
Caleidoscoop

Illustratie: Een engel draagt een mens (deel van een groter schilderij van Marc Chagall).
Volgende Caleidoscoop zaterdag 4 december, kopijsluiting maandag 22 november.

Retouradres:
Leendert Butterstraat 44
3062 XN Rotterdam

Ten paradijze geleiden u 
    de engelen
Ik heb het altijd een ontroerende én intrigeren-
de zin gevonden, de openingszin van het ‘In pa-
radisum’. Dit is wat je iedereen toewenst wiens 
leven op aarde ophoudt. Het drukt het verlan-
gen uit dat overleden geliefden verder gedragen 
worden waar wij hen moeten loslaten.

In de Katholieke traditie wordt het ‘In paradi-
sum’ tijdens de requiemmis gezongen bij het 
uitdragen van de kist. Meerdere componisten 
hebben het op muziek gezet als onderdeel van 
het Requiem, waaronder Gabriël Fauré. Tegen-
woordig staat het als lied 959 ook in ons Protes-
tantse liedboek, zowel in de Latijnse als in de 

Nederlandse versie. ‘Klassieke antifoon uit de 
uitvaartliturgie’ staat erbij. 

Naast ontroering kan de tekst echter tegelij-
kertijd iets anders oproepen. Vervreemding. 
Want wat worden hier grote woorden gebruikt. 
Prachtige taal is het. Maar kunnen wij deze taal 
nog voor onze rekening nemen? Het ‘In paradi-
sum’ is zo concreet dat je er ook voor terug kunt 
deinzen. Zien we het eigenlijk wel voor ons 
anno 2021, het paradijs, de engelen, de hemelse 
stad Jeruzalem? Zijn we niet terughoudender 
geworden in onze verwoording van de eeuwig-
heid die ons wacht? 

Ten paradijze geleiden u de engelen,
dat bij uw aankomst
u de martelaren mogen begroeten,
zij geleiden u
tot in de hemelse stad Jeruzalem.
Moge ’t koor der engelen
u met vreugde ontvangen.
En als Lazarus, de arme van weleer,
zult gij voor eeuwig
in het land van vrede zijn. 

Het helpt mij om te ontdekken waar al deze 
beelden vandaan komen. Verschillende Bijbel-
se motieven worden hier 
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Ten paradijze geleiden u de engelen

met elkaar verweven. Psalm 91 spreekt mee, 
waarin de Eeuwige zijn hofhouding opdraagt 
te zorgen voor wie op God vertrouwt: Zijn en-
gelen geeft Hij opdracht over je te waken waar 
je ook gaat. Op hun handen zullen zij je dragen.
Maar ook degenen waarover in Openbaring 7 
wordt gezegd dat zij uit de grote verdrukking 
komen en rondom de troon staan, zijn herken-
baar. Dat zijn de martelaren over wie wordt 
gezongen dat zij je begroeten en brengen naar 
het hemelse Jeruzalem. Dat roept Openbaring 
21 op: Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe 
Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God 
vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi 
heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die 
uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, 
Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn 
en God zelf zal als hun God bij hen zijn’.

Al die beelden stammen uit een bepaalde con-
text. Uit een psalm die een wereld schetst waar-
in plagen rondwaren en de pest heerst, maar 
men zich toevertrouwt aan Gods bescherming. 
En uit het Bijbelboek Openbaring, waarin men 
de hoop probeerde vast te houden in drei-
gende omstandigheden. Juist de concrete taal 
bemoedigde de gelovigen in een moeilijke tijd. 

Zaterdag 18 december 2021

Adventsmaaltijd

Daar komt nog een laatste beeld bij: dat van 
de arme Lazarus uit een gelijkenis van Jezus. 
Daarin wordt de bedelende Lazarus die geen 
leven heeft na zijn dood weggedragen door de 
engelen, terwijl de rijke man die hem links liet 
liggen gekweld wordt. Door die context mee 
te nemen hoor ik het ‘In paradisum’ anders. 
Het gaat hier niet zomaar om beelden die het 
hiernamaals concretiseren. Het gaat hier om 
Bijbelse beeldvorming die het geloof uitdrukt 
dat er eens recht zal worden gedaan. Dat wie 
in het nauw gedreven is omarmd wordt, dat 
wie verdrukt is vrede zal vinden, dat wie niet 
gezien is Gods aandacht heeft en zal rusten in 
eeuwigheid. 

Het paradijs dat door deze teksten inhoud 
krijgt, dat is niet de Hof van Eden die zich 
ergens laat lokaliseren. Dat is het Rijk waarin 
Gods gerechtigheid voorgoed regeert. Het Rijk 
waarin alles tot zijn ware bestemming komt 
en het kwaad geen zeggenschap meer heeft. Al 
zijn de beelden ons soms misschien wat te con-
creet, je zou iedere geliefde toch willen toezin-
gen dat zij, dat hij daarnaartoe gedragen wordt 
en deel wordt van Gods eeuwige vrede. 

ds Marianne Bogaard 

We zijn blij dat we de komende december weer 
samen kunnen komen voor een Adventsmaal-
tijd! Zaterdag 18 december bent u van harte 
uitgenodigd om met andere leden van onze 
gemeente te genieten van een hapje en een 
drankje gevolgd door een maaltijd met soep, 
heerlijke broodjes en een dessert. 
Ook zullen we weer zingen en luisteren naar 
een verhaal en zullen onze tieners weer met 
verve gastheer en gastvrouw zijn. 
Vanaf 17.00 uur wordt u verwelkomd in de Hof-

laankerk. Bij Trudy van As-Roest kunt u tot 
zaterdag 11 december laten weten dat u komt, 
e: trudyroest@gmail.com, of m: 06 251 878 63.
Als u vervoer nodig heeft, kunt u dit dan bij de 
aanmelding doorgeven?
Natuurlijk kunt u ook een vriend of vriendin 
meevragen!
We zien u heel graag op 18 december.

Namens de diaconie,
Leonard, Annemieke, Tineke, Sabina en Trudy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.protestantskralingen.nl
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Wie er niet bij geweest is, heeft wat gemist: een 
mooie zaterdagmiddag op het kerkplein van de 
Hoflaankerk als één van de onderdelen van de 
opening van het nieuwe kerkseizoen. Het weer 
werkte mee en rond vier uur verzamelden zich 
meer dan 70 mensen om elkaar weer eens even 
te ontmoeten, bij te praten, wat te drinken, te 
eten en natuurlijk mee te doen aan de muzi-
kale quiz!! 
Ik weet niet of men juist hiervoor was gekomen, 
maar het plezier was er niet minder om, hoe-
wel de lat wel hoog lag. De vragen waren:

Terugblik 

Bijzondere Start-
zondag 2021
Op zondag 26 september stond de Startzondag 
niet alleen in het teken van versoepeling, waar-
door de cantorij weer in ons midden was, maar 
ook in het teken van terugblik. Onze beide pre-
dikanten gingen voor. Op een heel bijzondere 
en mooie manier brachten Ilse en Marianne 
ons onder de aandacht wat het coronatijdperk 
teweeg bracht. 

Op de drempel is het de verwachting van wat 
komen gaat, maar ook de ervaring wat wij 
meedroegen. Wat ons diep geraakt heeft, wat 
ons niet loslaat. We spreken het hier uit in dit 
huis nu we een nieuwe Start maken:

• Voor wie rouwt om een geliefde die overleed 
aan corona

• Voor wie het afscheid van een geliefde extra 
zwaar was, wie zelfs geen afscheid kon nemen

• Voor wie na het afscheid de omarming van de 
gemeente miste

• Voor wie corona kreeg en daar klachten aan 
over hield of nog steeds heeft

• Voor wie bang was om ziek te worden of nog 
steeds angstig is

• Voor wie door de omstandigheden eenzaam 
werd

• Voor wie familie miste die elders op de wereld 
woont en deze nog steeds niet heeft kunnen 
zien

• Voor wie moet wachten op een operatie
• Voor wie nu niet de zorg krijgt die nodig is
• Voor kinderen die thuis zaten en niet naar 

school konden
• Voor jongeren die beperkt werden in hun be-

wegingsvrijheid
• Voor studenten die alleen op hun kamer de-

pressief werden
• Voor ouders die thuis alles moesten combine-

ren
• Voor zorgpersoneel dat uitgeput raakte
• Voor musici die niet konden spelen en hun in-

komen zagen verdwijnen
• Voor ondernemers die hun reserves zagen ver-

dampen
• Voor wat wij meedroegen in de afgelopen tijd.

Kom met Uw Licht o God.

Hartelijk bedankt!
Alle medewerkers aan de barbecue heel 
hartelijk bedankt voor de lekkere, leuke en 
gezellige middag.

Jack en Ria Overdijk

Terugblik

Start van het seizoen

• Noteer zoveel mogelijk liederen uit het lied-
boek met het woord trouw.

• Welke liederen hoor je Wouter op het orgel 
spelen?

• Van welk lied is dit de begintune?

Natuurlijk was er een winning-team! Zie foto. 
Maar dit alles was nooit zo geslaagd geweest 
als niet bijna iedereen zich ingezet had en een 
handje geholpen. Dank en tot ziens in de kerk!

Namens de feestcommissie
Hennie van der Linden
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Onze gemeente verkeert in een bevoorrechte 
positie. Al meer dan 20 jaar hebben we een ge-
meenteblad Caleidoscoop dat dankzij een vak-
kundig gemeentelid maandelijks in een mooie, 
heldere opmaak tegen een heel laag tarief in 
de bus komt. Een groot deel van de kosten die 
we anders bij een professioneel bureau zouden 
moeten betalen, gaat door de inzet van Leo-
nard de Vos, aan ons voorbij. 

Als redactie hebben we heel vaak van gedach-
ten gewisseld over de toekomst en de alterna-
tieven op het moment dat Leonard zou stoppen 
met de eindredactie. In de septembervergade-
ring van 2020 bleek, dat hij met de 21e jaar-
gang in september 2022 een punt zou zetten 
achter zijn intensieve werk voor de papieren 
editie. Diverse ideeën werden besproken, maar 

voortgaan op de oude weg bleek niet haalbaar.
De website – ons visitekaartje van Protestants 
Kralingen – was dringend aan vernieuwing toe. 
Wellicht zou het een goede gedachte zijn om 
Caleidoscoop te integreren in de nieuwe web-
site. Een commissie werkte intensief aan het 
realiseren van die nieuwe website en tijdens de 
startzondag op 26 september werd deze dan 
ook gepresenteerd. In de komende maanden 
zal er nog veel verbeterd en aangevuld worden 
en uiteraard kunt u ook uw vragen en/of sug-
gesties aan ons kenbaar maken. (Zie ook p 11.)
 
In het oktobernummer heeft u verder kunnen 
lezen dat de papieren versie van Caleidoscoop 
nog de gehele 20e jaargang blijft verschijnen. 
Maar wat zijn de gevolgen als over een jaar de 
papieren editie zou verdwijnen? 

Verder konden in januari 2021 de ambtsdragers 
die afscheid namen niet persoonlijk worden 
bedankt. We spraken hen weliswaar on-line 
toe, maar alleen de te bevestigen ambtsdragers 
mochten in de kerk aanwezig zijn.
Maar op deze Startzondag werden zij die af-
scheid namen alsnog in het midden van de 
gemeente bedankt voor hun inzet, zorgvuldig-
heid en goede werken in woord en daad. Zij 
werden vervolgens door de gemeente toege-
zongen met het lied: “Zoekend naar Licht” en 
ontvingen allen een bloemstukje.
Het betrof de volgende ambtsdragers: Henny 
de Vos-Koerselman, Koos van der Steenhoven, 
Cees Zwinkels, Laurens de Visser, Sjaak Roos en 
Johan Louwerse (Johan kon niet aanwezig zijn).

» vervolg van pagina 3:

Bijzondere startzondag

Na de dienst was er gelegenheid hen te bedan-
ken.
En tot slot werd aansluitend aan de dienst de 
nieuwe website gepresenteerd door Hennie 

van der Linden en Rudi Heemskerk. Hieronder 
leest u er meer over. 

Thea van Santen - Kloosterman 

Gedachtewisseling 

De toekomst van Caleidoscoop 
Voor gemeenteleden die internet hebben, is het 
minder ingrijpend dan voor degenen die dat 
niet hebben. Daarover willen we met u in ge-
sprek gaan. 
Eerste gelegenheid op zondag 14 november 
2021 direct na de dienst bij het koffiedrinken. 
Hiertoe zal ook een vragenformulier beschik-
baar worden gesteld. 

1. Wat is uw eerste reactie over deze moderni-
sering?

2. Wat ziet u als voordeel?
3. Wat is het nadeel?
4. De wekelijkse (e-mail)nieuwsbrief wordt be-

langrijker voor informatie over diensten, ac-
tiviteiten etcetera. Wat zou u daar vooral in 
willen lezen?

5. Geen internet? Hoe kunnen we u bereiken?

Indien u niet meer naar de kerkdiensten kunt 
komen kunt u ook schriftelijk reageren of de 
redactie bellen:

Per mail: 
kopij@protestantskralingen.nl

Per brief of telefonisch: 

Thea van Santen 
Schultz van Hagenstraat 45, 3062 XJ Rotterdam
t (010) 202 10 02

Leonard de Vos 
Leendert Butterstraat 44, 3062 XN Rotterdam. 
t (010) 453 16 90

Namens de redactie: Gijs Roodhorst en 
Thea van Samenten - Kloosterman

mailto:kopij@protestantskralingen.nl
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Bijbelkring 

Ontdek vertalen
Openbaring 21 en 22
Donderdag 11 november de tweede bijbel-
kringbijeenkomst over vertalen. Nu de laatste 
teksten van de bijbel, in het Grieks: de laatste 
gedeelten van het boek Openbaring, waar God 
zegt: ‘Ik ben de alfa en de omega, het begin en 
het einde’. We lezen deze tekst in de NBV21 en 
in andere vertalingen. Verschillende vertalin-
gen maken verschillende keuzes (en zijn niet 
per se ‘beter’ of ‘slechter’). 

Kom 11 november 14.30 uur naar de Hoflaankerk. Weet 
u welkom!

ds Ilse Hogeweg

We zijn blij dat we weer op stap kunnen!
Op zaterdag 13 november a.s. wil de Duur-
zaamheidsgroep graag een bezoek brengen aan 
de Floating Farm, de eerste drijvende boerde-
rij ter wereld! Men produceert voedsel op een 
duurzame manier, met aandacht voor dieren-
welzijn. Zie de website www.floatingfarm.nl. 
We verzamelen om 12.30 uur bij metrohalte 
Voorschoterlaan, stappen uit bij halte Marconi-
plein, en nemen dan tram 21 of 24 naar de Rot-
terdamsedijk (drie haltes). Vandaar is het nog 

We zijn inderdaad dankbaar dat we dit jaar 
weer een Thanksgivingsdienst kunnen gaan 
vieren. Zowel met de coronapandemie, maar 
ook met de huidige discussies in de maat-
schappij in gedachten. Onderzoeken naar de 
geschiedenis van de slavernij. De Black Lives 
Matter beweging, demonstraties, wantrou-
wen  … Tegenstellingen zijn gauw gecreëerd, al 
of niet terecht.
Wat is het dan mooi, dat wij als gemeente sa-

Duurzaamheidsgroep

Naar de Floating Farm

ongeveer zes minuten lopen. We kunnen om 
ongeveer 13.00/13.15 uur bij de Floating Farm 
zijn, waar we een rondleiding krijgen. 
Wie liever met de fiets gaat, kan dat uiteraard 
doen. Vanwege de rondleiding wel graag van 
te voren aanmelden bij Riny Torn, t: (010) 
235 54 48, e: rinytorn@hetnet.nl

Van harte welkom met ons mee te gaan!
Jeanine Wisse

men met migrantenkerken en SKIN kunnen 
laten zien, dat we dankbaar zijn. Dankbaar dat 
we met elkaar weten dat de Eeuwige daar is, 
om ons te inspireren het goede te doen, elkaar 
te respecteren, blij te zijn met de ander.
Deze keer kunnen gelukkig weer meer bezoe-
kers aanwezig zijn. En het belooft een mooie 
dienst te worden. Vooral jongeren zullen hun 
inbreng hebben, en dit zal een andere, laten 
we zeggen: levendige dynamiek geven. En ook 

Laurens de Visser zal weer meedoen met een 
zanggroep uit onze kerk. 
Na afloop met elkaar eten is nog niet mogelijk. 
Wel zal een van de deelnemende kerken zorgen 
voor tasjes met hapjes en drinken. 
Een en ander moet nog nader uitgewerkt wor-
den, maar we zien uit naar een mooie gezamen-
lijke dienst. Wat meer te zeggen dan: Welkom!

Tini Roos

Give Thanks / Breng Dank (Colossenzen 3: 11-17)
Hoflaankerk, zaterdag 27 november 2021, 17:00-18:30 uur

http://www.floatingfarm.nl
mailto:rinytorn@hetnet.nl
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Pastoralia

Achterblijvers
Het kón weer: de marathon van Rotterdam, 
het grote sportfeest. Met de Belgische winnaar 
 Bashir Abdi met zijn Europees record, met en-
kele gemeenteleden die een gedeeltelijke mara-
thon liepen, Anieke Wierenga die de volledige 
marathon liep en wat was het prachtig weer. 
Traditiegetrouw werd de laatste loper Bert uit 
Bleiswijk met politiemotoren begeleid, kreeg hij 
zijn medaille uit handen van de winnaar Bashir 
Abdi én een bos bloemen van burgemeester 
Aboutaleb. Prachtig, zo hoort het: het feest is 
pas compleet als de laatste echt binnen is. 
Tijdens de anderhalf jaar dat corona onze 
samenleving en onze kerkgemeenschap stil-
legde, hebben we ons veel zorgen gemaakt over 
mensen die erg eenzaam waren. Over mensen 
die tegen vele moeilijkheden opliepen van-
wege kwetsbaarheid, hun angst, mensen die 
van familie afgesneden waren, ondernemers 
die inkomen zagen verdampen, jongeren die 
het gemis van onderwijs op school en sociaal 
contact niet aankonden. De samenleving is nu 
weer open. Er kan weer veel meer. Laten we óók 
nu, júíst nu om ons heen blijven kijken naar de 
achterblijvers van nu. Wie is er nú eenzaam, 
nu we daar niet meer zo expliciet aandacht 
voor hebben met elkaar? Wie heeft er moeite 
mee om weer aan te haken bij het hoge tempo 
van alles wat weer moet en kan? Als kerkelijke 
gemeenschap hebben we te allen tijde om te 
zien naar elkaar en zorg te dragen voor wie het 
moeilijk heeft. Laat het prachtige plaatje van 
Bert uit Bleiswijk ons daarbij inspireren: het 
feest is pas compleet als de laatste veilig bin-
nen is.

Uitgestelde zorg
Een aantal gemeenteleden wacht op een ope-
ratie, soms een zeer ingrijpende. Het is voor 

Laatste deelnemer Bert uit Bleiswijk krijgt een heldenonthaal bij de finish van de marathon Rotterdam

Het was een grote verrassing toen Yvonne de 
Jong als nieuw ingekomen gemeentelid Kees 
Oosterwijk zag, want hij was geen onbekende 
in Kralingen. Dit is zijn verhaal: 
Geboren in 1927 in de IJsclubstraat ging hij 
op zondagmorgen met zijn moeder naar de 
Hoflaankerk en ’s middags naar de Koningin-
nekerk; omdat zij dat zo waardeerde. De zon-
dagavond was voor CJMV (Christelijke Jonge 
Mensen Vereniging) ‘Onesimus’. Onderwijs 
genoot hij aan de Park-Rozenburgschool en 
daarna aan de ambachtsschool. Werk vond hij 
bij een reis  bureau. 
In 1947 werd Kees als dienstplichtig soldaat 
naar Indië uitgezonden. Op een eilandje boven 
Celebes heeft hij bij de verbindingstroepen ge-
werkt, maar gelukkig geen nare situaties mee-
gemaakt.
In 1950 kwam hij terug en werd gevraagd om 
op het kerkkantoor van Rotterdam-Kralingen 
te komen werken. Er kwam een plaats vrij 
omdat Jo Hannewijk werd gevraagd om de 

kerkelijke administratie van Delfshaven te or-
ganiseren. Behalve het bijhouden van de leden-
administratie behoorde ook het administratie-
ve beheer van de begraafplaats Oud Kralingen 
tot zijn taak. Later kreeg Kees werk bij KSA 
(kerkelijke sociale arbeid), het samenwerkings-
verband van de diaconieën in Rotterdam-Cen-
trum. (En Jo Hannewijk kwam terug naar het 
kerkkantoor van Rotterdam-Kralingen.) Daar 
werkte hij vele jaren. 

De computer deed zijn intrede en Kees vond 
dat prachtig. 
Bij ‘Onesimus’ had hij jaren eerder Sjellie van 
Splunter leren kennen. Het klikte en in 1953 
trouwden ze en vonden in de Palestinastraat 
een huis. Ze kregen twee kinderen: Ellie en Jan. 
Daarna verhuisden ze naar de Alexanderpol-
der. Na enkele jaren huwelijk kreeg Sjellie last 
van haar geheugen. Eerst ongemerkt, maar het 
werd erger en thuis blijven kon haast niet meer. 
Hij verzorgde haar tot zij in 1974 overleed. 
Bij KSA werkte Kees jarenlang samen met 
Hannie. Ze trouwden in 1975 en beleefden een 
mooie tijd in Ridderkerk. In 2017 verhuisden 
ze van Ridderkerk naar Spijkenisse. Toen in 
februari 2017 Hannie ook overleed was er geen 
reden meer om daar te blijven en verhuisde 
Kees naar Kralingen: wat dichter bij zijn doch-
ter. Zij woont in Schiedam en komt hem twee 
tot drie dagen per week bezoeken. Kees woont 
nu in de Louise de Colignylaan en heeft op de 
5de verdieping een prachtig uitzicht richting 
stad, maar vooral op de Hoflaankerk! Toen 
hij enkele weken   geleden – na 55 jaar – en 
op 94 -jarige leeftijd, in de kerkdienst ook de 
naamborden las, ging het verleden leven! Zo-
veel predikanten met wie hij had samenge-
werkt! We raakten niet uitgesproken, zoveel 
kennissen, zoveel herinneringen. Boeiend: zo-
veel jaar betrokken bij de kerk.

Gijs Roodhorst

In gesprek met 

Kees Oosterwijk

Gijs Roodhorst overleden

Hierboven staat het laatste interview dat 
Gijs Roodhorst voor Caleidoscoop heeft af-
genomen. Zondag 31 oktober hoorden we 
in de kerkdienst dat hij juist die nacht was 
overleden. Een schok ging door Pro Rege 
toen ds Marianne Bogaard zijn overlijden 
aan de gemeente vertelde. 

In het volgende nummer van Caleidoscoop 
zal natuurlijk een in memoriam staan. Gijs 
heeft zo ongelofelijk veel gedaan voor de 
kerk in Kralingen, in zó veel functies, en 
hij is altijd maar zó volhardend doorgegaan 
– tot aan de week voor zijn dood toe. Dat 
moet verteld worden. 

Al vanaf het allereerste begin van Caleido-
scoop, 20 jaar geleden, was Gijs lid van de 
redactie. Wij, de rest van de redactie, kun-
nen ons nu nog niet voorstellen hoe we het 
zonder hem gaan doen. Het wordt allemaal 
heel anders. We zullen hem zeer missen.

De redactie

Kees Oosterwijk
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Pastoralia
leesbaar gemaakt. In verband met avg is deze 
tekst onleesbaar gemaakt. In verband met avg 
is deze tekst onleesbaar gemaakt. In verband 
met avg is deze tekst onleesbaar gemaakt. In 
verband met avg is deze tekst onleesbaar ge-
maakt. In verband met avg is deze tekst on-
leesbaar gemaakt. In verband met avg is deze 
tekst onleesbaar gemaakt. In verband met avg 
is deze tekst onleesbaar gemaakt. In verband 
met avg is deze tekst onleesbaar gemaakt. In 
verband met avg is deze tekst onleesbaar ge-
maakt. In verband met avg is deze tekst on-
leesbaar gemaakt. In verband met avg is deze 
tekst onleesbaar gemaakt. In verband met avg 
is deze tekst onleesbaar gemaakt. In verband 
met avg is deze tekst onleesbaar gemaakt. In 
verband met avg is deze tekst onleesbaar ge-
maakt. In verband met avg is deze tekst onlees-
baar gemaakt. In verband met avg is deze tekst 
onleesbaar gemaakt. 

In memoriam

In verband met avg is deze tekst onleesbaar 
gemaakt. In verband met avg is deze tekst on-
leesbaar gemaakt. In verband met avg is deze 
tekst onleesbaar gemaakt. In verband met avg 
is deze tekst onleesbaar gemaakt. In verband 
met avg is deze tekst onleesbaar gemaakt. In 
verband met avg is deze tekst onleesbaar ge-
maakt. In verband met avg is deze tekst on-
leesbaar gemaakt. In verband met avg is deze 
tekst onleesbaar gemaakt. In verband met avg 
is deze tekst onleesbaar gemaakt. In verband 
met avg is deze tekst onleesbaar gemaakt. In 
verband met avg is deze tekst onleesbaar ge-
maakt. In verband met avg is deze tekst on-
leesbaar gemaakt. In verband met avg is deze 
tekst onleesbaar gemaakt. In verband met avg 
is deze tekst onleesbaar gemaakt. In verband 
met avg is deze tekst onleesbaar gemaakt. In 
verband met avg is deze tekst onleesbaar ge-
maakt. In verband met avg is deze tekst on-
leesbaar gemaakt. In verband met avg is deze 
tekst onleesbaar gemaakt. In verband met avg 
is deze tekst onleesbaar gemaakt. In verband 

met avg is deze tekst onleesbaar gemaakt. In 
verband met avg is deze tekst onleesbaar ge-
maakt. In verband met avg is deze tekst on-
leesbaar gemaakt. In verband met avg is deze 
tekst onleesbaar gemaakt. In verband met avg 
is deze tekst onleesbaar gemaakt. In verband 
met avg is deze tekst onleesbaar gemaakt. In 
verband met avg is deze tekst onleesbaar ge-
maakt. In verband met avg is deze tekst on-
leesbaar gemaakt. In verband met avg is deze 
tekst onleesbaar gemaakt. In verband met avg 
is deze tekst onleesbaar gemaakt. 

ds Ilse Hogeweg

hen en hun familie een moeilijke en onzekere 
tijd, nu de zorg overbelast is. We leven met hen 
mee, we hopen en bidden dat deze operaties 
doorgang kunnen vinden. We leven ook mee 
met de overbelaste verpleegkundigen, artsen 
en huisartsen. 

Meeleven
In verband met avg is deze tekst onleesbaar 
gemaakt. In verband met avg is deze tekst on-
leesbaar gemaakt. In verband met avg is deze 
tekst onleesbaar gemaakt. In verband met avg 
is deze tekst onleesbaar gemaakt. In verband 
met avg is deze tekst onleesbaar gemaakt. In 
verband met avg is deze tekst onleesbaar ge-
maakt. In verband met avg is deze tekst on-
leesbaar gemaakt. In verband met avg is deze 
tekst onleesbaar gemaakt. In verband met avg 
is deze tekst onleesbaar gemaakt. In verband 
met avg is deze tekst onleesbaar gemaakt. In 
verband met avg is deze tekst onleesbaar ge-
maakt. In verband met avg is deze tekst on-
leesbaar gemaakt. In verband met avg is deze 
tekst onleesbaar gemaakt. In verband met avg 
is deze tekst onleesbaar gemaakt. In verband 
met avg is deze tekst onleesbaar gemaakt. In 
verband met avg is deze tekst onleesbaar ge-
maakt. In verband met avg is deze tekst on-
leesbaar gemaakt. In verband met avg is deze 
tekst onleesbaar gemaakt. In verband met avg 
is deze tekst onleesbaar gemaakt. In verband 
met avg is deze tekst onleesbaar gemaakt. In 
verband met avg is deze tekst onleesbaar ge-
maakt. In verband met avg is deze tekst onlees-
baar gemaakt. In verband met avg is deze tekst 
onleesbaar gemaakt. In verband met avg is.

Bloemen oktober
In verband met avg is deze tekst onleesbaar 
gemaakt. In verband met avg is deze tekst on-

Laatste deelnemer Bert uit Bleiswijk krijgt een heldenonthaal bij de finish van de marathon Rotterdam

Heel veel dank!
Heel veel dank voor de bloemen die wij 
ontvingen ter gelegenheid van ons 55-jarig 
huwelijk. Het ‘kleurige zonnebloemboeket’ 
was een ware omlijsting van onze feeste-
lijke familiedag!

xxxxx

Bericht van
Wat is het een grote schok om, zo onver-
wacht, te vernemen dat er een tumor in je 
hoofd zit.
Inmiddels zijn we zo’n 3 maanden verder 
en heb ik een eerste operatie ondergaan. 
Ergens in november zal er weer geopereerd 
worden, nu om zoveel mogelijk tumorweef-
sel weg te halen.
In de voorbije maanden hebben wij, als 
gezin, ervaren wat het betekent om lid van 
Gods gemeente te mogen zijn. Zoveel kaar-
ten, mailtjes, appjes en bezoekjes hebben 
wij vanuit onze kerk ontvangen! Dan besef 
je pas goed hoe iedereen om je heen staat.
Dat heeft ons diep ontroerd en is een grote 
steun in deze moeilijke periode.
Via deze weg willen we iedereen daarvoor 
dankzeggen!
xxxx

Een bedankje 
xxxxx

Op zondag 17 oktober kreeg xxxxxx xxxxx 
xxxxxx de bloemen uit de kerk. Wij moch-
ten de bloemen bezorgen. Zij was zeer ver-
rast en wil haar dank naar u overbrengen. 
Ook vertelt ze dat ze erg goed wordt ver-
zorgd in het verpleeghuis de Tweemaster 
in Maassluis. Ze maakt het goed, maar ze 
blijft haar eigen huis in Kralingen en ons 
missen.
xxxxx
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Ouders, kinderen, allemaal 
Onder de titel ‘Jong ontmoet Oud” 
brachten onze tieners zaterdag 9 
oktober een bezoek aan oudere 
gemeenteleden voor een mini-
interview.
 
Na een broodje döner of een Turk-
se pizza op de zolder van de Hof-
laankerk gingen de tieners op pad:
Coen en Victor spraken met Janny 
Korpershoek • Romy en Maurits 
gingen op bezoek bij Gijs en Gré 
Roodhorst • Quinten en Floris 
hadden een afspraak met Laurens 
en Marjan de Visser • Ghyslanne 
en Margriet waren bij Nico van 
Veen • Luigi en Ruben gingen 
langs bij Lutina Luth • Aimelieke 

Zondag 24 oktober is de schoenen-
doosactie weer van start gegaan. 
De actie loopt tot en met zondag 21 
november. Dan brengen we samen 
met de kinderen en tieners tijdens 
de dienst alle gevulde en versierde 
dozen weer in de kerk.

Al jaren is deze actie onder de in-
spirerende leiding en coördinatie 
van Edith Stapelkamp een mooi 
gemeenteproject waaraan kinde-
ren, tieners, volwassenen en ou-
deren meedoen. Velen vullen een 
eigen schoenendoos of leveren een 
andere bijdrage.
Van het versieren van schoenen-
dozen, het doneren van spulletjes 
voor in de doos, het geven van een 
gift tot het naaien van knikkerzak-
jes of het helpen bij het vullen van 
de dozen, iedereen kan meedoen!
De lege schoenendozen worden 
met deze actie omgetoverd tot een 
kostbaar geschenk, een schat voor 
kinderen in Afrika, in Oost-Euro-
pa of in een vluchtelingenkamp in 
Griekenland. 

Edith heeft dit jaar haar tijd en 
energie nodig om Eelco te steunen 
in de zorgen die er zijn om zijn ge-
zondheid. Corry Toxopeus en Eli-
sabeth ter Hoeven zullen proberen 
om Edith dit jaar zo goed moge-
lijk waar te nemen en de actie te 

en Floortje zagen Rini Torn
De tieners hadden een aantal vra-
gen meegekregen: Wat maakt voor 

Young meets old!

jou het geloof belangrijk? Mensen 
zien dat ik een christen ben, om-
dat ...

Uitdagende vragen die veel re-
acties opriepen en tot de nodige 
gespreksstof leidden. Na de bezoe-
ken kwamen de tweetallen terug 
naar de zolder en werd enthousi-
ast verteld over de gesprekken die 
hadden plaatsgevonden. 
Deze gesprekken vormden de ba-
sis voor de jongerendienst van 31 
oktober.
Allemaal hebben we genoten van 
een geweldige avond. De ont-
moetingen tussen verschillende 
generaties maar ook tussen de 
tieners onderling waren hartver-
warmend!
Anieke, Erik-Jan, Marianne en 
Martin

coördineren. Hierbij zal Elisabeth 
de meer algemene coördinerende 
taken op zich nemen en Corry de 
financiën. Laten we dit jaar met de 
hele gemeente de actie oppakken 
met het enthousiasme waarmee 
Edith dit al jaren doet! 

Dus: doe mee! Als ieder zijn steen-
tje bijdraagt lukt het vast om ook 
dit jaar weer veel mooi versierde 
en goed gevulde schoenendozen 

te verzamelen. Mooie schatten 
voor kinderen die het meer dan 
verdienen!

Dozen kunnen ingeleverd worden 
op zondag in de kerk of bij een van 
ons. Ook kunnen we langs komen 
om dozen of spullen op te halen. 
Laat het weten!

Inhoud van iedere doos:
*  4 schriften     

*  3 pennen
*  Gum/puntenslijper
*  Kleurpotloden
*  3 potloden
*  Knuffel
*  Stuk zeep
*  Tandenborstel/tandpasta

Aanvulling ter keuze: 
*  Allerlei schoolspullen
*  Speelgoed bijv. jojo, autootje, 

kleurboek, springtouw, knik-
kers in zakje, muziekinstrument, 
puzzeltje, domino etc

*  Verzorgingsartikelen: haarspul-
letjes, sieraden, toilettasje

*  Praktische spullen: linnen tasje, 
pet, t-shirt, sokken, kunststof 
beker

Niet in de doos:
Eten / batterijen / agressiespeel-
goed / stiften / varkensknuffel / 
deodorant / vloeibare producten. 

Onze telefoonnummers:
Corry Toxopeus: 06 145 601 92
Elisabeth ter Hoeven: 06 300 208 18

Namens de werkgroep schoe-
nendoosactie (Corry, Elisa-
beth, Kristel, Lianne, Maaike, 
Petra en Edith, die op de ach-
tergrond natuurlijk meedenkt 
en waar mogelijk meehelpt)

Elisabeth ter Hoeven

Schoenendoosactie
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Studieverlof in 2022 
In de Protestantse Kerk krijgen dominees drie 
maanden studieverlof in vijf jaar. Die tijd kun 
je verspreiden over verschillende cursussen 
in het kader van nascholing. Je kunt ook een 
meer aaneengesloten training of aanvullende 
opleiding volgen. Voor mij is het langer dan 
vijf jaar geleden dat ik studieverlof heb gehad, 
door alle veranderingen kwam het er niet van. 
Daarom is het fijn dat de mogelijkheid zich nu 
voordoet om in 2022 mee te doen aan de trai-
ning Klinisch Pastorale Vorming in Nijmegen. 
Dat is een training die erop gericht is ‘dat deel-
nemers hun professionele identiteit versterken 
en hun professionele handelen verbeteren’. Le-
ren van ervaring speelt daarin een belangrijke 
rol, maar ook persoonlijke vorming. Collega 
Ilse volgde deze training al eerder, en ook Rian 
Veldman nam er aan deel.

Praktisch betekent mijn deelname dat ik in 
de maanden januari, maart, juni en november 
drie aaneengesloten weken vrijgesteld ben van 
het gemeentewerk en een groot deel van die 
weken in Nijmegen zal zijn. Mijn vakanties zal 
ik meestal voor of na deze studieweken opne-
men, zodat ik soms vier of vijf weken in totaal 
afwezig ben. Ilse neemt in die periode waar. 
In de tussenliggende weken ben ik er gewoon. 
Dat wordt natuurlijk ook volgend jaar nog per 
blok gecommuniceerd, maar het is misschien 
goed om nu al te melden dat ik na nieuwjaar 
afwezig zal zijn tot begin februari.

ds Marianne Bogaard

Algemene Kerkenraad
Op de vergadering van 21 september was het 
volledige College van (hervormde) kerkrent-
meesters aanwezig. Ze praatten de leden van 
de algemene kerkenraad bij over de voortgang 
van de fusieplannen en over de voorgenomen 
gemeenteavonden. De urgentie in financiële 
zin wordt steeds dringender. Elk jaar gaat er 
meer geld uit dan er in komt bij de kerkelijke 
gemeenten. Doel van de fusie is de vorming 
van twee levensvatbare gemeenten, die hun 
predikanten uit het levende geld (Kerkbalans 
en collectegeld) kunnen bekostigen. Zo staat 
het althans in de plannen die verder bespro-
ken gaan worden binnen de gemeente. 
Verder is de vergadering gebruikt om elkaar 
te informeren over waar men in de wijken ac-
tief mee is. Bij Kralingen West vraagt het be-
roepingswerk natuurlijk de nodige aandacht. 
Helaas is het nog niet gelukt om de vacature 
vervuld te krijgen. Verder hebben beide (wijk)
gemeenten in coronatijd met verschillende ac-
ties contact gehouden met de gemeenteleden. 
Er zijn presentjes, koekjes en bloemengroeten 
rondgebracht. Eind september hebben beide 
(wijk)gemeenten ook weer het nieuwe seizoen 
gestart met een barbecue op zaterdag, twee 
keer met ruim 70 aanwezigen. Erg geslaagd.
Bij Kralingen West lijkt iedereen de weg naar 
de kerk weer te hebben gevonden. De gemeen-
teleden van Protestants Kralingen lijken nog 
wat afwachtend.
We hebben het ook al over de kerstnachtdienst, 
wat zal het fijn zijn als dat weer groots gevierd 
kan worden.
Op de volgende vergadering in november wor-
den de begrotingen van de diaconie en de kerk 
behandeld. 
Henny de Vos-Koerselman, notulist AK

Kerkenraad
Na een vergaderloze vakantieperiode kwamen 
we als kerkenraad weer bij elkaar. Er was heel 
veel te bespreken. 
Aan het begin van de vergadering blikte de 
voorzitter, Laurens van der Ziel, terug op het 
startweekend en de lancering van onze nieu-
we website, met dank aan allen die meewerk-
ten. Marianne Bogaard deelde mee dat ze in 
2022 de opleiding Klinisch Pastorale Vorming 
gaat volgen. (Zie ook hiernaast.) Daardoor zal 
ze regelmatig studie verlof hebben. Gelukkig 
kan Ilse Hogeweg haar dan waarnemen. 

Zoals gebruikelijk zijn er in de zomer periode 
onderlinge gesprekken gevoerd over het ker-
kenraadswerk en maken de predikanten een 
werkverslag. Met hen beiden wordt dit verslag 
door twee leden van de kerkenraad doorgeno-
men. Ook van dat gesprek maken zij zelf dan 
weer een verslag. Kortom: de kerkenraadsle-
den hadden een heel pak papier door te nemen. 
Dankbaarheid voor al het werk dat ondanks 
de corona toch was doorgegaan, voerde de 
boventoon. En er waren complimenten voor 
alle creativiteit, die vooral ook van Ilse en Ma-
rianne kwam. Het bleek ook dat beiden veel 
doen waar we als gemeenteleden niet veel van 
weten, maar dat wel uitstraalt naar de men-
sen in Kralingen en verder weg. U hoort daar 
meer over in een volgend nummer van Calei-
doscoop. 
Behalve dit positieve, werden er ook zorgen 
geuit over het tekort aan actieve gemeentele-
den en ook aan ambtsdragers. De sfeer op de 
vergaderingen werd ook positief en prettig ge-
noemd. 

Vanzelfsprekend werd er over de aanstaande 
fusie gepraat. Na de gehouden avond voor de 
gereformeerde gemeenteleden en een avond 
voor heel Protestants Kralingen, kunnen er 
hopelijk weer verdere stappen gezet worden. 
We proberen voortaan op alle KR-vergade-
ringen de taakgroepen te laten vertellen hoe 
het gaat in hun werk. Ik noem kort enkele 
zaken: de vakantietas voor kinderen van de 
gebruikers van de voedselbank wordt volgend 
jaar herhaald, de manier van het vieren van 
de MvdH wordt voortdurend aangepast aan 
de coronamaatregelen, de lijst met gemeen-
teleden die een adventsattentie krijgen wordt 
steeds geactualiseerd, de taakgroep eredienst 
heeft een iets andere opzet van de diensten ge-
maakt voor dit najaar. U heeft misschien o.a. 
gemerkt dat de kansel weer in gebruik is en dat 
de ouderling van dienst de stilte aankondigt. 
De jeugd is in gesprek met oudere gemeentele-

den als voorbereiding van de tienerdienst van 
31 oktober en ook de Taakgroep Vorming en 
Toerusting en het college van Kerkrentmees-
ters zijn weer hard voor ons bezig. 

Aan het eind van de vergadering merkte Ilse 
Hogeweg op dat er nog steeds geen foto van 
Rian Veldman in de consistorie van de Hof-
laankerk hangt en Joke van Heijst meldde dat 
de eetgroep van Pro Rege gelukkig weer kan 
starten. 
Ondergetekende sloot de vergadering door het 
lezen van een gebed dat toegeschreven is aan 
Franciscus van Assisi. “Maak mij een werktuig 
van uw vrede”, ingegeven door de vredesweek 
die net was afgesloten.

Jeannette Schravesande, scriba

Verslag van 28 september en 21 september

Uit kerkenraad en algemene kerkenraad
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De taakgroep Eredienst heeft in september 
jl. haar vergadering gehouden. Nu de meeste 
maatregelen versoepeld zijn, heeft de taak-
groep opnieuw naar de liturgie gekeken. Zoals 
u en jullie waarschijnlijk al gemerkt zullen 
hebben, keren een aantal elementen van voor 
de coronatijd terug, andere elementen blijven 
of zijn nieuw. We hebben hier de belangrijkste 
zaken op een rij: 

• De organist begint te spelen als de kerken-
raad binnen is.

• De ouderling komt op het liturgisch cen-
trum, heet welkom, kondigt aan naar wie de 
bloemen gaan en vraagt om een korte stilte 
waarin wij ons geestelijk voorbereiden op de 
aanvang van de dienst. Hij/zij neemt daarna 
plaats in de kerkzaal.

• Na de stilte gaan de predikant en ouderling 
naar het liturgisch centrum en begroeten 
elkaar d.m.v. een knik, de ouderling gaat 
daarna weer zitten.

• De predikant spreekt, nadat de gemeente-
leden zijn gaan, staan de bemoediging en 

het drempelgebed uit. Dit in responsie met 
de gemeente. Daarna zingen we het aan-
vangslied (niet al teveel coupletten) en pas 
dan gaan we weer zitten.

• Het kyrie na het gebed om ontferming wordt 
tot advent samen met de gemeente uitge-
sproken, waarna het gloria zittend en meer-
stemmig wordt gezongen.

• Het gesprek met de kinderen is nog met 
“Rainbow”.

• Als antwoord op de evangelielezing zingen 
we het lied: “U komt de lof toe”. In de Ad-
venttijd zingen we “Kom Geest van God”. 

• De uitleg en verkondiging vindt meestal 
weer plaats vanaf de preekstoel.

• Als er een noodzakelijke mededeling is over 
de collecte of een activiteit, wordt die door 
een diaken gedaan (niet door de predikant), 
voorafgaand aan de collecte. Uitzonderingen 
m.b.t. een speciaal collectedoel zijn natuur-
lijk mogelijk.

• De collecte is niet meer rondgaand, maar 
kan overgemaakt worden per bank of in de 
collectezakken bij de uitgangen. Binnenkort 

vrijdag 26 november
17.30 uur ontvangst
18.00 uur eten | € 6,–

inschrijven: 
zondag 21 november
of bel Nico van Veen: 
t (010) 452 68 72

Samen eten in Pro Rege

Stamppotten

Verslag uit de Taakgroep eredienst

De liturgie in het najaar

wordt er een app geïntroduceerd waarmee 
het makkelijker wordt om de collectes digi-
taal over te maken.

• Het lied voorafgaand aan de zending en ze-
gen zingen we staande. 

• Zending en zegen besluiten we zingend met 
“Amen, amen, amen”.

• Na de zegen gaan we niet meer zitten, tijdens 
het orgelspel verlaten we de kerk of gaan aan 
de koffie 

De voorzitter van de kerkenraad heeft de taak-
groep gevraagd haar licht te laten schijnen over 
het gebruik van de beamer in de eredienst en 
de wijze van filmen. 
Heeft u vragen, suggesties of andere mogelijke 
vormen van feedback, schroom dan niet de 
leden van de taakgroep aan te spreken. Onze 
volgende vergadering is op woensdag 10 no-
vember om 20.00 uur in Pro Rege. 

Met vriendelijke groet, 
namens de taakgroep Eredienst,
Sipke Sels

Uit de Pauluskerk

Allerzielen
November is een mooie maand voor bezinning 
en spiritualiteit. Het zal er wel mee te maken 
hebben dat het vroeg donker begint te worden. 
De oude Kelten vierden in de nacht van 31 ok-
tober op 1 november Samhain (zomer-einde), 
het begin van de donkere helft van het jaar. De 
oogst was binnen, de dieren waren geslacht. De 
scheidslijn tussen de wereld van de levenden 
en die van de doden zou in deze dagen nogal 
dun zijn volgens het Keltische geloof. Er wer-
den hapjes en drankjes bij de deur gezet om 
ronddolende overledenen gunstig te stemmen 
en er werden maskers gedragen om kwaadwil-
lende geesten te misleiden. Wie behoeftig was 
kon langs de deuren lopen en kreeg overal wat 
vruchten of wat anders te eten mee. 

Zoals alle Keltische feesten werd ook Samhain 
gekerstend. Allerheiligen en Allerzielen is een 
dubbelfeest op 1 en 2 november – dat vooral 
in de Rooms Katholieke traditie gevierd wordt. 
De uitzonderlijke (heilige) en dichtbije overle-
denen worden herdacht en geëerd. De traditie 
van de hapjes bij de deur vinden we terug in de 
kinderfeesten Halloween (31 oktober) en Sint 
Maarten (11 november). De naam Halloween 
komt trouwens van All Hallows Eve (Allerhei-
ligenavond, de avond voor 1 november). 

Het is geen toeval dat de monnik en theoloog 
Maarten Luther Allerheiligenavond uitkoos 
om zijn 95 stellingen aan de poort van de 
Slotkerk in Wittenberg te slaan. Luther was 
kritisch op de handel in Aflaten. De Kerk pre-
dikte dat je door te betalen iets kon bijdragen 
aan het zielenheil van je overleden naasten. De 
eventuele straf in het hiernamaals kon door 
nabestaanden afgekocht worden onder de leus: 

“zodra de gulden in het kistje klinkt, het zieltje 
naar de hemel springt.” Met name op 1 en 2 
november – de dagen dat de mensen traditi-
oneel dachten aan hun overledenen, floreerde 
die handel. De kerk werd er steenrijk van. De 
hele Sint Pieter in Rome is bekostigd met het 
verkopen van Aflaten. Maar Luther vond het 
een uitwas. Je staat persoonlijk voor God, stel-
de hij. Een ander kan daar niet in bemiddelen, 
je geliefden niet en de kerk ook niet. 

Luther wilde met zijn stellingen een academi-
sche discussie starten maar zijn kritiek raakte 
aan het financieringssysteem van de kerk. Dat 
is altijd explosief materiaal. Niet heel veel la-
ter was Luther geëxcommuniceerd en de kerk 
gescheurd. De kerken van de reformatie noem-
den 31 oktober voortaan hervormingsdag. Al-
lerheiligen en Allerzielen schaften ze af. Het 

herdenken van overledenen verplaatsten ze 
naar 31 december, het einde van het seculiere 
jaar.

De Pauluskerk mag protestantse wortels heb-
ben, wij sluiten aan bij de Keltische en Rooms-
Katholieke traditie. Op de eerste zondag na 
1 november (dit jaar valt dat op 7 november) 
herdenken we in een viering de mensen die 
ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Contra 
Luther zou ik willen stellen dat dit ook een 
heel goed moment is om ons te gedenken met 
een financiële bijdrage. Ik zou natuurlijk niet 
willen beweren dat zo’n gift het zielenheil van 
overledenen ten goede komt, maar kwaad kan 
het vast ook niet. Of zet een paar mandarijntjes 
en wat snoep klaar bij je voordeur. Wie weet 
wie er aanklopt.

Ranfar Kouijzer 
predikant directeur van de Pauluskerk
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Activiteitenkas 
Het hele jaar door druppelen er giften binnen 
op de bankrekening van de Activiteitenkas. Zo 
ook in de afgelopen weken. Recent ook een gift 
in contanten van de heer T. ad € 20,- via een 
van de ambtsdragers. Hartelijk dank voor al 
deze bijdragen aan de kas! 
Een eveneens vreugdevolle zaak is dat er re-
gelmatig declaraties binnenkomen. Want elke 
declaratie is noodzakelijkerwijs verbonden 
aan een activiteit in de gemeente. 
Nog even dit tot slot: bij het indienen van een 
declaratie  graag duidelijk uw naam en uw vol-
ledige bankrekeningnummer vermelden. Dat 
wordt nog wel eens vergeten. 

Hartelijks, Henk van Heijst

Collectes september 
Nagekomen opbrengsten van de diaconiedoe-
len in september zijn meegeteld tot en met 21 
oktober 2021
          Totaal
5-sep  Kerkplein Kralingen 207,45
12-sep St. Eboo - Kenia  379,15
19-sep KiA - opbouw kerken in Syrië 255,25
26-sep KiA - vredesprojecten 306,75

Alle gevers hartelijk dank!
Namens de diaconie,
Johan Louwerse

Op zondag 26 september, bij de startzon-
dag van het kerkelijk seizoen, presenteerde 
de werkgroep de nieuwe website. Iedere 
aanwezige kreeg een notitieboekje als pro-
motiegeschenkje met de naam van de site 
  www.protestantskralingen.nl 
Een beetje blij en trots waren we wel, maar 
we worden nog blijer als heel veel (lees alle!) 
gemeenteleden zich laten registreren op de 
website. Als u zich registreert kunt u ook op 
pagina’s van de website komen die niet zomaar 
voor iedereen toegankelijk zijn.
Als u zich wilt registreren, maar u niet weet hoe, 
benader dan gewoon Henk van Drunen (010) 
452 03 45 of via de mail: henkvdr@telfort.nl. Ook 
Wouter van der Bas kan u helpen: 06 827 447 15, 
e: wouterbas@outlook.com. Deze mannen 
mag u trouwens ook vragen bij problemen met 
video uitzendingen via YouTube of de website, 
of bij problemen met Kerkomroep. 

Nu de nieuwe website in de lucht is, zijn we 
natuurlijk ook benieuwd wat u er van vindt, 
wat u mist, en wat u graag anders had gezien. 

Op vrijdag 19 november om 20.00 uur geeft 
de Duitse toporganist Ludger Lohmann een 
concert in de Hoflaankerk. Lohmann is een 
wereldwijd vermaard concertorganist en 
vooraanstaand orgeldocent. Hij staat bekend 
om zijn uitvoering van oude muziek en laat-
romantische orgelwerken. Wouter van der Wilt 
studeerde een aantal jaar bij hem in Stuttgart.

Ludger Lohmann heeft voor de Hoflaankerk 
een speciaal programma samengesteld on-
der de titel Fantasia. Daarin klemt hij als het 
ware vier stukken tussen twee monumentale 
fantasieën uit de orgelliteratuur. Die hoeksteu-
nen zijn Johann Sebastian Bachs beroemde 
Fantasie en Fuga in g klein en de niet min-
der bekende Fantasie in f klein van Wolfgang 

Vrijdag 19 november om 20 uur

Duitse orgelgrootmeester speelt  
in de Hoflaankerk

Amadeus Mozart. Het ‘binnenwerk’ van deze 
twee klankzuilen bestaat uit orgelfantasieën 
van Jan Pieterszoon Sweelinck, William Byrd, 
Michael Praetorius en Franz Danksagmüller 
(*1969). Het thema van de Fantasie in d van 
Sweelinck is een toonreeks die later bekend zal 
worden als het ‘Bach-thema’. Natuurlijk heeft 
Sweelinck Bach niet gekend, maar via zijn 
leerlingen heeft hij grote invloed gehad, zelfs 
op Bach. Dat dit stuk klinkt op 19 november is 
een klinkend eerbetoon aan Nederlands groot-
ste componist, wiens 400-ste sterfdag dit jaar 
breed wordt herdacht. 

Het programma van Ludger Lohmann zal het fraaie Van 
Vulpenorgel van de Hoflaankerk in al zijn glorie laten ho-
ren! De toegang is gratis, er is een (digitale) collecte.

De nieuwe website 
Laat dat gerust weten aan Leonard de Vos via 
de mail: leonard@koerselvos.nl of telefonisch: 
(010) 453 16 90.

De werkgroep nieuwe website is nu website-
redactie geworden. Tot nu toe beheert Leonard 
alles, maar dat moet veranderen. Binnenkort 
krijgt de redactie van hem een spoedcursus en 
worden rollen toebedeeld. Hij zegt dat dat hele-
maal niet moeilijk is. We zullen zien. Hopelijk 
merkt u er niets van en blijft de website er net 
zo ordelijk, overzichtelijk en fris uitzien als bij 
de start!

Hennie van der Linden
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Erediensten in november
Vieringen worden live uitgezonden via kerkomroep.nl en op facebook.com/pg/protestantskralingen. 

Gedenken en verwachten
Op de eerste zondag van november gedenken wij de overledenen van het afgelopen jaar. We noe-
men hun namen en steken voor ieder van hen een kaars aan met het Licht van de Paaskaars. Onze 
gedachtenis staat in het teken van leven dat niet verloren gaat. Dat is de belofte van Christus’ 
opstanding. 
Drie zondagen later is het advent. De dagen worden korter, maar wij vieren voorzichtig dat het 
licht zal toenemen. Door het kind dat geboren zal worden. Door de mens die in ons midden komt, 
Jezus Christus. Iedere week brandt er een kaars meer. Daarbij lezen we het begin van het evan-
gelie van Lucas, waarin hij duidt hoe de verwachting van de profeten werkelijkheid wordt in de 
levens van gewone mensen. En in onze wereld.

Joodse gelovigen zich het wonder herinneren, 
hoe de tempel opnieuw aan God gewijd werd, 
en hoe de olielampen acht dagen bleven bran-
den. Wat maakt dat de tempel écht het huis 
van de Eeuwige is? Wat maakt het verschil, hoe 
weet je zéker dat Jezus woorden van eeuwig le-
ven spreekt? De omstanders willen zekerheid 
dat Jezus écht de messias is.

Zondag 21 november
lezingen: Zefanja 1: 14 – 2: 3; Marcus 13: 14 - 27 • 2de collecte: 
SKIN-Rotterdam

Hoflaankerk, 10 uur: ds Laurens Korevaar
Deze zondag is de laatste zondag in het ker-
kelijke jaar. De lezingen bepalen ons bij de 
zogenoemde ‘laatste dingen’. Alle mogelijke 
rampen komen zo in het vizier, vele daarvan 
maken wij mee. Zijn dit tekenen der tijden, 
signalen dat wij in een eindtijd leven? Zowel 

de profeet als Jezus willen in elk geval waar-
schuwen en oproepen tot een ander leven, dat 
hoopgevend is. Dit biedt ook uitzicht over het 
einde heen, met name waar Jezus het beeld 
gebruikt van het ‘samengebracht worden’. Een 
bijzondere verbeelding van dit alles geeft het 
wereldberoemde gedicht ‘Divina Commedia’ 
van Dante, die dit jaar herdacht wordt en wiens 
stem wij ook zullen horen. 

Zondag 28 november 
lezing: Lucas 1: 5-25 • 2de collecte: Havenzicht

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard
Eerste Advent | XL-dienst | Wacht eens… 
We beginnen het nieuwe kerkelijk jaar in de 
tempel in Jeruzalem. Een eerbiedwaardige 
priester moet pas op de plaats maken. Hij 
krijgt iets te horen dat buiten zijn denk- en ge-
loofskaders valt. Zijn vrouw voelt dat het God 
zelf is die zich haar lot heeft aangetrokken. Zo 
begint een verwachtingsvolle tijd. Met onge-
loof én met groeiend vertrouwen.
Deze zondag is er voor kinderen een XL-dienst.

Zondag 5 december
lezing: Lucas 1: 26-38 • 2de collecte: weeskinderen Rwanda

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Hoog bezoek voor veel kinderen deze dagen. 
Hoog bezoek ook voor Maria in Nazareth.

Zondag 7 november 
lezingen: Jeremia 50: 4 en 5 en Johannes 10: 1-5 • 2de collecte: 
Safe Haven

Hoflaankerk, 10 uur: 
ds Ilse Hogeweg en ds Marianne Bogaard
Gedachtenisdienst | De stem van de herder
Wie volg je? Dat is een vraag die altijd actueel 
blijft. In het evangelie van Johannes wordt tref-
fend verwoord wie het waard is om gevolgd te 
worden. Het is de herder wiens stem bekend 
is. Dan denk je automatisch aan psalm 23, ‘de 
Heer is mijn herder’. Maar wat zegt die stem 
eigenlijk tegen ons?

Zondag 14 november
lezingen: II Kronieken 7: 11-16 en Johannes 10: 22-30 • 2de col-
lecte: Anna Home, Mongolië

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Jezus viert het Chanoekafeest. Het feest waarop 

De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

Willem Barnard | Lied 991:1
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