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Welkom op de mottendeken
Vele eeuwen hebben kunstenaars hun beste 
talen ten gegeven om de mooiste en ontroe-
rendste geboortetaferelen in de kerstnacht 
weer te geven. Altijd was hun streven, om de 
liefde en het heil van God, zichtbaar in het kind 
Jezus over te brengen bij ons, de kijkers. Om 
ons uit te nodigen om naar binnen te stappen 
in de kerststal, om mede getuige te worden, om 
zo vanzelf deel te nemen aan Gods geschiede-
nis in onze wereld.
Hier worden wij op de drempel van de kerststal 
gezet door Martin Schongauer (Colmar, Elzas, 
ca. 1447 – 1491), bijgenaamd ‘Mooie Martin’, 
niet om zijn uiterlijk, maar om zijn uitzon-
derlijke talenten. Zijn schilderijen en gravures 
hebben door heel Europa tot voorbeeld en in-
spiratie gediend voor medekunstenaars. Mooie 
Martin richt alle ogen en alle aandacht naar 
het kind Jezus, dat op een witte doek op een 
rode deken ligt. Naar oude traditie werden ko-
ningskinderen en keizerskinderen ter wereld 
gebracht op een purperen of rode deken, als 
vooruitwijzend teken van hun komende macht. 
Alleen is de deken waar het kind Jezus op ligt, 
overduidelijk kapot en met gaten, aangevreten 

door motten. Dit is een koningskind, maar wél 
geboren in armoede. De reiszakken van Jozef 
en Maria zijn versleten en ook met gaten, hun 
onderkomen is meer gat dan dak. Wél trekt 
Maria’s blauwe kleed naar Jezus toe, als teken 
van haar moederband. En gelukkig blaast de 
os het naakte kind warm met zijn adem. Alle 
ogen, alle aandacht is gericht naar dit kind op 
de grond, dit kind op de mottendeken.

De rode deken met de gaten is met alle aan-
dacht en eerbied geschilderd – je kunt het 
weefsel en de plooien bijna voelen. Het doet mij 
denken aan de zo geliefde schilderijen van de 
Nederlandse schilder Jopie Huisman, van oude, 
geleefde en vaak ook kapotte voorwerpen en 
kleding. Het museum met zijn werk werd door 
Freek de Jonge het ‘Museum van Mededogen’ 
genoemd. Zo leerde Jopie Huisman mensen 
met nieuwe ogen kijken naar voorwerpen en 
kleding, die anders achteloos zouden worden 
weggegooid. 

Op deze rode mottendeken ligt de koning van 
Mededogen. Nergens anders wil hij ter wereld 

komen, dan op deze armoedige deken met ga-
ten. Hij wordt geboren in en op de armoede 
en de gaten van onze wereld. Hij wordt gebo-
ren in en op de armoede en de gaten van ons 
 leven. Nog voordat er iets is gezegd, gedaan of 
gebeurd, is het duidelijk: hier is het Mededo-
gen van de Eeuwige naar de wereld toegeko-
men. Wij hoeven niet perfect te zijn, om het 
kind te ontvangen, wij hoeven geen schone 
schijn op te houden. Met zijn komst zegt de 
koning van Mededogen: succes is géén keuze, 
en mislukking ook niet. Kom, kom met aan-
dacht en eerbied. Kijk naar dit kind, naar het 
mededogen van Godswege, dat definitief in de 
wereld gekomen is, om ons te redden. Kijk, en 
léér mededogen, kijk voortaan altijd anders 
naar de armoede en de gaten van deze wereld. 
Kijk anders naar de armoede en de gaten van 
je  eigen leven. Ontvang dit kind, ontvang het 
mede dogen van Godswege, laat het in ons 
wakker worden. Kom dichterbij, stap over de 
drempel en ga mee. Deze wereld én wijzelf heb-
ben dit mededogen elke dag nodig.

ds Ilse Hogeweg 

Hennie van der Linden vroeg mij wat mijn 
favoriete kerstlied is. Over die vraag heb ik 
de afgelopen weken nagedacht; het was geen 
gemakkelijke vraag, het was niet één lied dat 
direct bij mij boven kwam bij deze vraag. Maar 
toch een poging.

Bij kerst denk ik aan het lied  ‘Away In a Man-
ger’, een christmas carol die ik de laatste jaren 
regelmatig en graag heb gezongen. Ik herinner 
me nog een kerstwandeling met de kinderen 
van onze gemeente door Kralingen, waarbij 
op verschillende plekken iets gebeurde. Een 
van die plekken was de voortuin van Sipke 
Sels, (zie foto) waar ik mocht meezingen in een 
klein koortje. We zongen verschillende christ-
mas carols, waaronder ook deze. Een lied dat 
het verhaal vertelt van de stal, de sterren, het 
kindje Jezus. Zo beeldend dat ik het voor me 
zie als ik het zing!
In mijn werk als leerkracht zing ik ook graag in 
de advents- en kersttijd met de kinderen. 

‘Ga je mee op zoek naar het koningskind’ vind 
ik een prachtig kerstlied, we gaan op zoek, we 
gaan op reis, we zien de ster! Heerlijk om zo sa-
men met kinderen te zoeken en te vinden wat 
voor ons belangrijk is. 
Ook het ‘Eer zij God in onze dagen’ hoort voor 
mij bij kerst. Door het Gloria dat alleen met 
kerst zo uitbundig in de kerk gezongen wordt. 
Herinneringen aan alle kerstfeesten die we in 
de kerk als gezin samen hebben gevierd. Tot 
slot Sky Radio Christmas station, non stop 

Favoriet kerstlied

Away In a Manger

kersthits vanaf november is natuurlijk favo-
riet. Met in de playlist prachtige liederen om 
naar te luisteren en mee te zingen (als er nie-
mand meeluistert), sommige van deze liederen 
kunnen wat mij betreft zo in een kerkdienst 
gezongen of beluisterd worden!

Ik kijk uit naar de kerstliederen die we ook dit 
jaar weer zullen horen, en meezingen!

Marieke Bukman
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Welkom op de mottendeken
Een paar dagen na het overlijden van Gijs 
Roodhorst zaten we als redactie verdrietig en 
verslagen bij elkaar. Dit was wel heel onver-
wacht gekomen. Gijs was natuurlijk al wel heel 
oud, maar nog zo actief, zo heel erg druk met 
kerkenwerk, nog zo vast van plan een mooie 
20ste jaargang Caleidoscoop te helpen maken. 
Aan het eind van deze jaargang, in de zomer 
van 2022, wilde hij stoppen. Net als ik. Dan 
hadden wij beiden 20 jaar aan Caleidoscoop 
gewerkt. Er zou dan van alles gaan verande-
ren. De nieuwe website wordt het belangrijkste 
communicatiemiddel, samen met de weke-
lijkse e-mailnieuwsbrief. Maar hoe kunnen 
we daarmee de hele gemeente bereiken zoals 
we die met Caleidoscoop bereiken? Daarover 
maakte hij zich zorgen, daarmee wilde hij in 
zijn laatste jaar in de redactie aan het werk.

Natuurlijk hebben we in die redactievergade-
ring van 2 november vooral herinneringen aan 
Gijs opgehaald. Thea van Santen vertelde hoe 
ze met Gijs had gewerkt aan het gedenkboekje 
voor de Oosterkapel, en aan de glossy over 175 
jaar Hoflaankerk. Zijn onschatbare kennis over 
de geschiedenis van kapel en kerk maakte deze 
boekjes meer dan compleet.
Hoe ongelooflijk veel mensen Gijs vanaf zijn 
jeugd door zijn kerkenwerk en zijn werk in 
de boekwinkel had leren kennen. Hennie van 
der Linden vertelde over Gijs en de Prinsen-
landkring, de ontmoetingsgroep van mensen 
die vroeger vooral in de Oosterkapel kerkten; 
waar Hennie als ouderling bij betrokken was. 
Maandelijks komen ze bijeen in de Oosterka-
pel. Gijs organiseerde een programma voor die 
ontmoetingen: een lezing, een dia-morgen, dat 
soort dingen – hoe vaak hij bij mij wel niet de 
kleine beamer van de Hoflaankerk is komen 
ophalen, ik zou het niet meer kunnen tellen.

In de gemeente was Gijs een soort van duizend-
dingen-doekje. Hij was het ‘institutioneel 
geheugen’ van onze gemeente: allerlei zaken 
waarvan hij wist – of vond – dat ze ieder jaar 
gedaan moesten worden, en hóe ze gedaan 
moesten worden: hij zorgde ervoor dat ze ook 
steeds weer gedaan werden. Hij nam altijd 
maar weer het initiatief. Ik hoop dat het niet 
zo zal blijken te zijn, maar ik vrees dat er in 
de komende tijd nog wel eens iets zal blijven 
liggen omdat niemand ons eraan herinnert dat 
het in gang gezet moet worden.
 
Twintig jaar heb ik samen met Gijs Caleido-
scoop gemaakt. Maar ik kende hem al wel een 
paar jaar langer, ik weet niet goed meer in welk 
jaar wij kennismaakten. Dit weet ik nog wel 

heel goed: de eerste keer dat Gijs bij Henny en 
mij aan de deur kwam. We hadden in die tijd 
een aardewerken naambordje naast de voor-
deur hangen. Bij onze laatste verhuizing was 
het gebarsten, er liep een dikke barst precies 
tussen onze namen. We hadden het toch maar 
weer opgehangen. Gijs stond er peinzend naar 
te kijken toen ik de deur opendeed. “Ik hoop 
voor u dat de staat van uw huwelijk beter is dan 
de staat van uw naambordje.” Ik moest er erg 
om lachen, het ijs was gebroken. 

Vanaf de 2de jaargang van Caleidoscoop begon 
Gijs mensen te interviewen. Hij deed dat in een 
heel eigen beknopte en samengebalde schrijf-
stijl, die de eindredactie of sommige correcto-
ren nog wel eens noopte om in te grijpen om 
het geheel een beetje grammaticaler te maken. 
Ik denk dat Gijs dat vooral deed om de artike-
len niet te lang te maken, want anders was het 
jammer van de ruimte. (Plaatjes hoefden van 
hem ook niet zo heel erg.) 
Eerst heette die rubriek ‘Kennismaken met …’. 
Allerlei mensen die ‘iets’ deden in de gemeente 
kwamen daarin voorbij. Bijvoorbeeld de men-
sen die de kindernevendienst draaiend hielden, 
de mensen die iedere maand Caleidoscoop van 
adresstickers voorzagen, de mensen die het 
jaarprogramma van de kerk opstelden, enzo-
voorts. Vanaf halfweg de 4de jaargang heette 
de rubriek ‘In gesprek met’. Die naamsver-
andering was het gevolg van een subtiele ver-
schuiving in de inhoud van die interviewtjes. 
Het draaide iets minder om wat mensen voor 
taken uitvoerden in de gemeente, en iets meer 
over ‘wie ze waren’, wat hen dreef. Gijs hoopte 
altijd op een inkijkje in iemands geloofsleven, 
denk ik. En van iedere geïnterviewde hoopte 
hij iets te leren. 

Bij de dankdienst voor zijn leven hoorde ik 
dat Gijs een lieve en geduldige opa was. Over 
dat ‘geduldige’ heb ik wel een beetje moeten 
nadenken. Was Gijs altijd wel zo geduldig met 
ons, andere redactieleden? Menig keer vond 

hij dat we niet opschoten met de agenda. Mis-
schien was Gijs, op zíjn manier, best wel ge-
duldig. Maar hij was in ieder geval toch ook 
altijd wel behoorlijk gehaast. Of je hem nu op 
de fiets door Kralingen zag scheuren, of dat hij 
je mailde of belde over iets dat eigenlijk toch al 
af had moeten zijn, of dat hij tegen het einde 
van een vergadering op zijn horloge begon te 
kijken om te zien of hij misschien snel nog wat 
kon gaan doen vóór zijn volgende afspraak; 
Gijs gaf je nou nooit de indruk dat hij alle tijd 
van de wereld had. En stiekem denk ik dat Gijs 
ook Jezus himself wel een beetje wilde opjut-
ten om nu toch maar eens snel terug te keren 
naar aarde. Dat Gijs dacht “Kom nu eindelijk 
toch eens met dat Koninkrijk van U.” Ooit las 
ik over een dominee in de 19de eeuw die altijd 
een koets met paard had klaarstaan om Jezus 
tegemoet te snellen als Hij zou terugkeren op 
aarde. Ik denk dat Gijs dat ook wel in zich had.

Ten slotte. Gijs was een man van ‘de kerk’. Hij 
deed zijn uiterste best voor ‘de kerk’. Maar hij 
besefte heel goed dat ‘de kerk’ uit mensen be-
staat. Mensen naar wie je omziet. En dat deed 
hij. Niet alleen in een organiserende rol. Maar 
hij belde op, stond aan de deur, ging langs bij 
mensen in het verpleeghuis of ziekenhuis. Veel 
mensen spraken mij daarover aan, de dagen na 
de dood van Gijs. “Hij belde me nog ieder jaar.” 

“Hij heeft me bezocht.” Ook daarin zullen wij 
hem heel erg missen.

Leonard de Vos
redactie Caleidoscoop

Gijs neemt een interview af.
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20 jaar in gesprek met ...

Gijs Roodhorst



De foto hierboven is gemaakt bij de Kids Run 
van de marathon van Rotterdam. Het zou zo 
maar kunnen dat ergens tussen al die kinderen 
ook Mehret staat. Mehret heeft de Kids Run ge-
lopen. Ze vertelde mij dat ze heel hard had ge-
lopen, dat ze toen best wel moe was, en dat ze 
een medaille had gekregen. Ze had ook nog een 
keer een cross gelopen en toen was ze écht heel 
moe. Ze had al 2 bekers en 3 medailles. Mehret 
zit bij een atletiekclub, ze vindt hardlopen leuk. 

Mehret is een meisje van 7 jaar oud. Ik noem 
haar Mehret, maar ze heet eigenlijk anders; 
privacy. Ze woont met haar moeder – haar zal 
ik Milka noemen – in Rotterdam-West, in een 
huis van de Pauluskerk, want de moeder van 
Mehret is een vluchteling. Ze is uit Eritrea naar 
Nederland gevlucht, maar heeft van de IND 
‘negatief ’ gekregen, dus geen asielstatus, ‘ille-
gaal’, ongedocumenteerd. De IND vindt dat ze 
weg moet. Weggaan is geen optie, want er is 
niets om naartoe te gaan. Uit Nederland ver-
trekken, vrijwillig of gedwongen, is onmoge-
lijk. Als de Pauluskerk ze niet zou helpen leef-
den ze op straat, of trokken ze van kennis naar 
kennis om daar op de bank te slapen.

Ik leerde Mehret en Milka kennen via andere 
vluchtelingen. Milka zocht hulp. Ze krijgt van 
de Pauluskerk € 200 per maand aan leefgeld. 
Dat is ongeveer net zo veel als mensen in de 
schuldsanering bij de kredietbank krijgen. Je 
gaat niet dood van de honger, maar je hebt wel 
een groot probleem. Hun probleem is extra 
groot omdat Mehret een flinke glutenallergie 
heeft. Ze moet dus glutenvrij eten, als ze dat 
niet doet belandt ze in het ziekenhuis. Dat is al 
wel eens gebeurd. Glutenvrij eten is duur. 

Mehret is in Rotterdam geboren. Zij is een 
Rotterdams meisje, maar dan zonder papie-

ren. “Mehret begint te zien dat haar situatie 
anders is dan die van andere kinderen”, zegt 
haar moeder. “Een heleboel dingen kunnen 
niet. De Pauluskerk is de enige die ons helpt. 
En de advocaat helpt ook, maar het beroep op 
het kinderpardon is afgewezen.” Milka doet 
haar best om Mehret zo normaal mogelijk te 
laten opgroeien. Tot hun achttiende mogen 
ongedocumenteerde kinderen wel naar school. 
En ze krijgen ook geneeskundige zorg. De Pau-
luskerk heeft – via een fonds dat kinderen in 
achterstandssituaties helpt – geld kunnen re-
gelen voor de atletiekclub waar Mehret nu lid 
van is. Maar ja, atletiekschoenen kopen is dan 
natuurlijk nog steeds een probleem. 

Ik praat met Milka in de centrale bibliotheek 
van Rotterdam. We zijn naar de kinderafdeling 
gegaan, waar Mehret door de gangpaden vliegt 
op zoek naar de kast waar ze eerder een heel 
leuk boek had gezien. “Ze heeft heel veel ener-
gie”, zeg ik. Milka rolt met haar ogen. Mehret 
heeft het boek gevonden en ze moet van haar 
moeder een stuk aan mij voorlezen. “Ik kan 
haar niet helpen”, zegt ze. “De school zegt dat 
ze veel moet lezen.” Mehret vindt het leuk om 
mij uit het boek voor te lezen. “Ze leest heel 
goed”, zeg ik. En dat is niet gelogen, ik ben een 
beetje verbaasd. “Ken je alle woorden die je 
voorleest?” vraag ik. “Niet alle woorden”, zegt 
ze. Toch spreekt ze goed Nederlands. Af en toe, 
als ik Milka niet goed begrijp, moet Mehret 
iets voor haar vertalen. Dat doet ze een beetje 
wijsneuzerig: “Nee mamma, dat zeg je anders.” 
Als Mehret vindt dat ik het niet hoef te horen 
wat ze tegen haar moeder zegt, gaat ze over op 
Tigrinya. 

Mehret ziet dat de computer op de afdeling is 
vrijgekomen en vliegt erheen. Het lijkt me een 
slim en levendig meisje. Ik zou willen dat ze 

uitzicht had op een goede toekomst. “Ik kan 
niet zo heel veel voor jullie doen”, zeg ik te-
gen Milka. “Maar ik wil wel een beetje helpen.” 
Milka hoopte dat ik misschien werk voor haar 
had. Ze wilde wel ergens schoonmaken, maar 
dan betaald. Ze maakte ook al ergens een kerk 
schoon, maar daar kreeg ze geen geld voor. 
Maar werk heb ik niet. “Weet je wat kinderbij-
slag is?” vraag ik. “Mensen die wel een status 
hebben, en die kinderen hebben, krijgen van 
de overheid wat extra geld om goed voor hun 
kinderen te kunnen zorgen. Jij krijgt dat niet, 
want jij hebt geen verblijfsstatus. Ik zal zorgen 
dat jij kinderbijslag krijgt. Niet de echte kin-
derbijslag, maar wel het echte geld.”

Het was alweer heel even geleden, dat ik dat 
aan Milka beloofde. Aan die belofte kan ik me 
wel houden, heb ik me ook gehouden, maar ik 
vind het eigenlijk wel zo goed als ik niet in mijn 
eentje voor die kinderbijslag ga betalen. Niet 
zozeer vanwege het geld, maar omdat ik vind 
dat die Rotterdamse kinderen ons Rotterdam-
mers allemaal aangaan. En dat zijn natuurlijk 
niet alleen Mehret en Milka. Er zijn in Rotter-
dam veel meer vrouwen en kinderen in verge-
lijkbare situaties. Daarom ben ik gaan praten 
bij de Pauluskerk. “Vinden jullie het vervelend 
als ik Mehret en Milka financieel help?” heb ik 
daar gevraagd, want die twee komen dan mis-
schien in een bevoorrechte situatie in vergelij-
king met anderen die ook in moeilijke omstan-
digheden leven. 

“Ik wil het zó doen”, zei ik tegen de Pauluskerk. 
“Ik ga in mijn kerk proberen sponsors te vin-
den die willen meebetalen aan het kinderbij-
slagbedrag voor Mehret. Dat is ongeveer € 270 
per kwartaal. Eens per kwartaal schrijf ik een 
verhaal in het kerkblad, over Mehret. En dan 
vraag ik de mensen om voor dat kwartaal wat 
geld te geven. Ik geef zelf natuurlijk ook. Als er 

Vluchtelingenkind
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Helaas zal ook dit jaar de adventsmaaltijd 
niet door kunnen gaan. Tegenover elkaar aan 
 tafel zitten en bediend worden door de tieners 
draagt teveel risico in zich. Daar komt bij dat 
er ook op de kerken een beroep is gedaan om 
geen activiteiten te organiseren na vijf uur ’s 
middags.

We bieden wel een alternatief: een bijeenkomst 
op zaterdag 18 december van 15.30-16.30 uur in 
de Hoflaankerk. Met vaste zitplaatsen (wel aan 
tafels, niet tegenover elkaar) en thee met wat 
lekkers. Laurens de Visser maakt met onder-
steuning van anderen mooie kerstmuziek, ds 

In de Hoflaankerk hangt bij beide toegangen 
een collectebus voor de zending. Een gemeen-
telid vroeg ons om een toelichting. 
De bussen hangen er al sinds jaar en dag, maar 
worden nog maar sporadisch door gemeen-
teleden gebruikt. Hoe zit het dan met de op-
brengst? 
De (tegenwoordig beperkte) opbrengst wordt 
verdeeld tussen Kralingen West en Protestants 
Kralingen. Door Protestants Kralingen wordt 
het geld overgemaakt naar Kerk in Actie. 

Op de site van Kerk in Actie is het volgende te 
lezen: 

“Kerk in Actie maakt deel uit van de Protes-
tantse Kerk in Nederland. Namens 1600 Ne-
derlandse protestantse kerken verlenen wij 
hulp in diverse landen in de wereld en voelen 
ons verbonden met christenen wereldwijd. 
Kerk in Actie geeft ieder jaar zo’n 300 kerken 
en partnerorganisaties in 29 landen directe 
financiële steun. Via dit plaatselijk netwerk 
kan Kerk in Actie hulp verlenen aan de meest 
kwetsbare mensen in hun samenleving. Daar-
naast werken we ook aan geloofsopbouw via 
internationale uitwisseling en bemoediging. 
Op onze website zijn onder kerkinactie.nl/pro-
jecten de belangrijkste landen te vinden waar 
wij werken. Daarnaast kunnen wij via ons 
wereldwijde kerkelijke netwerk ook in andere 
landen hulp bieden, waar wij indirect bij be-
trokken zijn. Kerken zijn altijd aanwezig aan 
de basis, bestaan uit lokale mensen die de situ-
atie ter plekke kennen. Kerken gaan niet weg 
als de nood voorbij is. Wij geloven in delen. 
Samen zijn wij de kerk in actie, niet alleen in 
Nederland, maar wereldwijd.” 

“Sinds 1994 is Kerk in Actie het overkoepe-
lende netwerk van de protestantse kerken voor 
noodhulp, werelddiaconaat en een speciaal 

Rondom 30
De groep Rondom 30 zal zich in december voor 
de derde keer buigen over de visie van Rutger 
Bregman (foto) dat ‘de meeste mensen deugen’. 
We kijken naar fragmenten van een theater-
college dat hij gaf. Dat geeft te denken en het 
haakt aan bij eigen ervaringen. En bij wat we 
zelf geloven. 
De volgende keer is op maandag 6 december 
om 20.00 uur. Wil je een keer aanschuiven? 
Welkom!! We komen samen bij Rudi en Anne. 
Als je mij appt, stuur ik het adres. 
ds Marianne Bogaard – 06 835 321 89

programma voor kinderen: ‘kinderen in de 
knel’. Kerk in Actie heeft 5 thema’s: bijbel als 
levensbron, kerk in de minderheid, kinderen in 
de knel, op zoek naar veiligheid, en ten slotte: 
armoedebestrijding (in Nederland en daarbui-
ten).” In elk van deze thema’s zijn verschillende 
projecten onder gebracht. 

Hoe zit het dan met de zending? Velen van ons 
weten nog dat daar vroeger speciaal voor werd 
gecollecteerd, en ook op scholen werd hiervoor 
geld ingezameld. In het verleden trokken wes-
terse zendelingen er wereldwijd op uit om het 
evangelie te verkondigen. Tegenwoordig doen 
lokale kerken dat zelf in hun eigen land. Kerk 
in Actie biedt via het programma Zending 
steun aan lokale kerken in het buitenland, hun 
evangelisatiewerk, hun theologische opleidin-
gen, hun onderwijs en jeugdwerk.
Regelmatig collecteren wij voor doelen van 
Kerk in Actie. Zo hebben we recent, 19 septem-
ber, gecollecteerd voor opbouw van de kerken 
in Syrië, een project uit het thema ‘Zending’. 

We hopen dat hiermee wat duidelijkheid is 
gegeven over de zendingsbussen, en over het 
werk van Kerk in Actie. 
Uw diaconie

méér geld komt dan € 270 in een kwartaal, dan 
gaat dat naar de Pauluskerk.”

“Geen bezwaar”, zei de Pauluskerk.

Het is dus heel simpel. Eens per kwartaal schrijf 
ik over Mehret. En dan vraag ik jullie om wat 
geld over te maken (niet te veel, niet te weinig) 
naar de bankrekening van de Protestantse dia-
conie, onder vermelding van ‘Mehret’. (Zie het 
tekstkadertje hierboven.) Als er genoeg geld 
komt, gaat er iedere maand via de diaconie € 90 
naar Milka, voor Mehret. Alles wat er méér 
binnenkomt dan € 270 per kwartaal gaat naar 
de Pauluskerk. Deal?

Leonard de Vos

Wilt u helpen om Mehret te helpen?

Het bankrekeningnummer van de diaco-
nie is NL33 RABO 0373 7130 10: Diaconie 
Protestantse Gemeente iw Kralingen. Als u 
geld overmaakt, vermeld dan: ‘Mehret’.
Eind van dit jaar kunt u in de e-mail 
nieuwsbrief iets over het resultaat van deze 
actie lezen. In maart komt er weer een stuk 
in Caleidoscoop.

De zendingscollectebussen

De adventsmaaltijd moet anders

Alternatieve adventsmaaltijd?
Marianne Bogaard is aanwezig met een kerst-
verhaal, een gedicht, een gebed. Het wordt een 
middag waarop we van advent naar kerst gaan. 

Aanmelding is noodzakelijk en kan voor deze 
bijeenkomst bij Henny de Vos (06 236 719 18) 
of Tineke van der Ziel (06 509 532 53). Als u 
vervoer nodig hebt kunt u dat ook bij hen aan-
geven. 

We zien u heel graag op 18 december.
ds Marianne Bogaard

PS. Uiteraard houden wij de mensen die zich opgeven op 
de hoogte als het toch weer anders moet.
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Zeg je Prinsenlandkring, dan zeg je Gijs Rood-
horst: altijd paraat, even attent, verbindend, 
uitnodigend en op z’n post! En toen, ineens en 
onverwacht, niet meer. Alle mensen waren nog 
wel door Gijs uitgenodigd, maar hij was zelf in 
de vroege ochtend van 31 oktober overleden. 
Op Hervormingsdag! Dit Taizélied klonk:  Als 
alles duister is, Ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft.
Ds Marianne Bogaard, Anne Gercama en Lau-
rens de Visser hadden het initiatief genomen 
om in ieder geval deze bijeenkomst door te la-
ten gaan. En deze stond volledig in het teken 
van Gijs. De kaars werd aangestoken. Er werd 
prachtige muziek gedraaid en daar tussendoor 
kreeg iedereen de gelegenheid om herinnerin-
gen en anekdotes te noemen: • “Gijs was mijn 
grote voorbeeld. Als gereformeerde zocht ik 

Mijn redactionele samenwerking met Gijs 
Roodhorst begon zo’n 10 jaar geleden. Dat was 
in de aanloop naar het gedenkboekje over de 
Oosterkapel die per 31-12-2012 zou sluiten. 
Vanaf dat moment werd ikzelf ook onderdeel 
van het vaste redactieteam van Caleidoscoop. 
Naast het reguliere redactiewerk met Gijs, was 
de uitgave van de Glossy bij het 175-jarige be-
staan van de Hoflaankerk in 2017 natuurlijk 
een hoogtepunt. Verder werkten we o.a. sa-
men aan een serie over actieve gemeenteleden 
‘Achter de Schermen’ en vergeet ik nooit het 
indrukwekkende interview dat ik – in aan-
wezigheid van Gijs – met zijn vrouw Gré hield 
over haar ervaringen in het Jappenkamp. 
De laatste jaren vormden Gijs en ik de eind-
redactie. Elke maand bogen we ons over 
alle kopij die binnenkwam. We redigeerden, 
pasten zo nodig aan en rond de datum van 
de kopijsluiting resulteerde dat in een volle 
Dropbox. 

Voor de eindtune kwam Gijs altijd naar mijn 
huis en onder het genot van een kopje koffie, 
met voor Gijs natuurlijk altijd iets lekkers erbij, 
namen we alle kopij nogmaals door. Zonodig 
een laatste check en verder bespraken wij de 
inhoud. Soms vonden we er persoonlijk iets 
van, maar dan zei Gijs: “Dat moet Leonard nog 
maar even bekijken.” En wanneer we alle kopij 
serieus hadden doorgenomen en een laatste 
aanpassing hadden verricht, sloot Gijs altijd af 
met: “Er is toch weer heel wat binnengekomen 
en het belooft vast weer een mooi nummer te 
worden. Nu mag Leonard er verder mee aan de 

slag.” Beurtelings printten we altijd alle artike-
len en brachten deze naar Leonard. 

Zo ook die laatste donderdag in september. Bij 
de deur liet ik Gijs uit en terwijl hij zijn fiets 
van het slot haalde zei ik nog: “Gijs moet je nu 
ook niet eens een elektrische fiets aanschaffen 
of in ieder geval 1 met een lage instap?”
Vrolijk als altijd antwoordde hij: “Nee hoor het 
gaat prima zo” en zwaaide lenig zijn been over 
de fietsstang. Gepaard met de kopij voor het 
oktobernummer fietste hij richting Leonard. 
Hoe verdrietig dat dit blijkbaar zijn laatste 
eindredactievergadering was. 
Voor het novembernummer van Caleidoscoop 
voelde Gijs zich al heel ziek, maar hebben we 
nog wel telefonisch contact gehad. 
En nu … met de vervaardiging van het kerst-
nummer is daar die lege plek aan tafel en mis 
ik zijn inbreng en ook het altijd even ‘gezellig 
bijpraten’ over onze persoonlijke notes. Deze 
vertrouwde beelden zal ik echter altijd blijven 
koesteren. 
Thea van Santen - Kloosterman

Nacht
In deze donkere weken zingen we graag de 
mooie adventsliederen over uitzien naar licht, 
uitzien naar de morgen. Donker en duister val-
len in onze beleving én in bijbelse taal vaak 
 samen met moeite en moeilijkheden. Met: geen 
uitzicht zien. Tegelijk mogen we ons geborgen 
weten in de nacht. Als wij gaan slapen is er altijd 
de Eeuwige, die over ons waakt. Ook daarvan 
spreken prachtige psalmteksten: Liggend op 
mijn bed denk ik aan U, wakend in de nacht pre-
vel ik uw naam (Psalm 63: 7). Als U het duister 
spreidt, valt de nacht, en alles wat leeft in het 
woud gaat zich roeren (Psalm 104: 20). 
Het donker van de nacht vraagt van ons een 
geloofsopgave: om geduldig te blijven wachten 
en het donker te verduren. Het vraagt van ons 
opnieuw en anders overgave aan de Eeuwige. 
Het vraagt van ons het vertrouwen op de Eeu-
wige, die over ons waakt. Voor wie dat ver-
trouwen vast kan houden, is er geborgenheid 
in de nacht. Oók als je niet kunt slapen, óók 
als je ’s nachts ligt te piekeren, ook als ’s nachts 
alles groter en moeilijker lijkt dan overdag, is 
het goed om te bidden, om je te herinneren: 
God ziet mij, God waakt over mij, ook nu. In 
veel kloostergemeenschappen houden de zus-
ters en broeders het nachtgebed, zij komen ’s 
nachts óók samen om te zingen en te bidden. 
Natuurlijk is dit soms vermoeiend. Ik heb te-
gelijk ook zusters en broeders horen zeggen, 
dat dit de meest stille en intieme momenten in 
hun geloofsgemeenschap zijn. Het donker van 
de nacht kan ons helpen om dichter bij de Eeu-
wige te komen.

In memoriam Gijsbert – Gijs – Roodhorst
Voor de laatste keer sprak Gijs ons toe in de 
dienst van 31 oktober. Als voorbereiding op 
deze dienst waren twaalf tieners bij ouderen op 
bezoek gegaan. Twee van hen hoorden van Gijs 
hoe zijn geloof werd gevoed door de kerkdienst 
en hoe belangrijk de gemeenschap voor hem 
was. En maakten daar een filmpje van. Op de 
vroege zondagmorgen vóór die dienst overleed 
Gijs in het ziekenhuis. Zijn vrouw Gré gaf aan 
dat het toch mooi was het filmpje te laten zien. 
Het was een intens moment: Gijs die op deze 
manier in ons midden was, terwijl we hoorden 
van zijn overlijden. De schok was groot.

We herdachten Gijs in de Prinsenlandkring de 
week daarna. We kwamen ook met een paar 
tieners bij elkaar en zochten in de boeken van 
de Hoflaankerk zijn doop- en belijdenisdatum 
op. Gijs was vanuit zijn familiegeschiedenis 
verweven met Kralingen en met deze kerk. In 
de afschuwelijke tijd van het bombardement 

Eindredactie zonder Gijs

steun bij deze hervormde.” • “Zijn zorgzaam-
heid heeft mij door de coronatijd geholpen.” • 

“Zijn geloof was mij een voorbeeld: ‘De Heer was 
erbij!’ ” • “Zijn vitaliteit was een leidraad voor 
de jeugd.” • “Taizé en jeugd waren heel belang-
rijk voor hem.” • “Met grote mildheid sprak hij 
je toe.”
De koffie ging rond, altijd gezet en verdeeld 
door Coby Voorvelt en Lenie Kosten, met iets 
lekkers van Gré. We hoorden Psalm 46, muziek 
van Bach “Ich steh mit einem Fuss im Grabe” 
en van Brahms een stuk uit zijn requiem voor 
de nabestaanden. 
Gijs was niet meer onder ons bij de levenden, 
maar deze Prinsenlandkring zal ook het vol-
gend jaar doorgaan, want dat zijn we aan hem 
verplicht!
Hennie van der Linden

4 november 2021

Prinsenlandkring
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op Rotterdam in 1940 zal het een enorme 
troost geweest zijn dat de Hoflaankerk én de 
boekhandel van de familie van moederskant, 
Amesz, gespaard bleven. De beelden van de 
verwoesting werden echter in Gijs’ herinne-
ring gegrift. Later zal hij zelf in de boekhandel 
komen en de zaak overnemen. Hij is dan in-
middels getrouwd met Greetje, die hij in een 
boekhandel in Rotterdam heeft leren kennen. 
Samen bouwen zij hun leven op en krijgen een 
tweeling: Miriam en Marga. 

Gijs staat midden in de Kralingse gemeen-
schap. Hij staat ook midden in de kerk. Als 
vanzelfsprekend betrokken. Dat geeft zijn 
bestaan een diepe zin. Ooit begon het bij de 
jongemannenvereniging Onesimus. Het zal 
zelfs leiden tot het voorzitterschap van de 
kerkenraad. Maar ook het stencilen en rond-
brengen van orde van dienst ziet hij als zijn 
taak. Het pastoraat. Vorming en Toerusting. 
Bij alles wat hij doet, blijft hij zorgvuldig in de 
omgang, mild, vergevingsgezind. Even dienst-
baar en trouw is hij naar Gré en zijn dochters 
toe. Hij is druk en krijgt daar de ruimte voor. 
Maar hij geeft ook ruimte, dwingt nooit iets 
af. Voor zijn kleinkinderen is hij een opa met 
aandacht voor hún leven. 

‘Gelukkig de vredestichters’, lazen wij bij de 
dankdienst voor zijn leven in de Hoflaankerk 
op 5 november, “want zij zullen kinderen van 
God genoemd worden”. We laten hem los in het 
vertrouwen dat de verbondenheid met de Eeu-
wige, die in zijn lange leven gegroeid is, door 
de dood niet verbroken kan worden. Maar wat 
zullen we hem missen. Onze gedachten en ge-
beden zijn bij Gré, Miriam en Peter, Marga en 
Alwin en de kleinkinderen.

Dank
Zondag 14 november kregen wij een prach-
tig herfstboeket vanuit de kerk. Hiervoor 
wil ik mede namens mijn man iedereen 
bedanken voor het meeleven, zowel voor, 
tijdens en na mijn operatie. En ook voor het 
meeleven na de val van mijn man toen zijn 
gezicht heel erg beschadigd was.  Inmiddels 
gaat gelukkig alles goed.

Meeleven
Wij zijn dankbaar te kunnen berichten dat de 
operatie van  goed 
verlopen is. 

, maakt een pijn-
lijke aanval van gordelroos door. Wij wensen 
haar veel sterkte. 

 is gevallen na een museum-
bezoek en brak daarbij haar heup. Zij is ge-
opereerd en revalideert in het Aafje Zorghotel 
(Kleiweg 500, kamer 103). Gelukkig gaat het 
goed met haar. We hopen dat ze op niet al te 
lange termijn weer naar huis kan!

De bloemen gingen naar
Op 31 oktober kreeg mw Gré Roodhorst, 
Jacques Dutilhweg 723 de bloemen met onze 
meelevende groet voor haar, op deze verdrie-
tige dag van het overlijden van haar man.
Op 7 november gingen de bloemen naar 

, omdat 
zij niet aanwezig kon zijn bij de gedachtenis-
dienst waarin ook het overlijden van haar man 
werd herdacht.

, die woont op 
 heeft lang 

op een operatie moeten wachten. Zij kreeg de 
bloemen op 14 november; ter bemoediging nu 
ze herstellende is.
Hartelijke groet en bemoediging voor 

. Zij 
is verhuisd naar de Twee Bruggen, Pascalweg. 
Zij kreeg 21 november de bloemen.

 is verhuisd van Hop-
pesteijn naar de 

. Naar haar gingen de bloe-
men van zondag 28 november.
Met een hartelijke groet, 
ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

Zend ons een engel in de nacht 
als alles ons een raadsel is,
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.

Zend ons een engel ieder uur 
dat ons ontvoert van U vandaan,
wanneer wij voor de blinde muur
van uw geheime plannen staan.

Zend ons een engel met uw licht 
in onze slaap, de metgezel
die troost brengt met het vergezicht
van God met ons, Emmanuel.

Zend ons in hem de zekerheid 
dat U ons zelf bezoeken zult
en bij ons wonen in uw tijd,
en leer ons wachten met geduld.

Michel van der Plas | Lied 258
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Dank en lieve groet!Dank en lieve groet!
Dank voor de vele lieve blijken van mede-Dank voor de vele lieve blijken van mede-
leven in woord en gebaar die wij als gezin leven in woord en gebaar die wij als gezin 
mochten ontvangen nadat de diagnose mochten ontvangen nadat de diagnose 
uitgezaaide kanker bij Gijs rauw op ons uitgezaaide kanker bij Gijs rauw op ons 
dak viel. Inmiddels zijn de chemokuren dak viel. Inmiddels zijn de chemokuren 
achter de rug, is er hoop dat medicatie een achter de rug, is er hoop dat medicatie een 
en ander onder controle houdt en leven we en ander onder controle houdt en leven we 
door met het besef van al het goede om ons door met het besef van al het goede om ons 
heen waaronder deze fijne gemeenschap. heen waaronder deze fijne gemeenschap. 
Dank en lieve groet!Dank en lieve groet!  

Gijs, Annemieke, Cedric, Yannick, 
Ghyslanne en Aimelieke Melching



Tienerdienst in 
het bos

Op zondag 21 november bleven de 
tieners niet op de zolder in de Hof-
laankerk, maar trokken zij naar 
het bos. Het onderwerp was: “Gods 
mooie schepping en onze zorg daar-
voor”. De tieners maakten van elke 
scheppingsdag een foto in groepjes 
van twee. Er werd afgesloten met 
warme chocolademelk. 

Zowel op 26 oktober als op 1 november wa-
ren er veel mensen naar Pro Rege en naar de 
Hoflaankerk gekomen. In Pro Rege waren het 
alleen de gereformeerden die door Cees Steen-
dam, gereformeerd ouderling-kerkrentmeester, 
geïnformeerd werden over de financiële posi-
tie van Gereformeerd Kralingen en vooral ook 
over de plannen voor Pro Rege. Daar waren 
32 aanwezigen aan wie werd uitgelegd dat het 
langdurig verhuren van Pro Rege op dit mo-
ment de meest waarschijnlijke mogelijkheid is 
om, ook na de fusie, financieel het hoofd boven 
water te houden. Er zijn al veel gesprekken ge-
weest om deze verhuur goed te regelen. De be-
oogde huurder zou een sociaal doel voor ogen 
hebben. Aangezien dat betekent dat Pro Rege 
dan niet meer als kerk gebruikt kan worden, 
waren er ook veel emoties en vragen op deze 
bijeenkomst. Veel mensen ervaren pijn bij dit 
naderende onontkoombare afscheid. Enkelen 
maken zo’n afscheid niet voor de eerste keer 
mee. Cees Steendam en ds Marianne Bogaard 
(voorzitter van de gereformeerde kerkenraad) 
willen graag dat men precies aangeeft waar 
de pijnpunten liggen en dat vragen bij hen en 

andere kerkenraadsleden terecht komen. Dat 
geldt ook voor de avond van de Hoflaankerk. 
Aan het eind van deze gereformeerde avond 
gaf het merendeel van de aanwezigen het ver-
trouwen aan de kerkrentmeesters om verder te 
gaan met de voorbereidingen voor de fusie. 

In de Hoflaankerk, waar ongeveer 40 gemeen-
teleden van Protestants Kralingen aanwezig 
waren, waarvan bijna de helft de gereformeer-
de avond ook al had meegemaakt, ging het 
vooral over de juridische fusie. Ook hier legde 
Cees Steendam uit dat de fusie plaatsvindt 
tussen de Hervormde Gemeente en de Gere-
formeerde Kerk van Rotterdam-Kralingen. De 
fusiegemeente omvat dan twee wijkgemeentes 
Protestants Kralingen en Hervormd Kralingen 
West. Beide wijkgemeentes behouden na de 
fusie hun eigen identiteit, eigen kerkdiensten, 
etc. De fusie betekent financieel dat alle bezit-
tingen, opbrengsten en kosten van de fusie-
partners bij de fusiegemeente terecht komen. 
De aanpassingen aan Pro Rege voor de verhuur 
worden gefinancierd door de fusiegemeente.
Er is grote behoefte aan aanpassingen van de 

Hoflaankerk: betere akoestiek, duurzamer ver-
warmingssysteem, intiemere ruimte, etc. Wat 
mogelijk is hangt o.a. af van de huuropbrengst 
van Pro Rege, maar de aanwezigen gaven aan 
dat de verbetering van de akoestiek prioriteit 
heeft. 

Beide avonden werden geopend door het lezen 
van psalm 93 in de woorden van Huub Ooster-
huis en afgesloten met gebed. De eerste avond 
deed Marianne Bogaard dat en de tweede 
avond Ilse Hogeweg. De sfeer op beide avon-
den was prettig, hoewel er veel kritische vragen 
waren.

Jeannette Schravesande, 
scriba van de kerkenraad

Twee gemeenteavonden over de aanstaande fusie
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Uit de Algemene 
Kerkenraad
De novembervergadering van de Algemene 
kerkenraad wordt altijd gebruikt voor het vast-
stellen van de begrotingen van 2022. Rob Val-
kenburg was vanuit het College van kerkrent-
meesters aanwezig om de begroting van de 
kerkelijke gemeente en de begraafplaats toe te 
lichten. Er wordt rekening gehouden met een 
lichte stijging van de kosten en voorzichtig-
heidshalve met iets mindere opbrengsten. Dat 
leidt tot een tekort van € 47.700, de kerkelijke 
gemeente komt uit op een tekort van € 103.300, 
voor de begraafplaats is een positief resultaat 
begroot van € 55.600. Er is voldoende vermo-
gen om dit tekort op te vangen. Afgelopen ja-
ren waren de resultaten wel positief door extra 
ontvangsten uit legaten en giften.

De begroting van de diaconie laat een gering 
tekort zien (€ 5.675), maar dat is een bewuste 
keuze om het vermogen niet verder te laten 
groeien, maar juist meer te doneren, dan aan 
gelden wordt ontvangen. 

Verder werd er verslag gedaan van de drie ge-
meenteavonden: die van de Gereformeerde 
gemeenteleden, van Protestants Kralingen 
en van Kralingen West. De leden van de Al-
gemene kerkenraad constateren dat er nog 
verschillende verwachtingen leven over de toe-
komst. Er is ook veel onzekerheid. We spreken 
de hoop uit dat er straks twee wijken kunnen 
zijn, die elkaar in vertrouwen de ruimte bieden. 
De  fusiewerkgroep gaat met de besprekingen 
verder. 

Tot slot maken we – hoewel de coronamaatre-
gelen weer tot allerlei beperkingen leiden – vol 
verwachting afspraken over de kerstnacht-
dienst en stellen we ook met genoegen vast dat 
we volgend jaar in dezelfde samenstelling door 
kunnen gaan. Tot volgend jaar!

Henny de Vos-Koerselman, 
notulist AK

Helaas waren er 5 afwezigen – voornamelijk 
door ziekte – maar we konden toch goed ver-
gaderen. Vooraf hielden we een sobere maal-
tijd met brood en soep en een korte bezinning. 
Vanzelfsprekend stonden we ook stil bij het 
overlijden van Gijs Roodhorst. 

• We bespraken de financiële stukken, o.a. de 
begroting voor 2022 van de diaconie en het 
collecterooster voor 2022. Deze stukken wer-
den goedgekeurd. De activiteitenkas wordt ge-
controleerd door Peter van Hoof en een ander 
gemeentelid. 

• We evalueerden de twee gehouden gemeente-
avonden over de aanstaande fusie en de plan-
nen rond Pro Rege. We dankten Cees Steendam 
voor zijn grote inzet en de duidelijke presenta-
tie. De kerkenraad vindt het belangrijk dat er 
al op korte termijn gekeken wordt naar moge-
lijkheden voor verbetering van de akoestiek in 
de Hoflaankerk, waarbij rekening gehouden 
wordt met aanpassingen van de kerkzaal die 
wellicht op een later tijdstip plaats moeten vin-
den. Een verslag van beide avonden staat op 
pagina 8 in dit blad. 

• We ontvingen een cadeau van de NBG en het 
Vlaams Bijbelgenootschap: de Nieuwe Bijbel-
vertaling 2021. Dit exemplaar ligt in Pro Rege. 
Voor de Hoflaankerk wordt er een aangeschaft. 
We maken ons zorgen over het invullen van 
de vele vacatures. We zoeken pastoraal me-
dewerkers, ouderlingen, kerkrentmeesters, 
contactpersonen en leden van de Taakgroep 
Vorming en Toerusting. We noemden enkele 
namen en spraken af wie welk gemeentelid zal 
benaderen. Bij alle functies is te praten over de 
tijdsinvestering. Tot onze spijt blijkt de tijd van 
veel jonge gezinnen al volledig in beslag te zijn 
genomen door werk en gezin. Op hen kunnen 
we meestal geen beroep doen. 

• We gaan ons inzetten om een Veilige Gemeen-
te te worden. Dat is een gemeente waar grenzen 

gerespecteerd worden, bijvoorbeeld wat betreft 
machtsmisbruik en ongewenste aanrakingen. 
Op aanraden van de landelijke PKN worden uit 
onze gemeente twee gemeenteleden gevraagd 
vertrouwenspersoon te worden. Zij gaan daar 
een cursus voor volgen. Later zult u daar meer 
over horen. 

•  Vanwege de nieuwe coronamaatregelen ver-
scherpen we ook in de kerken de regels. In de 
Nieuwsbrieven leest u daar meer over. 

•  De kerkenraad was blij met de tienerdienst 
van 31 oktober. Fijn dat er zo’n goede mede-
werking was van de tieners en hun leiding. We 
zijn ook blij met Corry Toxopeus en Elisabeth 
ter Hoeven die de taak van Edith Stapelkamp 
met de Actie Schoenendoos zo geweldig opge-
pakt hebben. 

• Leonard de Vos riep de kerkenraadsleden en 
alle gemeenteleden op zich aan te melden voor 
het besloten gedeelte van de website als dat nog 
niet gebeurd is; en hij vroeg de kerkenraadsle-
den te kijken naar de Appostel app die in de 
gemeente geïntroduceerd gaat worden. De app 
biedt een nieuwe mogelijkheid om digitaal te 
collecteren. Leonard gaat ook informatie in-
winnen over de kosten en de mogelijkheden 
van licenties met het oog op het uitzenden van 
muziekfilmpjes. Nu heeft YouTube al een paar 
keer uitzendingen van ons geblokkeerd.

• Kristel Hillebrand is in verband met het lang-
durig herstellen van corona voorlopig vrijge-
steld van al haar taken als jeugdouderling. U 
zult haar dus voorlopig ook geen dienst zien 
doen. We leven met haar mee. 

• Corry Toxopeus sloot af met een gedicht van 
Nel Benschop, speciaal ter nagedachtenis aan 
Gijs Roodhorst. 

Onze volgende vergadering is op 14 december. 
Jeannette Schravesande, scriba

Verslag van 9 november

Kerkenraadsvergadering

Collectes oktober
3 oktober PKN – Kerk en Israël 190,35

10 oktober La Sonrisa Naranja 426,10
17 oktober Voedselbank  346,90
24 oktober Compassion4Humanity 204,05
31 oktober Sint voor Kint  645,15

Alle gevers hartelijk dank!
Namens de diaconie, Johan Louwerse

Bart Reinders bericht dat in oktober de collecte 
opbrengst t.b.v. de kerk € 1091,70 bedroeg.

De collectes in advents- en kersttijd
Vanaf de tweede advent tot en met Kerst ligt bij de collectes de nadruk op kinderen. Op 5 decem-
ber collecteren we voor aan hun lot overgelaten kinderen in Moldavië. Hun ouders werken in het 
buitenland, de kerken vangen deze kinderen noodgedwongen op. Op 12 december gaat de collecte 
naar Jeugddorp De Glind. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Men 
gelooft in De Glind sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder 
heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een thuis vinden. Dan, 19 december, 
wordt er ingezameld voor kinderen in Rwanda die geen veilig thuis hebben. Kerstnacht, 24 de-
cember, zamelen we in voor vluchtelingenkinderen die gestrand zijn in de kampen in Griekenland. 
En op Kerstmorgen is de collecte bestemd voor het bij ons zeer bekende dorpje in Uganda, Kiwan-
gala, waar de Edith en Eelco Stapelkamp en hun dochters zich zo bij betrokken voelen. 
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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.protestantskralingen.nl

De kerstdagen zijn een moment van bezinning. 
Gedachten gaan bij mij vaak terug naar vroe-
gere kerstfeesten. Zoals de kerstconcerten van 
het Rotterdams Hellendaal Muziekinstituut, 
dat al vele jaren in Pro Rege wordt gehouden. 
Een mooie traditie! Het is altijd weer feest en 
altijd weer anders. Vorig jaar werd het concert 
vanwege de coronamaatregelen online uitge-
voerd, niet alleen vanuit Pro Rege, maar ook 
vanuit De Doelen. Een mooie carrièrestart voor 
onze solist Tim Ouwejan. Voorlopig gaan we 
er van uit dat het concert wel kan doorgaan, al 
blijft het onzeker. We informeren u via de web-
site www.muzikc.nl en de Nieuwsbrief. 

Het concert is georganiseerd voor zaterdag 11 
december, om 15.00 uur. Behalve de verschil-
lende Hellendaal orkesten treedt het Young 
Talents Orchestra op o.l.v. Mikhail Zemtsov. 
Het orkest heeft een Engelse naam omdat het 
regelmatig in het buitenland optreedt sinds 
het uitgeroepen is tot één van de beste jeugd-
orkesten van Europa. Het YTO speelt enkele 
bekende werken en begeleidt de samenzang 
met bekende kerstliederen, waarbij we volgens 
de traditie afsluiten met ‘Joy to the World’. De 
soliste is de violiste Kira van der Woerd van 
Classic Young Masters 
Kaarten kosten € 15 aan de zaal en € 12,50 in 
de voorverkoop via kaarten@muzikc.nl. Stu-
denten betalen slechts € 5.

Naast herinneringen aan de Hellendaal Kerst-
concerten is mij de uitvoering van een kerst-

musical in Pro Rege bijgebleven. Ik was één 
van de drie koningen. Dat is geen glansrol. 
Mensen die zichzelf belangrijk achten gaan op 
weg om een nieuwe collega te ontmoeten: een 
nieuwe heerser. Ze rekenen op een topoverleg, 
maar ontmoeten elkaar in een stal bij een jong 
gezinnetje dat slachtoffer is van de regelzucht 
van de overheid. 
Na de musical ging iedereen naar boven om 
koffie te drinken. Met iets lekkers, want het 
was feest. Ik bleef achter om op te ruimen. 
Overal lag stro van de os en de ezel. Ineens 
ging de deur open en een klein meisje stapte 
binnen. Ze liep regelrecht naar het kribje en 
zei: “baby”. Ze nam de pop in haar armen en 
ging tegenover me zitten met haar pop op haar 
schoot. Ze drukte de pop stevig tegen zich aan 
als een moedertje met haar kindje. Ik geloof 
dat het meisje Maria heet. Van boven klinkt 
het geroezemoes van stemmen. Wij worden 
niet gemist. 

Stichting Muzikc wenst u gezegende kerstdagen! 
Anne Gercama
  

Dit jaar kwam ik in het bezit van een wel heel 
speciale kerstgroep. Een kerstgroep uit Liberia, 
gemaakt van platgeslagen patroonhulzen. De 
elf messing hulzen zijn gebruikt voor de elf 
figu ren uit het kerstverhaal. De figuren zijn 
ongeveer 5 centimeter hoog. De behuizing 
van de patronen is opengesneden, vervolgens 
platgeslagen en de figuren zijn uitgesneden en 
daarna met zand gepolijst.
In Liberia woedde een burgeroorlog van 1989 

tot 1996. Na een korte wapenstilstand barstte 
het geweld weer los. Een tweede burgeroorlog 
volgde en er werd gevochten van 1999 tot 2003. 
De Verenigde Naties schat dat bij deze bur-
geroorlogen maar liefst 150.000 personen zijn 
omgekomen. Het aantal burgers dat in vluch-
telingenkampen een veilig onderkomen vond, 
wordt geschat op 850.000.

In het hele land komt men nog regelmatig de 
gebruikte patroonhulzen tegen. Het was Cal-
vin Fayiah uit Monrovia die op creatieve wijze 
van deze hulzen een kerstgroep maakte.

Een wel heel bijzonder verhaal, want met dit 
oorlogstuig uit het verleden wordt nu de vre-
desgedachte uitgedragen.

Jan van Hulst

Het vergeten kind: 

Een kerstconcert en een kerstverhaal

Van oorlog naar vrede

Een bijzonder verhaal achter deze kerstgroep
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Caleidoscoop is een uitgave van de Protestantse (wijk)ge-
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De vlucht naar Egypte

In een ander licht
Wanneer de winter is begonnen en het steeds eerder donker wordt, gaan 
we een nieuw kerkelijk jaar in. De tijd van vieren en gedenken in de kerk 
loopt niet parallel met de gebruikelijke jaartelling. Dat het kerkelijk jaar 
ruim een maand eerder start, in déze periode, is niet toevallig. Op de 
kortste dag van het jaar, meestal 21 december, zag men de Zonnewende 
vanouds als een belangrijke spirituele gebeurtenis. Men vierde dat de 
zon ‘opnieuw geboren’ werd en haar licht zou toenemen op aarde.
Christenen hielden echter vast aan een ander soort lichtwende. Zij ge-
loofden in de komst van Gods Licht in een Mens die heel de wereld zou 
verlichten. En wat is een beter moment om Christus’ geboorte te vieren 

dan de tijd waarin het donker weer plaats gaat maken voor het licht? 
Midden in de winternacht komt er een keer. Daar bereiden we ons op 
voor in vier weken waarin er steeds minder daglicht is. Als het duister 
groeit, ontsteken we in de kerk een kaars. En de week daarop twee, en 
drie, en vier. Met die adventsverwachting begint ons kerkelijk jaar. 
Gods tijd loopt dwars door onze dagen heen. Lucas vertelt daarover door 
er twee geboortes uit te lichten in de dagen van koning Herodes. We 
volgen zijn evangelie naar kerst toe, samen met de kindernevendienst.

zondag 5 december 

Waar kom je vandaan? 
tweede zondag van advent • Maaltijd van de Heer • 
Hoflaankerk, 10.00 uur • ds Ilse Hogeweg • Maleachi 3: 1-4 en 
Lucas 1: 26-38 • 2de collecte Kinderen Moldavië

De engel Gabriël komt bij Maria. Hij vertelt 
haar dat ze een zoon zal krijgen en hem Jezus 
moet noemen. Hij zal Zoon van de Allerhoog-
ste genoemd worden en koning zijn over Israël. 
De toekomst van de Eeuwige wordt haar aan-
gezegd. Of wij mee zouden gaan, in wat van 
ons gevraagd wordt? We overwegen wat op 
ons afkomt, en hoe wij reageren.

zondag 12 december  

Voel jij het ook?
derde zondag van advent • Pro Rege, 10.00 uur • ds Marianne 
Bogaard • Sefanja 3: 14-20 en Lucas 1: 39-56 • tweede collecte: 
Jeugddorp De Glind • m.m.v. de cantorij o.l.v. Miriam v.d. Hoek 
Twee vrouwen ontmoeten elkaar, Elisabet 
en Maria. Beiden voelen nieuw leven in zich, 
en de vreugde daarover delen zij. Maar die 
vreugde beperkt zich niet tot hun persoonlijke 
leefwereld. Zij ervaren de kinderen die zij dra-
gen als een belofte. Een belofte die oude tek-
sten over recht en barmhartigheid naar boven 
brengt. Maria voelt hoe de Eeuwige háár leven 
én deze wereld in een hoopvol licht zet. Kun-
nen wij dat meevoelen?

zondag 19 december 

De toon is gezet
vierde zondag van advent • Hoflaankerk, 10.00 uur • ds Ilse 
Hogeweg • Micha 5: 1-4a en Lucas 1: 57-80 • tweede collecte: 
Weeskinderen Rwanda

Het kind van Elisabet en Zacharias wordt ge-
boren. De buren willen hem Zacharias noe-
men, net als zijn vader. Wat klinkt er in een 
naam? Zacharias breekt open en kan weer 
spreken. Zijn levenslied beluisteren wij, en 
zingen met hem mee.

TAIZÉVIERING • zondag 12 december • Pro Rege, 20.00 uur
In de avond van zondag 12 december is er een advents viering van 
Taizé met liederen en teksten van verwachting.
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N.B. De andere kerkdiensten van december 
staan op de pagina hiervoor.

Kerstzang, Kerstnacht 
en Kerstfeest

Kerstnacht 

Zie hoe God je bemint
vrijdag 24 december, 22.00 uur, Hoflaankerk • ds Ilse Hoge-
weg • Jesaja 9: 1-7 en Lucas 2: 1-20 • 2de collecte: Vluch-
telingenkinderen in Griekenland • m.m.v. projectkoor en 
Hans de Munnik, trompet

Van de Kerstnacht gaat een krachtige uitnodi-
ging uit. Kom, verwonder je, en zie hoe God je 
bemint. Wij mogen horen, zien en zingen van 
het kind Jezus, die Gods liefde voor mensen 
zichtbaar maakt. Over dit kind, ons geboren 
kan de bijbel alleen in grote woorden spreken. 
Wij stemmen graag in met het grote wereld-
wijde koor dat elkaar oproept: kom, laten wij 
aanbidden, die koning!

Kerstmorgen 
zaterdag 25 december, 10.00 uur, Pro 

Rege • ds Marianne Bogaard • Johannes 
1: 1-18 • 2de collecte: Kinderdorp Kiwan-

gala in Uganda 

Samen vieren we kerst. Met de kin-
deren en de tieners. En natuurlijk veel 

mooie kerstliederen! Daar staan we dan. Bij 
een voederbak. In een stal, of misschien was 
het meer een grot. Maar hoe is God hier te her-
kennen? Johannes laat ons verder kijken dan 
het bekende kerstverhaal. Hij zoomt niet in op 
het kind, maar op de mens die Jezus Christus 
is geworden. Een mens vol van goddelijk licht. 

Tweede Kerstdag

Het liefste kerstlied
zondag 26 december, 10.00 uur, Pro Rege • ds Ilse Hogeweg • 
tweede collecte: Hospice De Regenboog

Op deze tweede kerstdag zullen we de ver-
halen horen van verschillende kerstliederen. 
Welke? Daar kunt u aan bijdragen. Laat aan 
ds Ilse Hogeweg (voor 15 december) uw lief-

ste kerstlied weten! Deze liefste kerstliederen 
reiken ons deze morgen de bijbelteksten aan.

Oudjaarsvesper 

Laat mij bij U wonen
vrijdag 31 december, 17.00 uur, Pro Rege • ds Ilse Hogeweg • 
Psalm 61 • geen collecte

Met deze mooie psalm mogen we over de 
drempel van het nieuwe jaar. Bemoedigd en 
aangemoedigd: Karel Eijkman schreef bij deze 
psalm een mooi gedicht over een vogel, dat we 
zullen horen. We komen samen voor een lied, 
een gebed, troost en aanmoediging.

Epifanie 
zondag 2 januari, 10.00 uur, Pro Rege • ds Ilse Hogeweg • 
Jesaja 11: 1-10, Matteüs 2: 1-12 en Johannes 8: 12 • tweede col-
lecte: Studentenpastoraat
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