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Zegenrijk
Wat wens je elkaar toe, net over de drempel van
2022? Een voorspoedig nieuwjaar klinkt minder vanzelfsprekend dan voorheen. De pandemie hangt voorlopig nog als een schaduw over
ons heen, om rekening mee te houden. Met alle
gevolgen die dat heeft. Voor onze bewegingsvrijheid, voor ons welzijn, voor vele sectoren
in onze maatschappij. Voorspoed lijkt in dat
opzicht bijna onrealistisch. Wat bedoelen we
eigenlijk, als we dat elkaar toewensen?
‘Gunstige gang van zaken, succes’, zegt het
woordenboek in mijn boekenkast. Maar als ik
verder kijk op internet, kom ik ook het synoniem ‘zegenrijk’ tegen. Dat trekt mijn aandacht,

want zegen heeft voor mij een andere gevoelswaarde. Toch zijn er teksten in het Oude Testament, waaruit blijkt dat zegen met voorspoed
te maken heeft. Wanneer iemand ‘gezegend’ is,
is er voorspoed, vitaliteit. “De Eeuwige zal u
ruim bedelen met kinderen en ook uw vee en
uw akkers overvloedig zegenen”, hoort het volk
wanneer Mozes de zegeningen verwoordt, die
samengaan met gehoorzaamheid aan God.
Zegen is in de Bijbel een heilzame kracht. Een
kracht ten goede. “Eulogia”, in het Grieks, “benedictio” in het Latijn. Iets goeds dat de ander
wordt toegezegd, een gunst die wordt verleend.
En soms heeft dat dus bijna een magische be-

tekenis, alsof alleen het uitspreken ervan al effect heeft. Die zegen is in de verhalen van Israël
deel van het dagelijks leven. Vaders geven hem
aan hun zonen. Zo zegent Izaäk Jakob met het
eerstgeboorterecht. En Koningen als David en
Salomo zegenen hun volk, bijvoorbeeld bij de
inwijding van de tempel.
Ook priesters spreken de zegen uit. Dat laatste
wordt steeds meer praktijk, en zo wordt de zegen deel van de eredienst. Een klassieke tekst is
in dat opzicht Numeri 6, de verzen 22-27:
22 De Eeuwige zei tegen Mozes:
23 ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de
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Zegenrijk
woorden moeten zegenen:
“Moge de Eeuwige u zegenen en u beschermen,
25 moge de Eeuwige het licht van zijn gelaat
over u doen schijnen en u genadig zijn,
26 moge de Eeuwige u zijn gelaat toewenden en
u vrede geven.”
27 Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten zegenen.’
De priesterfamilie van Aäron wordt hier aangewezen om de zegen te geven. Maar ook de
priesters blijven uiteindelijk de ontvangende
partij. Zij zegenen altijd namens God, Hij is de
bron van alle zegen.
24

Daarmee wordt het zegenen in een lange traditie geplaatst die Bijbels gezien al begint bij
de Schepping. “Hij zegende hen” staat er tweemaal in Genesis 1. God geeft als schepper de
dieren en de mensen zijn zegen mee. Deze
zegen geeft ruimte om te leven, levensadem.
En het is die zegen die de voorgangers van de
gemeenschap doorgeven en meegeven op de
grens van het heiligdom en de wereld daaromheen. God z egent ons om voluit te kunnen
leven, zoals Hij dat bedoeld heeft. En om in dat
opzicht ook elkaar tot zegen te zijn.

Vind je het fijn om met elkaar te oefenen
en te bespreken hoe je iets kunt voordragen
aan een groep? Voor de lectoren is er een
training op woensdag 9 en 16 februari 2022
(als de corona het niet verhindert) waar jij
als gemeentelid ook welkom bent.
Ik heb Peter Lems bereid gevonden om ons
daarmee te helpen. Hij is zelf lector in de
Laurenskerk in Rotterdam Centrum. Tevens is hij verhalenverteller. Als je meer wilt
weten over wat je met je stem kunt doen,
kijk dan op http://destemvanpeterlems.nu/
De volgende onderwerpen kunnen aan
bod komen: •  tekstinterpretatie en betekenis •  de techniek van het voordragen
(dynamiek, pauzes, accenten, uitspraak,
verstaanbaarheid) •  spanning en emotie
inbrengen •  durf.

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

www.protestantskralingen.nl

Irene Jonker

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

Autodienst Protestantse wijkgemeente

Mag je elkáár dat toespreken? Natuurlijk! Wij
wensen elkaar zegen toe in het besef dat het uiteindelijk de Eeuwige is, die aan de oorsprong
staat van ons bestaan. Die vreugde geeft. Die
een nieuw begin schept, waar wij alleen onmogelijkheden zien. Die met Zijn Licht schijnt in
iedere duisternis, ook die van de langste nacht.
Dus ik zou zeggen: een zegenrijk 2022. Of om
aan te sluiten bij een oude traditionele nieuwjaarswens:
HEIL EN ZEGEN!
ds Marianne Bogaard

Aan de lectoren en
geïnteresseerde gemeenteleden

Als jij ook mee wilt doen aan deze training of vragen hebt, laat dit dan weten aan
i.jonker39@gmail.com (= Irene Jonker).
De avonden beginnen om 20.00 uur en
worden gehouden in de Hoflaankerk. Vanaf
19.45 uur is er inloop met koffie en thee.

Kindernevendienst

Dan kan zegen, vanuit een bepaalde invalshoek, het aspect van voorspoed in zich dragen.
Maar het één synoniem maken voor het ander
is te beperkend. ‘Zegenrijk’ is veelomvattender
dan ‘voorspoedig’. Want het goede dat God ons
toezegt, heeft ermee te maken dat wij leven in
een wereld waarin Zijn levensgeest waait. En
met de belofte dat, hoe kwetsbaar en beschadigd zijn schepping ook is, Hij die niet zal loslaten en eens zal voltooien. Zegen betekent niet
dat we alles krijgen wat we wensen. Zegen is
veel meer dat zijn vrede in ons midden is gekomen, zoals wij dat vierden met Kerst.

Studieverlof januari
De eerste drie weken van de opleiding Klinisch
Pastorale Vorming die ik in Nijmegen ga volgen staan gepland van 17 januari – 4 februari.
Daaraan voorafgaand neem ik twee weken vakantie op, zodat ik in principe de hele maand
januari afwezig ben. Mits alles doorgaat, want
ik weet nog niet of we wel bij elkaar kunnen
komen als de huidige maatregelen verlengd
worden. Het kan maar zo zijn dat de start van
de opleiding verschoven wordt. In dat geval
ben ik gewoon aanwezig in de tweede helft van
de maand. Natuurlijk volgt dan een bericht in
de Nieuwsbrief!
ds Marianne Bogaard
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Corona. Wat er toch wél door kon gaan
Dapper doorgaan
Door de coronamaatregelen is er veel wat
niet meer kan, niet meer mag. Maar in de
aanloop naar het Kerstfeest is er een heleboel toch nog wél gebeurd. Er is een aangepaste adventsmaaltijd van de diaconie
geweest, de schoenendoosactie is ook dit
jaar met groot enthousiasme gevoerd, samen met SKIN-Rotterdam organiseerden
we een mooie Thanksgivingviering en
Hennie en Wim van der Linden konden
tóch op werkvakantie naar hun dochter
Els in Ecuador. (Zie pagina 10. De vraag is
natuurlijk of ze in januari ook terug kunnen komen. We wachten het af.) En op
kerstavond kon u (in de stromende regen)
op het kerkplein luisteren naar de trompet
van Hans de Munnik. (‘Een nieuwe traditie?’ vroeg de krant De Ster zich af.)
Op deze pagina’s willen we in tekst en
beeld laten zien dat het echt niet allemaal
dood in de pot was, dat er nog aardig wat
is om op terug te kijken. En in het jaar
dat nu net begonnen is, zal uiteindelijk
best wel weer een heleboel mogelijk zijn.
Namens de redactie heil en zegen in het
nieuwe jaar.

Adventsmaaltijd werd intieme
adventsviering in de Hoflaankerk
Anno 2021: de traditionele avondmaaltijd
‘met alles erop en eraan’ kon natuurlijk niet
doorgaan. Toch gloorde zaterdagmiddag 18
december – de zaterdag vóór Kerst – het feest
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van het Kind volop in de Hoflaankerk. De adventsviering, nu dus zonder maaltijd maar mét
zang en verhaal, werd onverwacht een intiem
en kostbaar samenzijn.
» verder op p. 4 »

» vervolg van p. 3 »
De kerk is groot genoeg
om goed ‘geplaceerd’ te zitten, de algehele lockdown moest nog worden afgekondigd. Mede
daardoor wist nog een behoorlijk aantal mensen de kerk die middag te vinden. Zij beleefden een adventsviering die anders dan anders
was. Laurens de Visser verzorgde, op spinet,
samen met Merlijn van Hoof de muziek en op
het orgel de samenzang. Er was koffie met wat

lekkers en na afloop een glaasje. Ds Marianne
Bogaard verzorgde niet één maar twee kerstverhalen, beide van de hand van Godfried Bomans, de meester van het ‘kleine’ verhaal. Er
waren voldoende ‘handen’ om alles gesmeerd
te laten verlopen (zodat de ‘gasten’ konden blijven zitten).
En je kon het merken, ondanks de sterk vereenvoudigde opzet was het goed en vertrouwd,

vooral goed om ondanks alle somberheid en
soberheid van corona, toch weer eens zo bij
elkaar te zijn.

hebben gelegd met de Internationale kerken
van SKIN-Rotterdam, die contacten steeds gebleven zijn. Onze voorgangers nu, Marianne
Bogaard en Ilse Hogeweg, hebben nog steeds
zulke goede contacten met SKIN, met de EBG,
maar ook met vele ‘gewone’ PKN-kerken in
Rotterdam.
Allemaal samen geven we vorm (en stem) aan

de opdracht van de kerken in onze eigen Rotterdamse wereld. Dankbaar dat dit mogelijk is,
en dankbaar dat dit ook gebeurt.

Laurens van der Ziel
Foto’s vorige bladzij: ongeveer 30 aanwezigen luisteren
naar zang van Merlijn Mol-van Hoof. Laurens de Visser
bracht een spinet mee. Deze bladzij: ds Marianne Bogaard
aan het woord en Merlijn zingt vanaf het orgel.

Thanksgiving met SKIN

Geef Dank
Je dankbaarheid jegens God uitspreken tegen
het einde van een jaar waarin zo veel dingen
niet mogelijk waren. Zangers en voorgangers
uit de internationale kerken en uit Nederlandse
kerken, waaronder natuurlijk ook Protestants
Kralingen deden dat op zaterdag 27 november
in de Hoflaankerk. Het was een viering die in
de voorbereiding een paar keer moest worden
omgegooid omdat we in een tijd van oplopende besmettingen zaten, met daarbij dus ook
steeds meer beperkende coronamaatregelen.
Uiteindelijk bleven we met ongeveer 30 mensen toch nog keurig binnen de lijntjes.
Veel zang, worship, dankgebeden; ook kaarsjes,
Bijbellezing, overdenking.
Het was na de best wel moeilijke voorbereiding
een mooie dienst. Technisch liep het niet helemaal op rolletjes, maar al met al was het toch
goed zo. Mijn eigen dankbaarheid gold vooral
dat het toch ook in 2021 weer mogelijk is geweest dat zulke verschillende kerken in gezamenlijkheid deze viering konden organiseren.
En ook voelt het heel goed dat zo veel jaren nadat Sjoerd Eikelboom en Anne Gercama vanuit Protestants Kralingen de eerste contacten
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Leonard de Vos
Op de foto de vier dames van de SKIN-band ‘Joyful Melodies’ in actie.

In coronatijd en met Edith op de achtergrond

Schoenendoosactie 2021

De nieuwe lockdown was net aangekondigd,
maar gelukkig belemmerde dat niet het persoonlijke interview dat ik met Corry Toxopeus
mocht houden. Zij was een van de actieve gemeenteleden die zich dit jaar extra inzette voor
het slagen van de Schoenendoosactie 2021. Dit
mede vanwege het feit dat Edith Stapelkamp
– normaliter de drijvende kracht – haar prioriteiten vooral op het thuisfront richtte. Zowel
Corry als Elisabeth ter Hoeven boden spontaan aan om extra inzetbaar te zijn. Dit overigens met behulp van vele anderen.

Eind september 2021 werd voor mij duidelijk dat ik dit jaar door de gezondheid van
Eelco niet de kar van de schoenendoosactie
zou kunnen trekken …
Al snel bleek uit onze ‘appwerkgroep schoenendoosactie’ dat de actie door zou gaan!
Elisabeth en Corry besloten de kar te trekken en met medewerking van zoveel mensen is de actie weer een succes geworden!
Wat fijn dat mevrouw Hannewijk weer
mooie sterren had gemaakt voor op de
dozen. Riet Smit versierde, ondanks haar
fysieke ongemakken, een aantal dozen
prachtig! En zo deed iedereen, zoals al zoveel jaren, zijn best!

Actie Schoenendoos 2021

Hadden jullie een bepaalde taakverdeling binnen het uitvoeren van de actie?
Corry meldt: “Elisabeth nam vooral de coördinatie op zich, terwijl ikzelf het financiële
gedeelte beheerde. Ook andere jaren hielp ik
al met de Schoenendoosactie, maar dit jaar
dus even een tandje extra. Gelukkig waren
er ook nu sponsoren die het geheel mogelijk
maakten, zoals een financiële bijdrage, het
gratis gebruik mogen maken van een vrachtauto etc.”

Welke rol speelde onze eigen gemeente?
“Naast het vaste team hadden ook veel gemeenteleden hulp geboden. En dat bleef vaak niet
beperkt tot alleen hulp, maar ook het aanleveren van enveloppen met geld of gevulde dozen.
Sommige dozen waren rijkelijk gedecoreerd en
ook dit jaar mochten we ons verblijden in de
door mevrouw Hannewijk handvaardig gemaakte Kerststerren van theezakjes.”

Hoe verloopt dan uiteindelijk het gehele traject?
“Op zondag 21 november werd de inzameling
in de Hoflaankerk afgesloten en waren alle
En was de Nieuwe Park Rozenburgschool dit dozen op de achterste banken uitgestald, op
jaar ook actief?
vrijdag kwam de bekende vrachtauto. Nadat
alle dozen ingeladen waren, werden zij onder
begeleiding van Elisabeth naar Waddinxveen
gebracht.
Van daaruit volgde nog een controle bij het verwerkingscentrum alvorens het transport van
start ging. Dan is het namelijk tijd voor de reis
per boot of vrachtauto, zodat in vele landen
een kind zich mag verblijden in de ‘Schat’ van
een gevulde schoenendoos.”
Hoe kijk je terug op deze actie?
Corry benadrukt: “Hoewel Elisabeth en ikzelf
sterk betrokken waren bij de actie hebben we

“Zeker weten,” vertelt Corry en wordt opnieuw
heel enthousiast. “De leerkrachten en kinderen zijn weer zó behulpzaam geweest en kwamen in groten getale de dozen naar de Hoflaankerk brengen. Soms gepaard met briefjes
en tekstjes. Kijk hier heb ik er zo een. Zo leuk.
Uiteindelijk heeft het geresulteerd in bijna 300
dozen.”
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Veel is anders,
maar toch …

Ik wil hier ook Gijs Roodhorst noemen. Gijs
was onze meesterplakker, een stille kracht
die op de zolder met zijn eigen kwast en
eigen emmertje met behanglijm, al die jaren zoveel schoenendozen heeft beplakt….
Ook dat was dit jaar anders … we missen
hem!
Zo mooi dat, ondanks alles, het resultaat zo
prachtig was. Dank daarvoor!
Edith Stapelkamp
dit resultaat toch vooral bereikt met het hele
team, waarbij ik twee mensen even extra wil
noemen. Edith heeft op de achtergrond – ondanks alle zorgen – veel werk verzet en zelfs
Eelco heeft geassisteerd. En ook Lianne Meijer,
zij was van begin tot eind dit jaar steeds erbij
en heeft een heleboel werk gedaan.
Thea van Santen-Kloosterman
Foto’s: Kinderen van de NPRS brengen dozen naar de kerk,
een briefje dat in één van de dozen was gestopt, en Elisabeth en Henri (de chauffeur van de vrachtwagen) laden
de dozen uit.

Pastoralia

16 t/m 23 januari | Week van gebed voor de eenheid

Licht in het duister
De Week van gebed voor de eenheid is dit jaar
voorbereid door christenen uit het MiddenOosten. De viering is voorbereid door de Evangelische, de Rooms-Katholieke, de OriëntaalsOrthodoxe en de Oosters-Orthodoxe kerken uit
verschillende landen van Iran tot aan de Perzische Golf. In deze regio hebben vele kerken
zich ingespannen om waar mogelijk verbinding te maken tussen verschillende groepen en
onderwijs te geven. Het thema dat zij hebben
gekozen voor de gebedsweek van de eenheid is:
Licht in het duister, naar Matteus 2: 1-12. Van
oudsher staan de magiërs symbool voor de
verschillende volken op aarde. Ze komen uit
verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven door
hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning
te zien en te leren kennen. Ze komen samen om
Hem te aanbidden. Zo verbeelden de magiërs
de eenheid die God voor alle volken wenst.
Aan de vooravond van de Week van gebed voor
de eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn
getroffen door de verdeeldheid tussen mensen,
in geloofsgemeenschappen en de samenleving
naar aanleiding van de aanhoudende corona
crisis. In het gebed wordt God gevraagd om
vrede, verbinding, mildheid en eenheid.
In een programma van 20.00-21.30 uur spreken
diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed uit. Daarnaast wordt er aan de hand van

persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Het programma is live te
volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt
verzorgd door de EO. Overige initiatiefnemers
zijn de Protestantse Kerk in Nederland, MissieNederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in
Nederland en Samen Kerk in Nederland.
Helaas is het dit jaar niet gelukt om een Kralingse viering voor te bereiden voor de week
van gebed voor de eenheid. Door de corona
maatregelen werd deze voorbereiding te onzeker en te ingewikkeld. Wél zal in elke kerkgemeenschap afzonderlijk gebed klinken als
oproep tot eenheid en herinnering aan de eenheid, die ons gegeven is.
De volgende tekst wordt door de Raad van Ker- Blijf niet staren
ken aangereikt als gebed:
Blijf niet staren op wat vroeger was;
sta niet stil in het verleden.
De wijzen kwamen uit het Oosten om hulde te
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen,
brengen en speciale geschenken uit hun cultuhet is al begonnen, merk je het niet?
ren en landen aan te bieden. Wij bidden vandaag voor alle christelijke gemeenschappen over Dit zo korte, prachtige lied van Huub Oosde hele wereld in al hun verscheidenheid van terhuis draagt een grote gelovige wijsheid
eredienst en traditie: Heer, help ons om deze in zich. Wij vieren in de komst van het kind
schatten te bewaren, vooral in gebieden van de van Bethlehem een nieuw begin, een nieuwe
wereld waar de aanwezigheid en het voortbe- toekomst. Maar in ons dagelijks leven is alles
staan van christenen wordt bedreigd door ge- hetzelfde. Is alles oud en er lijkt niets nieuw.
weld en onderdrukking. Versterk de banden van Dit lied vraagt ons om uit te kijken naar het
eenheid en onderlinge liefde tussen onze kerken nieuwe, dat God begonnen is. Het lied vraagt
en help ons om samen te werken en te getuigen ons om al zingend te vertrouwen dat dat zo
is. Ook in onze moeizame, onoverzichtelijke
van uw heilige Naam.
coronatijd werkt de Eeuwige. Hoe goed en hoe
belangrijk is het, om onze ogen open te houden voor het nieuwe, dat God ons geeft. Juist
in wat ons bezwaart, in wat ons verdriet doet,
werkt God. Het is aan ons, om dat nieuwe op
het spoor te komen.

Gezocht: een deeltijd pleeggezin
In de omgeving van Rotterdam Maassluis zoeken wij een deeltijd pleeggezin voor Lucia van
16 jaar. Lucia is in de herfstvakantie verhuisd
naar een pleeggezin in Maasluis, waar ze zo
lang als nodig mag opgroeien. Om het netwerk
van Lucia te versterken en om de huidige pleegouders de ruimte te geven, zoekt Timon naast
dit pleeggezin een deeltijd pleeggezin waar Lucia af en toe een weekend mag komen logeren.
Lucia is een intelligent, rustig en bescheiden
meisje dat van digitaal tekenen houdt en graag
zingt. Lucia wordt blij van school waar ze samen met vriendinnen kan optrekken. Voor
Lucia is het belangrijk dat pleegouders hun
best willen doen om haar te leren kennen, omdat ze het zelf lastig vindt om contact te leggen en daar onzeker in is. De jeugdbeschermer
omschrijft Lucia als een bloem die steeds meer
gaat bloeien. We zoeken een gezin met kinderen van haar eigen leeftijd of een alleenstaande

Meeleven

, is niet lang na zijn vorige operatie thuis gevallen en brak daarbij zijn
heup. Na de noodzakelijke operatie revalideert
hij nu in Pniël.
is na revalidatie in het zorghotel weer thuis, Dillenburglaan 2. Ze kreeg de
jonge vrouw die het leuk zou vinden om met bloemen uit de kerkdienst van 12 december.
Lucia op te trekken.
, heeft een
operatie ondergaan en herstelt verder thuis. Zij
Lucia is van Mongolische afkomst en heeft nog kreeg de bloemen uit de Kerstviering.
geen zekerheid of ze in Nederland mag blijven.
op 24 december geopereerd naDe voogdij ligt bij de Jeugdbescherming. Lucia dat zij na een val in november niet meer kon
heeft een christelijke achtergrond.
staan. We brachten haar de bloemen uit de
kerkdienst van zondag 26 december, en we hoVoor meer informatie kunt u contact opnemen pen dat zij na revalidatie in de zorgboerderij
met Linda van der Burgh
van Avanze, ’s-Gravenweg 355, Capelle aan den
l.van.der.burgh@timon.nl
IJssel, weer mobieler is.
Ook
kon gelukkig weer naar
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Lieve gemeenteleden,
dat zijn vader en moeder aan ziektes overleden.
Anne heeft niet bij de pakken neergezeten en
is op 18-jarige leeftijd naar Rotterdam vertrokken om er te leren en te werken. Daar leerde
hij ook zijn vrouw Wil kennen. Ze trouwden
jong en kregen 2 zonen. Anne was een harde
werker, een betrokken en zorgzame echtgenoot,
vader en opa en woonde een dertigtal jaren in
Hendrik Ido Ambacht/Ridderkerk.
In 2017 verhuisde hij van Hendrik Ido Ambacht
naar het Termaathuis aan de ’s-Gravenwetering. Alleen, want zijn vrouw Wil was in 2016
overleden. Het leven had iets van zijn glans
verloren. Hij vond het fijn om in Kralingen
naar kerk te gaan, te luisteren naar de verkonhaar eigen huis,

.
, is aan
haar oog geopereerd. Het is nog even afwachten of dat echt verbetering brengt.
, die in december verhuisde naar
de Hofstee, President Rooseveltweg 22,
,
is daar helaas gevallen en brak haar heup. Ook
zij werd 24 december geopereerd en is inmiddels terug in haar eigen kamer.
Op dezelfde dag kreeg
, goede berichten. De medicatie
met tabletten is aangeslagen en hij is erg vooruitgegaan.
, die opnieuw moest worden
geopereerd, heeft de Kerstdagen thuis doorgebracht. En kort voor de jaarwisseling mocht hij
definitief naar huis. Hem wacht nog wel een
lang traject van intensieve revalidatie, maar
dit was onverwacht goed nieuws!
Alle vele herstellenden wensen we veel sterkte
in alle moeite en ongemak, veel goede moed en
geduld.

diging en zingen deed hij naar hartenlust. Aan
de huiskamerbijeenkomsten in het Termaathuis nam hij graag deel. In vorige gemeentes
is Anne actief geweest in het kerkenwerk. Nu
wilde hij gewoon intens meeleven en zijn geloof
beleven. De pastorale contacten waardeerde hij
zeer. Door de beperkingen van de coronamaatBloemen december
regelen kon hij niet meer naar de kerk. GelukIn het voorgaande is nog niet genoemd dat op kig bleven de zondagse bezoeken aan en van
5 december de bloemen uit de kerkdienst naar zijn beide zonen en hun kleinkinderen. Met
gingen,
dierbare herinneringen mogen zij en wij verder,
. Zij waren 6 december 60 jaar ge- erop vertrouwend dat het Licht van God met
trouwd.
Anne is meegegaan en met ons mee blijft gaan.
En
werd 99 jaar en (Annie van Hoof)
kreeg de bloemen uit de dienst van 19 december. Zij woont aan de ’s-Gravenwetering . De In Memoriam
bloemen zijn een bemoediging voor herstel.
Op 1 december is overleden
, in de leeftijd van 92 jaar. Zij woonde
In Memoriam
Kornelis van Tollaan 1. Nelly Bos werd geboZaterdagmorgen 27 november is
ren in Delft, waar zij met haar man Gerard een
op 85-jarige leeftijd overleden. Zijn fruit- en bloemenwinkel had. Zij kregen een
gezondheid ging de laatste tijd achteruit. Hal- zoon, die ook Gerard heet. Na hun werkzame
verwege november kreeg hij een pacemaker. leven kwamen zij wonen langs de ’s Gravenweg.
Dat stemde hoopvol. Nu kwam zijn overlijden Enige tijd woonde hun kleindochter bij hen. In
toch nog onverwacht. Anne is in Leeuwarden 2016 overleed haar man Gerard. Een maand
geboren en was al op 4-jarige leeftijd wees, na- geleden moest
opgenomen worden
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Wij willen jullie hartelijk bedanken voor alle
telefoontjes, brieven, kaarten en bloemen die
wij ontvingen bij de ziekenhuisopname en
na het overlijden van mijn Gijs, onze vader
en opa. Al die aandacht heeft ons gesteund
en zo getroost. Wij weten ons verbonden met
zo velen in deze gemeente.
Ook de verschillende ‘In memoriam’ stukken in de Caleidoscoop zijn voor ons heel
bijzonder. Het is goed om te lezen dat Gijs
voor velen zo veel betekend heeft en daardoor gemist zal worden.
Het liefst zouden wij alle namen noemen,
maar dan is er een heel A4-tje nodig, zoveel
hebben wij gekregen en dat willen wij de redactie niet aandoen.
Wij hopen dat jullie fijne Kerstdagen hebben
gehad en wensen jullie alle goeds voor 2022.
Gré,
Miriam en Peter, Marga en Alwin
Robin en Debbie, Valérie en Sjoerd,
Stéphanie en Arnoud, Pascal en Yvenca

in een revalidatiecentrum in Vlaardingen.
Daar is zij uiteindelijk gevallen, brak haar heup
en een operatie was niet meer mogelijk.
Nelly Bos was een gelovige vrouw. Zij kwam
met haar man naar de Oosterkapel. Na het
sluiten van de Oosterkapel kwam ze niet meer
naar de kerk, maar geloof was voor haar een
kracht. Het lied dat voor haar erg belangrijk
was: Grote God, wij loven U.
Het afscheid van
heeft plaatsgevonden in crematorium Iepenhof
in Delft. Wij vertrouwen met de woorden van
lied 413 dat zij is opgenomen in het erbarmen
van God. Wij bidden dat God haar zoon en
kleindochters troost in deze tijd.

Hartelijk dank

Het was fijn om in deze tijd, waarin wij elkaar
niet in de diensten konden ontmoeten, meerdere kerstgroeten uit de gemeente te mogen
ontvangen. Hartelijk dank daarvoor!
Met een hartelijke groet van uw pastores,
ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

Ouders, kinderen, allemaal
In de vorige Caleidoscoop hebben we verteld over de tienerdienst waarin wij het Kralingse bos zijn ingegaan
met als opdracht: leg beelden vast van Gods schepping. Hieronder ziet u het resultaat! (U heeft ook al enkele
afbeeldingen hiervan kunnen zien in de stream van de kerkdienst op Kerstmorgen.)
Alle tieners bedankt voor hun creatieve bijdrage en Romy voor het samenstellen van de prachtige collage.
Namens alle tieners alvast een heel gelukkig Nieuwjaar gewenst!

Dringende oproep
o ppasdienst!
Een kleine groep gemeenteleden
zorgt dat er wekelijks een begeleider is in de oppaszaal van Pro
Rege en de Hoflaankerk, zodat ook
de allerkleinsten mee kunnen komen naar de kerk. Het wordt helaas steeds lastiger om het rooster
rond te krijgen. Er neemt regelmatig iemand afscheid, meestal na
jarenlange trouwe hulp. Daarom
zijn we dringend op zoek naar
nieuwe aanwas.
Iedereen vanaf ongeveer 15 jaar
oud die zin heeft om een paar keer
per jaar op te passen, wordt van
harte uitgenodigd zich aan te melden bij Annemieke van der Meer
(ajwspijker@hotmail.com). Indien
gewenst kan eerst een keer worden meegedraaid met een ervaren
kracht, om te kijken hoe het is.
Ter geruststelling: luiers verschonen is in dat uurtje zelden aan de
orde. En wie houdt er nu niet van
boekjes lezen, tekenen, zingen en
tikkertje spelen tijdens de kerkdienst?
Dus geef je snel op!

Annemieke van der Meer
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Verslag van 14 december 2021

Uit de kerkenraadsvergadering
Nadat we in november nog lijfelijk bij elkaar
konden komen, moesten we nu weer per zoom
vergaderen. We dachten, in digitale kleine
groepjes, na over de vraag: Wat is wezenlijk in
de ruimte van Gods huis?
We bespraken de vacatures die er helaas nog
veel zijn in onze gemeente. Met een paar mensen zijn we in gesprek. De bevestigings- en
ontheffingsdienst was gepland op 16 januari, die wordt vanwege de coronamaatregelen
verzet naar 20 februari 2022. Onze aftredend
ouderling Joke van Heijst blijft gelukkig nog
haar ambt vervullen tot die tijd. In het volgende nummer hoop ik u enkele namen te
kunnen noemen.
Vanzelfsprekend spraken we over de fusie en
de situatie rond Pro Rege. We hopen in februari een goed advies te krijgen van een extern
adviseur t.a.v. de twee gegadigden voor het
huren van het gebouw. Tevens besloten we een
groepje te laten formeren dat zich bezig gaat
houden met aanpassingen aan de Hoflaankerk,

met name wat de geluidskwaliteit betreft. Ook
de aanvangstijden van de diensten van Protestants Kralingen en van Kralingen West houden de fusiewerkgroep en de kerkenraad bezig.
Alle taakgroepen vertelden hoe het hen verging met het werk voor de gemeente. Sommige
groepen komen minder bij elkaar, maar al met
al wordt er toch veel gedaan aan o.a. pastoraat
(bezoekwerk en het uitdelen van attenties voor
de advent en kerst). Helaas moesten we besluiten voorlopig geen Maaltijd van de Heer te
houden. We hopen dat het 6 februari weer kan
in een speciale dienst met de kinderen.
De diaconie is bezig met allerlei acties, o.a.
voor de voedselbank. In de vierde week van
januari zal onze Actie Kerkbalans starten, zo
meldden de kerkrentmeesters.
Marianne Bogaard hoopt begin januari te
starten met haar opleiding Klinisch Pastorale
Vorming. We hopen voor haar dat dit, ondanks de coronacrisis, doorgaat. Anders hoort
u daar snel over via de nieuwsbrieven.

Het maken van het 40-dagenboekje 2022 zal
dit jaar op een andere manier georganiseerd
gaan worden. Daar wordt nog naar gekeken.
Henny en Leonard de Vos hebben het daar
de afgelopen 15 jaar heel druk mee gehad. De
kerkenraad bedankt hen voor al dat werk en u
voor uw bijdragen daaraan.
Corry Toxopeus meldde het succes van de Actie schoenendoos, dit jaar georganiseerd door
Elisabeth ter Hoeven, Corry zelf en met Edith
Stapelkamp op de achtergrond. U leest daar
meer over op pagina 5 van deze Caleidoscoop.
We zijn blij dat men elkaar op zo’n manier
vanzelfsprekend vervangt.
Vanwege de twee persconferenties die plaatsvonden voor en na deze vergadering moest
er weer veel worden aangepast. De e-mail
Nieuwsbrief houdt u op de hoogte. Zowel het
moderamen als de kerkenraad kwamen extra
bij elkaar, op 18 en 21 december.
Jeannette Schravesande, scriba

Actie Kerkbalans 2022

Geef vandaag voor de kerk van morgen
De Actie Kerkbalans komt er weer aan! De
Actie Kerkbalans heeft een krachtig thema dat
de noodzaak weergeeft. Het thema voor de actie is zeer actueel: ‘Geef vandaag voor de kerk
van morgen’. Een thema dat de waardevolle
toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk
van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar
vandaag voor inzetten.
De financiële situatie is onzeker, hoe lang hebben we nog te maken met de beperkingen van
corona? Hoe lang duurt het nog voor er duide-

lijkheid is over de toekomst van onze gemeente? We hopen dat in 2022 daarin belangrijke
stappen kunnen worden gezet. Van belang is
ook dat de inkomsten uit Kerkbalans de financiële basis vormen voor onze gemeente.
Vandaar dat we zoals elk jaar u weer om een
bijdrage vragen.
Door de maatregelen rond corona zijn mensen
meer en meer op zichzelf en hun kleine kring
aangewezen en dan is de kerk een plek van
verbinding, al dan niet via internet. Vandaar

dat overal, juist nu met de Actie Kerkbalans,
de oproep luidt luidt om gul te geven en de bijdrage voor ondersteuning van de plaatselijke
kerk niet over te slaan. Ook al omdat de vaste
kosten van de kerk gewoon doorgaan en er
extra uitgaven worden gedaan om streaming
van de diensten mogelijk te maken en ook om
contact te houden met gemeenteleden.
Dus: doe mee aan Actie Kerkbalans en vul
het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de
week van 24 januari komt een vrijwilliger de
enveloppe bij u bezorgen en waar mogelijk ook
weer ophalen. Met uw financiële steun kunnen
we onze belangrijke taken blijven vervullen.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook direct
overmaken. De juiste bankrekeningnummers
staan vermeld in de brief die u dan ontvangt.
Namens de Colleges van kerkrentmeesters,
Bert van Dorp, Cees Steendam
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Het gesprek op gang brengen

Toekomst Caleidoscoop
Op de startzondag in september werd de
nieuwe website van Protestants Kralingen
gepresenteerd. En hoewel de papieren versie
van Caleidoscoop nog de gehele 20e jaargang
verschijnt, betekent dit ook het begin van een
jaargang waarin het een en ander gaat veranderen. Voorafgaand aan hoe de 21e jaargang er
gaat uitzien, beloofden we u maandelijks op de
hoogte te houden.
In het novembernummer lukte dat nog wel.
Over de gevolgen, als over een jaar de papieren
editie zou verdwijnen, wilden we graag met u
in gesprek gaan. We stelden hiertoe een vragenformulier op en boden de gelegenheid om
tijdens het koffiedrinken van gedachten te wisselen.
Die 1e koffiedrinkdatum van 14 november
moest helaas vanwege een toename van de
coronabesmettingen worden gecanceld. In het
nieuwe jaar hopen we dit natuurlijk op enig
moment te hervatten. In de tussentijd kunt u
ook alvast spontaan op de gestelde vragen reageren.
Dit waren de vragen:
1. Wat is uw eerste reactie over deze modernisering?

• Voordeel is dat het geheel in kleur kan wor2. Wat ziet u als voordeel?
den weergegeven en dat je rechtstreeks naar
3. Wat is het nadeel?
links kunt verwijzen.
4. Hoe zouden we u kunnen informeren indien
• Een nadeel is dat – als het kerknieuws weu geen internet heeft?
5. De wekelijkse (e-mail) Nieuwsbrief wordt
kelijks gebracht gaat worden – het wat hapbelangrijker voor informatie over diensten,
snapperig kan worden, iets wat vluchtig
activiteiten etc. Wat zou u daar vooral in
langs komt. Ook lastiger om een compleet
willen lezen?
overzicht te hebben van een maand.
• Nadeel dat je zelf in actie moet komen en
Per mail: kopij@protestantskralingen.nl
voor Pastoralia apart dient in te loggen. CaRedactie telefonisch:
leidoscoop ligt gewoon op de deurmat.
(010) 202 10 02 (Thea van Santen) of
• Een algemeen punt is hoe de gemeenteleden
(010) 453 16 90 (Leonard de V0s)
te bereiken die niet over internet beschikken.
Dat is nog een hele uitdaging.
Lees de reacties die we inmiddels mochten • De wekelijkse Nieuwsbrief bevat actuele inontvangen:
formatie over activiteiten, kerkdiensten en
is daarmee zeer nuttig. Wanneer de website
• Jammer dat een vertrouwd kerkblad – onmeer is ingeburgerd zou de frequentie wellicht kunnen worden aangepast.
vermijdelijk – gaat verdwijnen, maar goed
dat de gemeente op de veranderende tijd en • Geen internet? Een alternatief hiervoor is
om bijvoorbeeld eenmaal per kwartaal of 2x
communicatiemiddelen inspeelt.
per jaar een kerkblad uit te geven. Iets wat bij
• Een punt van aandacht is hoe je – naast de
diverse gemeenten goed bevalt.
informerende – ook de verdiepende waarde
(meditatie, artikel etc.) van een kerkblad ge- • Geen internet? Wellicht een geprinte versie
van het belangrijkste nieuws aanbieden.
stalte kan geven.
• Een voordeel is dat het kerknieuws actueler
gebracht kan worden en dat er ook moge- Tot zover deze informatie.
lijkheden zijn om hiermee interactief om te de redactie
gaan, bijvoorbeeld door een soort chatbox.

Hartelijke groet uit Ecuador
Daar hoort nog een ludiek verhaal bij. Bij de
voorbereidingen werd Juan Carlos er op uitgestuurd voor de bestelling van 150 kippen. Hij
kwam echter terug met de vraag: levend of
dood? Ziet u het voor u: 150 kippen, rennend
door het pakhuis met iedereen er achteraan
voor de mooiste en de dikste!?!
Dus toch maar uit de diepvries!
Helaas kan voor het tweede jaar op rij geen
kinderkerstfeest gehouden worden in de wijk,
waar waarschijnlijk dan zo’n 400 kinderen op
Ook hier in Ecuador, waar de mussen door de
af zouden zijn gekomen. Covid gooit ook hier
hitte van het dak vallen en de opblaassneeuwroet in het eten. Sinds deze week zien Els en
poppen staan te smelten in de tuinen, vierden
Gonzalo de besmettingen oplopen. Er wordt
de mensen Kerst. Op school dansten de kindeniet getest en iedereen noemt het ‘griep’, maar
ren op salsa kerstmuziek en wensten elkaar in
zij zien per dag het aantal grieperige mensen
hun mooiste kerstkleren fijne dagen.
behoorlijk toenemen. De verwachting is dat er
De geboorte van Christus werd voornamelijk
twee weken na nieuwjaar door omikron nieuop vrijdagavond gevierd en is dan ook vooral
we maatregelen genomen moeten worden.
een familiefeest aan de kerstdis met, waar dat
kan, kip of kalkoen. Onze stichting La Sonrisa Laten we de moed erin houden en het Licht van
Naranja heeft daarom aan 150 gezinnen een Christus aan elkaar doorgeven.
voedselpakket gegeven met een kerstbrood, Wim en Hennie,
Foto’s: De kerstkip wordt uitgedeeld. En een selfie naar de
praktijk. Zó gezellig was het kerstdiner en zo lekker de kip.
een knutselpakket voor de kinderen én een kip. Els en Gonzalo, Eva en Aaron
Caleidoscoop – p. 10

Blijf geven aan de collectes, nu digitaal

Installeer de Appostel app

Collectes in de kerk, in coronatijd is dat wel een
dingetje geworden. Door ‘de maatregelen’ gaan
we niet meer met collectezakken rond, omdat
we dan zomaar het virus aan elkaar zouden
kunnen doorgeven. Dus konden we alleen nog
geven bij het uitgaan, middels de collectezuilen
die in de kerken zijn neergezet. Maar vervolgens mochten we niet eens meer naar kerk. We
waren volledig aangewezen op het werk van de
filmers. Zodoende komt er bijna niemand meer
in de buurt van de collectezuilen.

De Appostel app moet in onze gemeente goed
zijn voor de toegankelijkheid, het gemak en dus
de opbrengst van de collectes. ‘Toegankelijkheid’ omdat iedereen met een smartphone of
tablet mee kan doen. ‘Gemak’ omdat je direct
ziet voor welk doel wordt gecollecteerd, je vult
twee bedragen in (kerk en diaconie), je zegt een
paar keer dat je dit echt wilt geven en fffttt, je
geld is op weg naar het goede doel. En als heel
veel mensen dat doen, dan is dat heel goed voor
de collecteopbrengsten.

Laat heel veel mensen de Appostel app downloaden en in gebruik nemen. Het is niet moeilijk. Opzoeken, downloaden, koppelen aan de
gemeente PKN Kralingen (zo heten wij in de
app), Appostel toestemming geven om berichten te sturen en jezelf registreren met e-mailadres en wachtwoord. Vul niet meer in dan je
kwijt wilt en bedenk dat de app vooralsnog alleen gebruikt wordt voor de collectes.
Als u zich geregistreerd hebt, krijgen de beIn het geheel van de kerkdienst zijn de collectes heerders een bericht. Ik ben een van de bebelangrijk; onderdeel van de dienst. Jouw gift heerders, ik kijk wie zich heeft aangemeld en
is een eerste reactie, een antwoord op de goede als het een van onze gemeenteleden is, koppel
boodschap die aan jou, is verkondigd. Een klei- ik die persoon aan Protestants Kralingen. Het
ne bijdrage aan een wereld waaraan nog zoveel kan gebeuren dat ik niet zeker weet van welke
gedaan moet worden.
wijkgemeente iemand lid is, in dat geval stuur
ik een mailtje om dat te vragen. Wie gekoppeld
Als je thuis op je computer, laptop, tablet of is aan Protestants Kralingen krijgt alleen de
televisie naar de dienst zit te kijken, wat is collectes van Protestants Kralingen te zien; en
dan een gemakkelijke manier om ook mee te misschien de aankomende kerkdiensten (als ik
doen met de collectes? Goede vraag. Heel veel er toe kom die in te vullen).
kerken hebben een antwoord gevonden in
de App Store van Apple en de Play Store van Tijdens de dienst (maar ook een paar dagen
Google. Zij zijn in coronatijd overgestapt op daarvoor of daarna) kun je dan een collectegift
digitaal geven door middel van een app die je doen voor die zondag. Het wijst zich tamelijk
kunt installeren op je smartphone of tablet. Er vanzelf. Je zoekt collectes op, je vult bedragen
zijn verschillende van die apps. De Hervormde in en je betaalt. Het is misschien een beetje
gemeente Kralingen en Protestants Kralin- veel schuiven om bij de giftknop te komen, en
gen wilden ook wel met zo’n app gaan werken. je moet best wel vaak zeggen dat je het zeker
En in overleg hebben wij besloten om de app weet. Maar een grote uitdaging is het niet. Je
te gaan gebruiken die is ontwikkeld door de kan betalen met Ideal, of uit een tegoed dat je
Stichting Kerkelijke Gelden. Deze stichting, de aanschaft en in de app installeert. Het grote
SKG, fungeert in onze gemeente als huisbank, voordeel van een tegoed is dat er geen transhet meeste kerkgeld wordt hier ondergebracht. actiekosten aan verbonden zijn. Geven via
Deze app van de SKG heet Appostel, met 2 p’s Ideal is uiteindelijk niet gratis, de eerste 2.000
erin. Hoe kom je eraan en wat kun je ermee?
transacties kosteloos, maar daarna gaat het de
ontvangende partij geld kosten. Het aanschafEr kan veel met de Appostel app, veel meer dan fen van een tegoed is een fluitje van een cent.
alleen collectezaken regelen. Maar wij (althans Links boven in de app, op de homepage staat:
Protestants Kralingen, bij Hervormd Kralin- €  0,00. Klik dat aan en volg de instructies.
gen West doen ze er meer mee) willen er nu
helemaal nog niet zo veel mee. We willen deze Ik roep jullie van harte op om de app te gaan
app vooralsnog alleen gebruiken voor de col- gebruiken. Jullie en ik (namens de diakenen
lectes. En verder zien we in de toekomst wel en kerkrentmeesters), we worden er allemaal
wat er misschien ook nog mee kan, en of we blij van.
dat interessant vinden.
Leonard de Vos
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Collectes november
De collectes voor de kerk brachten in november
alles bij elkaar € 882,91 op, meldt Bart Reinders.
De diaconie kreeg van u:
7-nov. Safe Haven				
14-nov. Anna Home – Mongolië
21-nov. SKIN Rotterdam		
28-nov. Havenzicht				
Alle gevers hartelijk dank!
Namens de diaconie, Johan Louwerse

€ 310,07
€ 290,45
€ 175,30
€ 270,15

Uitgelichte collecte januari
Vijf zondagen en dus vijf collectedoelen in januari. Merendeels doelen dichtbij, in Rotterdam. En drie doelen hebben direct of indirect
met armoede in onze stad te maken.
Op 16 januari in Pro Rege is de collecte voor
het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. Als
mensen tussen wal en schip dreigen te vallen
omdat ze in een urgente financiële noodsituatie zijn geraakt en de overheid geen oplossing
kan bieden, dan kunnen ze een beroep doen op
het Fonds Bijzondere Noden. Voor mensen bij
de Voedselbank hebben we dat een paar keer
succesvol gedaan. Voor een soort van prothese
voor een baby, en een keer vanwege een gebitssanering die niet in het zorgpakket zat maar
wel heel erg nodig was. We hebben ook wel
eens het deksel op de neus gehad. Want het
fonds is best streng. Of die strengheid een aanbeveling is weet ik niet helemaal zeker, maar
toch: op 16 januari van harte aanbevolen.
Leonard de Vos, diaken
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Broedergemeente en lid van de oudstenraad
(kerkenraad). Zij volgt de predikantsopleiding
van de EBG. Vorig jaar heeft zij in Pro Rege een
bezinningsgesprek ingeleid over alledaags racisme. Wij kijken er naar uit om haar als onze
gastvoorganger te ontvangen.
Licht in de duisternis
Het Licht van de wereld is gekomen en dat hebben we met kerst mogen gedenken. We hebben
ook de opdracht gekregen om lichtdragers te
zijn. In duisternis leven is iets wat vaak gebeurd, ook christenen hebben die ervaring. Het
is niet de bedoeling dat we de mensen veroordelen, maar juist om ons licht meer en meer te
laten schijnen.

Zichtbaar worden
De eerste drie zondagen van het nieuwe jaar zijn de zondagen van Epifanie. Het zijn de zondagen waarop we stil staan bij drie evangelielezingen waarin Jezus zichtbaar wordt in zijn glorie
en grootheid. De ‘magiërs’ uit het oosten die hem eer komen bewijzen; de doop van Jezus door
Johannes, met de stem die dan klinkt; en de bruiloft te Kana, waar Jezus’ grootheid voor iedere
gast zichtbaar is geworden. Ieder jaar deze evangelieverhalen, het zijn verhalen die de kerk al honderden jaren leest op deze zondagen. Het zijn evangelieverhalen die ons helpen om verder te gaan
met het kerstevangelie. Deze evangelieverhalen behoeden ons ervoor om de komst van Jezus voor
vanzelfsprekend te houden en snel weer verder te gaan. Zij kennen een eigen mystiek. Alle hoop
en heil die gekomen is in het kind van Bethlehem worden bevestigd in de groeiende zichtbaarheid
van de genade van God in hem.

Zondag 30 januari
Poëziezondag: Bloesemingen en overvloed • lezing: nog nader te bepalen • 2de collecte: nog nader te bepalen.

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Zondag 9 januari

op hoop van zegen. Water dat wijn wordt, staat
voor
vreugde. Hoe vinden we vreugde in onze
Zondag Doop van de Heer • lezing: Johannes 1: 19-34 • 2de collecte: Stichting Ondersteuning Mensen zonder Verblijfstitel dagen?
(Pauluskerk)

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Zondag 23 januari
2de collecte: Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam

Johannes getuigt van het licht, schrijft hij in Hoflaankerk, 10 uur: zr Cynthia Haaswijk (EBG)
dat magistrale eerste hoofdstuk van zijn evan- Deze zondag hebben we een gastvoorganger.
gelie. Op deze dag Doop van de Heer horen wij Cynthia Haaswijk is lid van de Evangelische
Johannes dat doen. Hij zegt: Dit is de Zoon van
God. We lezen de doop van Jezus uit het evangelie naar Johannes en zo horen we over woord
en licht, water en vuur.

Zondag 16 januari
Kanazondag • Johannes 2: 1-12 • 2de collecte: Fonds Bijzondere
Noden Rotterdam (zie p. 11)

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Deze zondag valt in de Poëzieweek. Het thema
van de poëzieweek dit jaar is: Bloesemingen en
overvloed. Gedichten over de natuur zijn een
mooi thema in deze coronatijd, waarin veel
mensen met nieuwe belangstelling en nieuwe
intensiteit naar de natuur zijn gaan kijken. Er
zijn oneindig veel gedichten over natuur, er zijn
ook oneindig veel gedichten waarin God als de
Schepper van alles bezongen wordt. We gaan
luisteren en zingen, al die poëzie die ons anders laat kijken en luisteren.
•••
U kennen doet ons bloeien,
uw liefde doet ons goed.
Wanneer wij in U groeien
smaakt elke dag ons zoet.
Wij dorsten heel ons leven
om ons aan U te geven.
Kom ons dan tegemoet!
Lied 517:3 Epifanielied
Elisabeth Kreuziger, goede vriendin van Luther
(Vertaling Sytze de Vries)

De bruiloft in Kana roept ons op, om gehoorzaam water te blijven scheppen in onze levens,
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