de bus!”, opperde Chiel Bakker,
toen ik (Hennie van der Linden) hem vroeg
om mee te doen aan kerkmaatjes 2021. En dat
hebben we geweten! Chiel heeft de beschikking over een bus met rolstoelmogelijkheden,
rollatoropbergplaatsen en een liftje, dus kwam
er ineens de mogelijkheid om mensen mee te
vragen voor een uitje, die daarvoor “nee, helaas” moesten verkopen!
Op zaterdagmiddag 7 augustus haalden we de
bus op en ontpopte Chiel zich als een volleerd
chauffeur en begeleider. Hij had een lijstje met
namen, adressen en telefoonnummers en ik
was zijn assistente: ik moest bellen dat we er
aan kwamen! Op het eerste adres stonden Kees
en Lenie Kosten al klaar en hup, ook de rollators in de bus en gaan! Bij het volgende adres
stond mevrouw Hannewijk al in de deuropening en bij de laatste halte Truus Velthuizen.
Het werd een heerlijk rondje Rotterdam: via de
vernieuwde Coolsingel, door de Maastunnel en
weer terug, over de Pleinweg en de Strevelsweg
langs het nieuwe theater Zuidplein naar het
voetbalstadion Feijenoord De Kuip, over de
Van Brienenoordbrug richting Capelle. We keken van links naar rechts onze ogen uit.
We werden hongerig en dorstig en stopten in
het Schollebos. We hadden niet gereserveerd,
maar we kregen toch de beste plek: aan een
lange tafel aan het water.
Langs de Hollandse IJssel weer terug en tegen
vijven was iedereen weer thuis en dat was net
op tijd: had de hele middag de zon geschenen,
begon het ineens te stortregenen.
Alle zegen komt van boven!
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Ondanks corona gingen er kerkmaatjes

Lutina Luth &
Het was 12 augustus en op één van de drukste stranddagen dit jaar in Hoek van Holland. Maar Lutina en Janny hadden totaal geen last van die drukte. Wel genoten
zij van al het moois rondom het strand:
We wandelden op onze zomersandalen de gehele Hoekse Noordpier op en neer, wat Lutina
mooie herinneringen bracht aan de tijd met
haar overleden man. We kwamen daar vissers
tegen, die zeebaars vingen en weer terugwierpen. Er trippelden vele strandlopertjes tussen
de grote meeuwen en scholeksters op de gigantische rotsblokken, waar de golven op sloegen.
Lutina is voor haar 83 jaren een zeer fitte dame
met goede conditie. Ze is in het rijke bezit van
drie kinderen en negen kleinkinderen die
soms op dezelfde dag hun verjaardag vieren.
Daar vindt men dan weer een passende oplossing voor. De zorgvuldig uitgekozen verjaarscadeautjes komen op de juiste plekken terecht.
Hoewel de parkeerplaatsen in Hoek van Holland vol met auto’s stonden dwaalden wij vrolijk zingend door zanderige duinpaadjes waar
we geen enkele andere wandelaar tegenkwamen. Het werd zelfs een beetje verdwalen …
De prachtige duinbegroeiing met bekende en
onbekende planten zorgde ervoor dat dit voor
ons geen belemmering was.
Lutina liet zich een opmerking ontglippen:
Iedereen kijkt hier zo tevreden!

de zomer van 2021

op stap in 2021. Lees hun belevenissen

Miriam de Jong
& Joleen Vetter
Maandag 13 september hadden wij ons uitje
gepland nadat wij op 2 augustus kennis hadden gemaakt aan de Oostmaaslaan waar Joleen
woont met een prachtig uitzicht op stad en water. Wij spraken af om de tentoonstelling over
Maria Magdalena in het Museum Catharijneconvent te bezoeken.
Vanwege werk en andere verplichtingen waren de vrije dagen beperkt maar de 13de konden wij allebei. Helaas ging het bezoek naar
Utrecht niet door omdat op maandag het
museum is gesloten. We hebben er toen een
uitje in de buurt van gemaakt en hebben aan
Trompenburg Tuinen & Arboretum een bezoek
gebracht.
We hebben heerlijk rondgelopen, een kopje
thee met een stuk appeltaart genuttigd en gezellig met elkaar gesproken. De asters en dahlia’s waren volop in bloei zoals te zien op de
achtergrond van de foto hieronder.

Janny Monteny
Al genietend legden we totaal zo’n 8 kilometer
af met onze struintocht op deze verrassend
zonnige augustusdag. De verplichte mondkapjes in het openbaar vervoer namen we voor lief.
Waar we zin hadden in een drankje of hapje
waren we direct aan de beurt, het leek wel of
iedereen rekening hield met dit ‘hoge bezoek
van kerkmaatjes’ uit Rotterdam.

Atie Hofstra
& Nel van der Leer
Op 18 augustus gingen we nog even genieten
van een late zomerdag in het Arboretum Trompenburg. Gelukkig was het droog en ook nog
eens weinig publiek. In juli hadden we de afspraak bij Nel thuis gemaakt.
Naast het bewonderen van alle prachtige bloemen en planten leek het ons ook een goed plan
om uit te rusten in het Theehuis de Uithoek
met heerlijke taart en thee. We hebben gezellig zitten praten over wat ons zoal bezig houdt.
Na wat gestuntel om de rollator in de auto te
krijgen (we zijn tenslotte vrouwen...) heeft een
aardige heer ons geholpen
Het was een gezellige dag!
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Joke van Heijst
& Janny Korpershoek

Joke belt mij en we maken een theeafspraak. Al
pratende bij de thee blijkt dat in de jaren ’70 de
klokslagen van de Lambertuskerk ons beiden
zelfs ’s nachts bij de tijd hielden. Ik woonde namelijk op de Honingerdijk, zij als studente in
de Struisenburgdwarsstraat. De Lusthofstraat
was onze winkelstraat. In onze huidige woningen kunnen we nog steeds de klokken van de
Lambertuskerk horen luiden en dat klinkt ons
vertrouwd in de oren.
Door het delen van deze ervaringen is voor mij
het ‘maatjesproject’ al geslaagd. Heeft Joke een
ander idee? Ja, bij haar en Henk komen eten.
Dat vind ik een prachtig plan en zo gebeurt
het. Voor mij een uitdaging om met de rollator
naar de Emiliahof te lopen. Dat lukt, en zonder
regen. In dat prachtige huis word ik door Joke
met thee ontvangen in het zitje bij de rondlopende ramen, met uitzicht op het bos: een
vorstelijke plek! Ondertussen kan ik foto’s bewonderen op haar telefoon van haar dochter en
man en … kleindochter: een bron van vreugde!
De gedekte tafel staat uitnodigend klaar. Als
Henk thuiskomt van ’t werk gaat Joke de keuken in. Zij zet ons een heerlijk maal voor. Te
beginnen met een ossenstaartsoep, waar een
drankje in gaat! Dan ligt een mooi gebakken
varkenshaasje op ons bord, waar meer bij komt
en alles geflankeerd door een glas wijn. Aangezien ik alleen van zoete witte wijn houd, gaat
Henk op zoek en hij vindt die. Een dessertwijn?
Voor mij verrukkelijk!
De tafel met het Wedgwood-servies en het
blinkend tafelzilver ziet er koninklijk uit. In
die sfeer dist Joke een verrassend dessert op! Ik
mocht de gastvrijheid van beiden en de kookkunst van Joke proeven en begrijp dat ze bij
het ‘Samen Eten’ in de kerk helemaal op haar
plaats is. Al met al heb ik van dit kerkmaatjesuitje smakelijk genoten!

Nel Lith
& Petra Teunissen
Maandag 6 september hebben Nel Lith en ik
een gezellig Kerkmaatjes-uitje gehad.
We hebben heerlijk wat gedronken in de zon bij
de Tuin van de vier windstreken, met prachtig
uitzicht over de Kralingse plas.
Voor mij een extra bijzondere plek omdat wij
daar 25 jaar geleden zijn getrouwd.
Geweldig om met Nel, bijna 96 te praten. Ze is
nog zo kwiek en woont al 66 jaar in hetzelfde
huis in Kralingen.
Op naar een volgende keer!

Nico van Veen
& Marrie Boot
Op een mooie dinsdag in augustus, om precies
te zijn de laatste, gingen we samen op stap. We
hadden van tevoren al met koffie en appeltaart
afgesproken om een keer richting strand te
gaan. Het werd uiteindelijk Hoek van Holland.
Nico rijdt nog graag en uitstekend auto.
Na wat vragen kwamen we bij een grote parkeerplaats. Er stond wat wind, maar verder
was het heerlijk weer. Na een wandeling over
het strand, langs de Nieuwe Waterweg en
door de duinen, reden we rond lunchtijd naar
Naaldwijk.
Na een wandeling door het centrum zijn we
op een terras neergestreken, alwaar we gezelOp een zonnige zaterdag in augustus namen
lig lunchten. Daarna nog een rondje om de
we de waterbus.
kerk met het ernaast gelegen Heilige Geest
Via de ark van Noach en Kinderdijk stapten we
hofje.
na een uurtje van boord in Dordrecht. Na een
Rond de kerk kwam de jeugdouderling in
korte wandeling door het historische centrum,
Nico nog even boven, er liepen wat jongelui en
kwamen we aan bij Hof van Nederland. Dit is
hij vroeg aan hen waarom ze met een aantal
de plek waar de eerste vrije statenvergadering
groepjes daar waren, het bleek een introductie
in 1572 plaats vond. Een gebeurtenis opgenoopdracht van school te zijn.
men in de canon van de Nederlandse geschieAlles bij elkaar was het een geslaagde dag. Zedenis onder het thema: vrijheid en tolerantie.
ker voor herhaling vatbaar.
Het museum toont de geschiedenis van Dordrecht en de invloed van de Dordtse synode.
Na een lunch en korte duik in één van de vele
boekwinkeltjes keerden we over het water weer
terug naar Rotterdam.
Het was een geslaagde dag.

Jenny Staal & Jan Haas

Annet Groeneveld & Rita Hartman
Afgelopen vrijdag, 17 september gingen we
samen op stap. Rita heette mij welkom op een
prachtige locatie. Zij woont, samen met haar
man, aan de Kralingse Plaslaan, wat ons direct
verbindt: onze liefde voor dit bos, de Kralingse
Plas en onze liefde voor de stad Rotterdam.
Rita verrast mij met een lekker kopje koffie met
zelfgebakken cake.
Nadat we nader kennis hebben gemaakt en
al heel snel in een leuk gesprek belanden over
onze gezinnen en families, is al direct duide-

lijk dat dit een leuk contactmoment gaat zijn.
Na de koffie besluiten we te gaan wandelen. De
zon schijnt volop en we genieten van de natuur.
Rita neemt mij mee over de paden die zij elke
zaterdag bewandelt, zo lopen we ook over het
pad van de vleermuizen, hun nesthokjes hangen hoog in de bomen. We maken een tussenstop bij restaurant de Nachtegaal. Hier zitten
we op een beschut plekje en genieten van een
glas fris. We vertellen elkaar over waar we vandaan komen, waar onze interesses liggen, wat
ons bindt, de kerk en de invulling hiervan.
We zijn beiden duidelijk familiemensen, we
zijn dankbaar voor de contacten die we hebben. Het was een fijne middag waar we goed
op terugkijken. En zeker ook voor herhaling
vatbaar.
Op de foto de Kralingse Plas, want dit was wat
de dag ons bracht, ons cadeau gaf, de mooie
natuur en fijn weer.
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Gijs Roodhorst
en Willy Koedoot
Willy Koedoot en ik hebben ons uitje dichtbij
gezocht. Eerst een rustig autoritje naar het
Willemsplein, waarna we aan boord van een
Spido rondvaartboot genoten van het uitzicht.
Het werd een ontdekkingstocht: vanaf het water kijken we toch anders naar Rotterdam dan
op de vaste wal.
Bijna 75 minuten varen over de bijna rimpelloze rivier van ‘onze’ haven. We proberen iets
te verstaan van wat wordt verteld over schepen,
droogdok en containers. Intussen informeren
we elkaar over onze levenservaringen. Verrassend hoe onze geschiedenis in dagelijks en kerkelijk leven afwijkend én gelijkluidend is. In de

Pastoralia
Eemhaven, ooit een stuk van het eiland Rozenburg, voelen we ons heel klein naast een schip
vol containers. Bij de Waalhaven realiseren we
ons, dat de opgegraven grond werd gebruikt
om het Kralingse Bos aan te leggen. De twee
torens, ooit de blikvangers van de kantoren
van de Holland-Amerikalijn, ogen nu nietig
naast de hoge gebouwen op de Wilhelmina
pier. Maar ze staan er wel!
Het eind van de rondvaart komt in zicht. We
worden keurig afgemeerd. Ondanks spitsuur
zijn we snel bij de Buitenbassinweg aan de
Maas. Willy kan vanaf 13 hoog nagenieten van
deze kerkmaatjestocht. Ik doe het ook, met uitzicht op de Ringvaartplas.

Waterval Voringsfossen, Noorwegen

U, God hebt mij opgericht

Versoepeling coronaregels
Er is sinds 26 september gelukkig weer
meer mogelijk in onze kerkdiensten. Onze
gemeente volgt de adviezen van de PKN.
U wordt bij binnenkomst niet geregistreerd,
of gevraagd naar een vaccinatiebewijs. Wel
vragen we u om gepaste afstand te blijven
bewaren bij het kiezen van een zitplaats, bij
het verlaten van de kerkzaal en bij het koffiedrinken. Richtlijn tijdens de kerkdienst
is dat er tenminste één lege zitplaats wordt
aangehouden tussen twee personen of huishoudens. De liturgie wordt weer uitgedeeld
en de liedboeken uit de kerk worden weer
gebruikt. Koffiedrinken binnen na de kerkdienst is weer mogelijk. Het collecteren zal
nog zonder het doorgeven van de collectezakken plaatsvinden, dus via de collectezuilen en het online overmaken. Mocht blijken dat u toch met een coronabesmetting
bij een kerkdienst aanwezig bent geweest
vragen we u zich te melden bij onze scriba
Jeannette Schravesande. De gemeenteleden
worden dan geïnformeerd. Anonimiteit is
daarbij gewaarborgd.
Namens de kerkenraad, Laurens van der Ziel

In het Liedboek 2013 zijn verschillende liederen opgenomen die de ervaringen van ziekte
verwoorden en een plaats geven. Een groot
verschil met het vorige Liedboek. In lied 856
horen we de ervaring terug van Svein Ellingsen. Deze Noorse kunstenaar en dichter
herstelde in een berggebied van depressie. De
depressie hield hem in zijn greep: ‘in die aangolvende zee – ik mijn ondergang verwachtte’
deze woorden zijn zeer herkenbaar voor ieder
die angstig is, voor wie de toekomst alleen
maar donker is. Toch kan Ellingsen ook over
die tijd schrijven: ‘troostend ging Gij met mij
mee, zelfs toen in de bangste nachten’. Zijn
herstel beschrijft Ellingsen in woorden die aan
Genesis 1 doen denken: de dag verdringt de
nacht, het land wordt in licht gehuld, de hemel
wordt vol van vogelgezang. Het lied eindigt in
het vertrouwen, dat zolang de schepping zingt,
ieder mens wordt meegedragen in dat lied. Wij
zijn en blijven deel van Gods goede schepping,
waarvoor de Eeuwige zorg draagt. Een indrukwekkende tekst waarin de ervaringen van
ziekte, van depressie en van herstel te horen
zijn. Deze ervaringen raken ieder van ons ooit
in ons leven. Dit lied herinnert ons aan het lied
van de schepping, dat ons allen draagt.

Meeleven

xxxxxx heeft na het verwijderen van een tumor
nadere behandeling nodig. Wij wensen hem
heel veel sterkte.
xxxxxxxxx is na een val korte tijd opgenomen
geweest in een verpleeghuis in Maassluis op
een opvangplek ter revalidatie, daarna is zij
naar een ander verpleeghuis in Maassluis gebracht (de Tweemaster, kamer 133, Vondelpark
2, 3141CJ Maassluis), nu voor langere tijd. Zij
mist haar huis en Kralingen zeer. Wij wensen
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haar heel veel sterkte.
xxxxxxxx is met xxxxx dankbaar voor het
goed verlopen van de operatie die hij onderging. De laatste berichten lijken enigszins geruststellend, maar verdere behandeling gaat
nog besproken worden. Ook hen wensen we
vanuit de gemeente heel veel sterkte. We wensen ook ieder sterkte die kampt met klachten
en wacht op een behandeling of de uitslag van
een onderzoek.

Bloemen

Op 6 september was het echtpaar
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 65 jaar getrouwd. Uit de dienst van 5 september gingen de bloemen met onze felicitatie naar hen.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx vierden op 13 september hun 25-jarig huwelijk. Zondag 12 september ging onze gelukwens met de bloemen naar
de xxxxxxxxxxxx.
Zondag 19 september kregen xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, de bloemen.
Gefeliciteerd met hun 55-jarige echtvereniging.
Op 26 september ontving xxxx xxxx xxxx de
bloemen ter bemoediging voor herstel na zijn
operatie. Het zijn spannende dagen in de xxxx
xxxxxxx xxxxxx, we leven als gemeente mee.
Uw pastores
ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

U, God, hebt mij opgericht!
Lang was ik aan bed gebonden, lijf en ziel zijn niet gezwicht,
hebben weer hun kracht gevonden.
Nieuwe dagen vangen aan;
dankbaar kom ik voor U staan.
Liedboek 856:1

Dinsdag 5 oktober in Pro Rege | en 17 oktober op Michazondag

Genieten van genoeg
Als we één ding van het covidtijdperk geleerd
hebben is dat mensen eigenlijk nooit genoeg
hebben. Toen de mogelijkheden voor persoonlijk contact steeds meer beperkt werden,
draaide het leven steeds meer om spullen. Voor
velen was het kopen via internet een uitkomst.
En wat waren we blij toen er eindelijk weer gewinkeld mocht worden.
Ondertussen weten we ook dat ons koopgedrag
zijn prijs heeft. We lopen tegen grenzen aan. Er
wordt te veel stikstof gevormd, waardoor natuurgebieden krimpen, de bouw van huizen
stagneert en boeren hun grond kwijtraken.
Dat er bewoonde eilanden verdwijnen omdat
de zeewaterspiegel stijgt, weten we al lang.
Maar dat de natuur zo heftig reageert dat
dorpen in hooggelegen gebieden in Limburg,
Duitsland en België verwoest worden, is een
nieuwe, schokkende ervaring.
Misschien moeten we leren te genieten van genoeg. Dat is geen variatie op “toen was geluk
heel gewoon”. Er zijn nieuwe mogelijkheden tot

communicatie, we hebben geleerd de natuur te
waarderen en kunnen inzien dat onze omgeving – ook de stad – ongekende mogelijkheden
biedt om te genieten. We kunnen elkaar helpen
om deze nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
De duurzaamheidsgroep werd geïnspireerd
door het boek ‘Grond’ van Jan-Hendrik Bakker. Ook in zijn andere werk speelt ‘genoeg’
een belangrijke rol. Een nieuw boek met als
titel ‘In Stilte’ gaat over religieuze en wereldse
denkers die de eenzaamheid opzochten uit
verzet tegen de opkomende consumptiecultuur,
o.a. Th
 oreau, Kierkegaard en Thomas Merton.
Opnieuw een prikkelend onderwerp dat ons dag op 17 oktober, de jaarlijkse viering rondom
verder brengt.
onrecht, armoede en duurzaamheid. Informatie over dit landelijke initiatief is te vinden op
Op dinsdag 5 oktober spreekt Jan-Hendrik www.michanederland.nl.
Bakker voor de Duurzaamheidsgroep en voor
ons allemaal in Pro Rege.
De duurzaamheidsgroep van Protestants Kralingen noDe thematiek van deze avond zal door de duur- digt iedereen van harte uit om erbij te zijn op dinsdag
zaamheidsgroep en ds Bogaard als voorberei- 5 oktober in Pro Rege! We beginnen om 20.00 uur. Er is
ding worden meegenomen naar de Michazon- genoeg koffie en thee ...

Kunstfietswandeling
Kralingen

Rondom 30

(op verzoek!) Zondag 10 oktober
Na afloop van de kunstwandeling door centrum Rotterdam ontstond het plan om dit ook
in Kralingen te herhalen, langs de verschillende bijzondere kunstwerken uit de enorme
collectie van kunstbezit in de openbare ruimte
van Rotterdam. We beginnen tegenover Pro
Rege, bij de Steen van de miljoenen tranen.
Zondag 10 oktober 15.00 uur, neem je fiets mee! Geef je
op, bij erg nat weer verzetten we de tocht.

ds Ilse Hogeweg

Bijbelkring
Ontdek Vertalen Genesis 1

Vlak voor de lancering van de herziening van
de Nieuwe Bijbelvertaling beginnen we met de
eerste van twee sessies bijbelkring over vertalen. Het zal ook gaan over hoe de bijbel is ontstaan, hoe al die verschillende boeken samengekomen zijn. Deze eerste bijeenkomst lezen
we Genesis 1. Door de verschillende bijbelverDe volgende keer is op maandag 11 oktober om 20.00 uur. talingen naast elkaar te leggen valt al meteen
Wil je een keer aanschuiven? Welkom!! Als je mij appt op wat de keuzes in het vertalen zijn.

Bij de groep rondom 30 zal het in oktober (en
ook in november) gaan over de visie van Rutger
Bregman dat ‘de meeste mensen deugen’. We
kijken naar fragmenten van een theatercollege
dat hij gaf. Waarop baseert hij zijn verhaal? En
hoe denken we daar zelf over?

stuur ik de locatie door waar we samenkomen.

ds Marianne Bogaard – 06 835 321 89
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Kom 28 oktober 14.30 uur naar de Hoflaankerk. Fijn dat
het weer kan!

In gesprek met

Jeanette Doorduijn

“Jullie deden belijdenis – een afsluiting – maar
ook een nieuw begin. Naar vermogen iets gaan
doen in de kerk.”
Deze uitspraak van de predikant in die dienst
is blijven hangen in het geheugen van Jeanette.
Lid worden van kerk of een vereniging brengt
met zich, dat je ook iets gaat doen. Iemand anders noemde het: “niet alleen eten, maar ook
koken.”
Dat deed ze, want ze ging deel uitmaken van de
begeleidingscommissie van de studenten-predikant. Toen ze verhuisde van kerkelijk Rotterdam-Centrum naar Kralingen werd ze prompt
gevraagd om mee te gaan doen in de kindernevendienstleiding. Ook de Taakgroep Vorming
& Toerusting kon haar hulp gebruiken. Beide
taken heeft ze lang volgehouden. Toen twee
jaar geleden in de Caleidoscoop dringend gevraagd werd om diakenen, begon ze te bedenken, dat daar een nieuwe taak zou liggen. Na
enig overleg over de inhoud en de tijdbelasting,
besloot ze diaken te worden. Met een volledige

werkdag als geneeskundige in Daniel den Hoed, akenen actief meewerken. Dan is duidelijk dat
en nu in Erasmus MC, werd de combinatie met niet iedereen in onze wijk het financieel goed
kindernevendienst en V&T te veel, en besloot heeft, en kan de diaconie soms toch een extra
ze die taken dan wel te beëindigen.
bijdrage leveren.
Ervaring als diaken had ze niet en dus rees de
vraag, hoe ze nu terugkijkt op die beslissing.
De wekelijkse collecte is voor allerlei diaconale
instellingen en stichtingen, en Kerk in Actie.
Deze inleiding op ons gesprek was de start van Daarnaast zijn er ‘inkomsten’ voor de diaconie
een enthousiast verslag. Met drie – eveneens via de voorjaars- en najaarscollecte, waarvoor
beginnende – diakenen is het heel plezierig iedereen een brief en acceptgiro krijgt. Zo kunwerken. Gelukkig was er in het begin wel over- nen ook tussentijdse verzoeken om ondersteulap met ervaren diakenen. Wie denkt, dat al- ning regelmatig gehonoreerd worden.
leen aanwezig zijn in een kerkdienst volstaat,
even dit: naast de eigen vergaderingen van de U begrijpt dat het een lang gesprek werd. Maar
diaconie, zijn diakenen ook lid van de kerken- nergens verflauwde het enthousiasme! Jeanette
raad. En een van de diakenen is lid van het stipt nog even aan dat we dringend uitbreiding
moderamen, en die taak is er voor Jeanette ook nodig hebben van diakenen maar vooral van
ouderlingen en pastorale bezoekers. Misschien
bijgekomen. Dat vereist voorbereiding!
Onze diaconie heeft gelukkig weinig te ma- voelt iemand zich geroepen …
ken met aanvragen om financiële hulp door Laat u eens bijpraten door Jeanette!
gemeenteleden. Wel is er een nauwe band met
de Voedselbank, waar op dit moment drie di- Gijs Roodhorst

Nieuws van de Eetgroep Pro Rege
We gaan weer koken! De eerste keer staat gepland op vrijdag 29 oktober. Later dan u gewend bent vanwege beperkte beschikbaarheid
van de kooksters.
Het wordt een feestelijke maaltijd om te vieren
dat we weer samen mogen eten.
Met inachtneming van de adviezen van de
overheid zullen wij minder deelnemers aan
een tafel placeren. Bovendien rekenen wij op
uw eigen verantwoordelijkheid om besmetting
met het coronavirus te voorkomen.
Verder zijn we naarstig op zoek naar vrijwilligers, die onze kookgroep komen versterken.
Qian Segers is komende maanden vanwege
studie-activiteiten even afwezig, daarom zou
het al prachtig zijn als u eenmaal per seizoen
mee wilt doen.
Hopelijk tot snel!
Nico, Henny, Lakshmi, Joke en Marion
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Afsluitende bijeenkomst kerkcafé Hoflaankerk
Op een mooie 3de septembermiddag was het
de laatste keer dat we bijeen kwamen in de
‘achtertuin’ van de Hoflaankerk. Ook dit keer
– aansluitend aan de koffie/thee – kon men een
drankje nuttigen met de befaamde bitterballen. (Daarbij deze keer ook een aantal ‘handwerk bitterballen’ gedraaid door Wouter van
der Bas.)
Aan de initiatiefnemers vroeg ik hoe zij dit
seizoen hadden ervaren. Zowel Chiel Bakker
als Nel Frankhuizen kijkt terug op een aantal
geslaagde middagen. “Het weer was ons veelal
goed gezind en de mensen hebben het erg op
prijs gesteld. Doordat alles buiten plaats kon
vinden was het automatisch coronaproof. Dit
jaar zagen we ook een aantal ‘nieuwe’ gezichten. Leuk om hen te begroeten.”
En, nog plannen voor een vervolg in de winter?
Als het aan Chiel en zijn teamleden ligt worden dan denken aan een sfeervol samenzijn met
die plannen zeker overwogen. Vorig jaar had winterse aspecten zoals snert en een lekker
men al ideeën over een winterse bijeenkomst, drankje. Het zal weliswaar niet seriematig
maar die werden in december vanwege de zijn, maar 1 of 2 x gedurende de gehele winlockdown bij voorbaat al gecanceld.
ter. Mocht een en ander gerealiseerd kunnen
“De hoop is nu gevestigd op een terugkeer naar worden, dan laten wij dat zeker tijdig weten.
‘meer normaal’, zodat we wellicht deze winter Iedereen is natuurlijk opnieuw van harte welwel iets binnen kunnen organiseren. Je kunt kom.”

Dank aan de inzet van het kerkcafé Hoflaankerk team.
De redactie hoopt deze winter een uitnodiging
voor een winterse bijeenkomst te ontvangen.
Thea van Santen - Kloosterman
Foto’s: links Chiel Bakker en Nel Frankhuizen, rechts mede
organisatoren Roel en Astrid de Snoo

Weer gestart:

Maandelijkse kring in de Oosterkapel
Vanaf september mogen we weer gebruik maken van de gastvrije Oosterkapel. Op 9 september was er de eerste ontmoeting na bijna 18
maanden. We waren blij dat bijna iedereen er
was om veel bij te praten.
Vanaf oktober komen we weer elke eerste donderdag van de maand bij elkaar. Op 7 oktober
gaan we kijken naar een aantal prachtige reEen basis- en opfriscursus geloof. Ga met el- producties over Sint Franciscus. Jeanine Wisse
kaar in gesprek over: ‘wat geloof ik nu? Wie geeft een interessante toelichting.
is God voor mij – waar vind ik God, en waar
niet?’ In onze gesprekken gaat het om bewustwording van wat je gelooft, en wat niet.
We bespreken inhoudelijke thema’s in ongeveer
zeven bijeenkomsten, eens per maand. We beginnen in oktober. 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.

Basis- & opfriscursus geloof

Samen eten in Pro Rege
Feestmenu

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

vrijdag 29 oktober
17.30 uur ontvangst
18.00 uur eten | € 6,–

inschrijven:
zondag 24 oktober
of bel Nico van Veen:
t (010) 452 68 72
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Iedereen mag meedoen met onze kring, of je
nu dichtbij de Oosterkapel woont, of wat verder
er vandaan. Inloop vanaf half tien en om 10.00
uur gaan we kijken en luisteren.
In en na de pauze is er alle gelegenheid om met
elkaar in gesprek te komen. U bent welkom!
aanmelden is niet nodig; een kleine bijdrage
voor de koffie/thee stellen we op prijs.
Informatie: Gijs Roodhorst – 06 498 261 55

Zondag 10 en zondag 17 oktober

Inzameling voedselbank in natura
Na het geweldige succes van de inzameling in
mei willen we ook in oktober wat extra doen
voor de cliënten van de voedselbank. In mei
hebben we wel 2500 folders verspreid in Kralingen en heel veel respons gekregen. Nu beperken we ons tot u als gemeenteleden van Protestants Kralingen, samen met Kralingen West.
Er zijn op dit moment zo’n 55 huishoudens
die op de lijst staan van het uitgiftepunt. De
voedselbankpakketten zijn doorgaans aardig
gevuld met verse groente en etenswaren. Daarom is het leuk om ons bij onze inzameling te
concentreren op wasmiddelen (met voorkeur
voor kleur), shampoo en doucheschuim. Juist
die persoonlijke verzorgingsartikelen worden
gemist, en dat zijn juist ook de wat grotere uitgaven. Als we allemaal wat meenemen, dan is
er voor iedereen een mooi setje van spullen te
maken.
Inzameling op de zondagen 10 oktober Hof-

laankerk en 17 oktober in Pro Rege. Op zondag
17 okober is ook de diaconale (geld)collecte
voor de Voedselbank.
Mocht het lastig zijn om spullen te brengen, we zijn altijd
bereid om na een afspraak spullen op te komen halen, bel
maar 06 23671918 (Henny de Vos).

Bart Reinders
1 aug.
8 aug.
15 aug.
22 aug.
29 aug.

Fonds Bijzonder Noden
Noodhulp, diaconie algem.
Ver. Prot. Gem. Curaçao
Open Huis Crooswijk
St. Logeerhuis De Buren

€ 182,95
€ 124,30
€ 287,75
€ 215,20
€  165,35

Alle gevers hartelijk dank!
Namens de diaconie,
Johan Louwerse

Activiteitenkas

dinsdag 5 oktober
‘Genieten van genoeg’
Pro Rege, 20.00 uur
Werkgroep Duurzaamheid | zie pagina 8
donderdag 7 oktober
Ontmoetingskring Oosterkapel
Oosterkapel, 10.00 uur
Gijs Roodhorst, 06 498 261 55 | zie pagina 10

“Ik vertrouw op een creatieve God. Het wás al
een grote verrassing dat God dit heelal heeft
geschapen. Wie weet wat Hij nog gaat doen.”
Op zaterdag 30 oktober 2021 houdt sterrenkundige Heino Falcke online de Protestantse
Lezing over de vraag of wij, de mens, verantwoordelijk zijn voor de toekomst van Gods
schepping. Is die toekomst in onze handen of
in die van God?
In zijn lezing – die in het teken staat van het
jaarthema ‘Van U is de toekomst’ – staat
Falcke stil bij het uiterst actuele en urgente thema ‘duurzaamheid’. Hij zoomt uit op de grootheid van de schepping, de aarde, het heelal, in
contrast met de kleinheid van de mens. Om
vervolgens in te zoomen op het vertrouwen op
God en hoe dat onze houding bepaalt in de omgang met de natuur, dieren en mensen om ons
heen. Hoe laat de lezing wordt gehouden is nog
niet bekend. Info op de website van de PKN.

Kerk:

In augustus is er totaal € 847,90 t.b.v. de kerk
gecollecteerd.

Diaconie:

AGENDA

Lezing van Heino Falcke

Collecteopbrengsten

zondag 10 oktober
Kunst fiets-wandeling
Pro Rege, 15.00 uur
ds Ilse Hogeweg | zie pagina 8
maandag 11 oktober
Rondom 30
Plaats nader te bepalen, 20.00 uur
ds Marianne Bogaard | zie pagina 8
woensdag 13 oktober
Back to Basics
Hoflaankerk 20.00 uur
beide predikanten | zie Caleidoscoop sept, p. 5
donderdag 28 oktober
Bijbelkring over NBV
Hoflaankerk, 14.30 uur
ds Ilse Hogeweg | zie pagina 8
zaterdag 30 oktober
online lezing | (meer volgt op de website)
lezing sterrenkundige prof.dr. Heino Falcke
PKN | zie hiernaast
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Tijdens mijn vakantie in augustus is aan de Activiteitenkas via Marianne Bogaard en Henny
Koerselman een bedrag in contanten ten goede
gekomen afkomstig van twee gemeenteleden.
In totaal een bedrag van € 70,–. Inmiddels staat
dit bedrag op de bankrekening. Hartelijk dank
voor deze giften!
Henk van Heijst
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Amen
‘Kerkelijk besluit’. Vier letters. Het duurde even
voor ik het antwoord op deze omschrijving
in het cryptogram gevonden had. Natuurlijk,
amen! Het woord waarmee we onze gebeden
besluiten. Een woord dat het voorafgaande bekrachtigt: Moge het zo zijn! Het woord waarmee we zelfs de hele kerkdienst hardop besluiten, door samen ‘amen’ te zeggen op de zegen
die we ontvangen. Wat een gemis was het dat
dat de afgelopen periode niet kon. Het tekende
de situatie. Het amen verdween van de liturgie, we spraken het in gedachten mee met de
voorganger die het als enige uitsprak. En na
dat ‘besluit’ gingen we thuis op afstand aan de
koffie, niet in de kerk.
Met startzondag heeft voor het eerst het gezamenlijke ‘amen’ de kerk weer gevuld. Ook dat
was tekenend. Onze liturgie had nog trekken
uit de corona-tijd, toen wisselwerking niet mogelijk was. Zo was er een gesproken responsie
na de lezingen uit de tijd dat we helemaal niet
konden zingen. Startzondag was het moment
om -met de taakgroep eredienst- opnieuw naar
onze liturgie te kijken, en de beperkingen, die
gelukkig niet langer noodzakelijk zijn, eruit te
halen. Opdat we weer ten volle vierende gemeente zijn. Wat een zegen. Amen!

haal over de vrouw die werd betrapt een spiegel. Want hebben we oog voor haar, de mens
over wie we onze mening klaar hebben? Of is
zij vooral een pion in een spel van verontwaardiging? Jezus draait de spiegel zodanig dat we
niet alleen naar onszelf leren kijken, maar ook
haar anders zien.

Zondag 10 oktober
2de collecte: La Sonrisa Naranja

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
viering Maaltijd van de Heer speciaal met de
kinderen
We zijn blij dat we de Maaltijd van de Heer
weer kunnen vieren speciaal met de kinderen!
Zoals altijd horen we het verhaal van de laatste
maaltijd van Jezus met zijn vrienden. Het thema is: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Als we deze Maaltijd mogen vieren en Gods
liefde mogen ontvangen, dan is het goed om
samen na te denken hoe we voor iedereen een
fijne plek kunnen maken. Niemand is meer,
niemand is minder, zingt het mooie lied. De
avondmaalscollecte is voor La Sonrisa Naranja.
Hoe is het voor kinderen en grote mensen in
Ecuador? Hebben zij een plek aan een tafel?

Zondag 10 oktober
Pro Rege, 20 uur: Taizéviering

Zondag 17 oktober
schriftlezingen: Leviticus 19: 9-11 en 1 Timotheüs 6:6-8 en 1719 • 2de collecte: Voedselbank, ook inzameling in natura voor
ons eigen uitgiftepunt van de Voedselbank (zie p 11)

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard
genieten van genoeg-Michazondag
Hoe gaan we om
met het vele dat
Zondag 3 oktober
ons geschonken is?
schriftlezingen: Exodus 34:4-9 en Johannes 8: 1-11 •  2de colMeerdere religieuze
lecte: PKN | Kerk & Israël
en wereldse denkers
Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard
zochten in het verlespiegelen
den de eenzaamheid
Niet oordelen. Dat valt niet mee. We hebben op uit verzet tegen de
al snel een oordeel. In dat opzicht is het ver- opkomende consumptiecultuur. Zij maken
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ons attent op een andere levenswijze dan die
van het vanzelfsprekende consumeren. Genieten van genoeg, het kan je veel brengen.

Zondag 24 oktober
2de collecte: Compassion-4-Humanity, Ghana

Hoflaankerk, 10 uur: ds Peter van Helden
We zijn sterfelijke mensen. Kwetsbaar was het
woord dat in de begindagen van de pandemie
veel werd gebruikt. Sterfelijkheid moest onder
ogen worden gezien. Angst kwam op en werd
groot, en omgezet in beleid van hygiëne, preventie, afstand, isolement en … sterven werd
een eenzaam gebeuren. Ik liet het boekje met
schilderijen van John Kegreisz herdrukken,
Brieven p/a Hemel. Hij schreef in schilderijen
aan zijn overleden moeder en bestreed zo de
dood ‘met verve’. Het is thema geworden voor
de kerkdienst, waarna het boekje door ieder
kan worden aangeschaft. Graag tot zondag 24
oktober, waar ik u graag weer ontmoet.
(ds Peter van Helden)

Zondag 31 oktober
2de collecte: Sint voor Kint

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard
dienst met de tieners
Wat inspireert je? In een kerkdienst met de
tieners proberen we hen zelf aan het woord te
laten, bijvoorbeeld in de muziek waar zij iets
uit halen. Maar het kan maar zo zijn dat ze in
de voorbereiding ook aan andere gemeenteleden vragen wat voor hun geloof belangrijk is.
Hoe we dat vormgeven is in ontwikkeling, het
wordt vast een verrassende dienst!
Herfst
Met elk blad dat valt,
valt meer licht op de aarde,
komt meer uitzicht vrij.
Met elk blad dat valt,
staan wij scherper getekend,
valt meer hemel ons bij.
Jaap Zijlstra
(liedboek bij lied 712)

