
Caleidoscoop

Volgende (laatste) Caleidoscoop zaterdag 2 juli, kopijsluiting maandag 20 juni.
Waarom stuurt ds Ilse Hogeweg een foto van een dahlia mee met het reflectie artikel? Wel, de blaadjes hebben een 
soort vlamvorm. En ze vormen een mooie eenheid. Dat doet erg denken aan Pinksteren.

Retouradres:
Leendert Butterstraat 44
3062 XN Rotterdam

Prijs de dag voordat het
  avond is
Pinksteren: we zullen opnieuw horen en vieren, 
hoe in alle talen werd verstaan, wat de leerlin-
gen, de vrouwen en Maria verkondigden, die de 
Heilige Geest hadden ontvangen. 

Van de dichter en predikant Jaap Zijlstra (1933-
2015) zijn twee Pinksterliederen in het Liedboek 
opgenomen. We staan stil bij het meest spre-
kende lied 690: Taal op de tong. In het eerste 
couplet speelt  Jaap Zijlstra met spreekwoorden:

Taal op de tong, 
een loflied op de lippen, 
prijs ik de dag, 
voordat het avond is. 

Taal op de tong? Wij hebben het hart op de 

tong (of niet). Een mooie nieuwe uitdrukking 
van Jaap Zijlstra voor het spreken en verstaan, 
voor de nieuwe taal van Pinkstermorgen. In het 
Grieks is het woord voor ‘taal’ en ‘tong’ hetzelf-
de woord: glossa. In het zo korte eerste couplet 
draait Jaap Zijlstra vervolgens nog een ander 
spreekwoord om: het bekende spreekwoord 
‘Prijs de dag niet voordat het avond is’. 
Juich niet te vroeg, je moet wachten om te kun-
nen beoordelen of iets daadwerkelijk een suc-
ces is of niet. Herman van Veen heeft van dit 
voorzichtige/pessimistische spreekwoord nog 
een grappig liedje gemaakt, met dezelfde titel. 
Jaap Zijlstra draait dit om: Ik prijs de dag voor-
dat het avond is. Dat is de houding en de kracht 

van gelovige mensen: wij prijzen de dag, omdat 
deze ons gegeven is. We prijzen de dag, zonder 
dat we weten of die dag een ‘succes’ wordt of 
niet. Want God is bij ons, en gaat met ons mee, 
door onze succesvolle dagen, en door onze da-
gen van mislukken. Daarom prijzen wij de dag, 
hoe die ook zal gaan, voordat het avond is. 

In dit pinksterlied ‘Taal op de tong’ is tegelijk 
Pasen zichtbaar aanwezig (‘verrijzenis’, ‘een 
licht dat de duisternis te boven gaat’, ‘een nieu-
we dag begint’). Jaap Zijlstra heeft zelf gezegd 
over dit lied: ‘Het gaat op Pinksteren om Pasen.’ 
Op Pinksteren werd het bericht van de opge-
stane Jezus verstaan, 
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het raakte harten en zette mensen in beweging. 
De uitdrukking ‘nacht en nevel’ in het derde 
couplet is opvallend. De Nazi’s gebruikten 
deze verhullende term voor het elimineren 
van verzetslieden. Zij werden in stilte wegge-
voerd naar enkele concentratiekampen. Daar 
mochten zij geen enkel contact met de buiten-
wereld hebben; ze moesten in stilte, in nacht en 
nevel (‘Nacht und Nebel’) van de aardbodem 
verdwijnen. De opgaande zon verdrijft hier de 
nacht en de nevel, het licht van Christus over-
wint dus zelfs het diepste duister.
In het laatste couplet brengt Jaap Zijlstra het 
Pinksterwonder in zichzelf en in onszelf: 

Ik loof het vuur 
dat neerdaalt uit de hoogte
en ook in mij 
een nieuwe dag begint. 

Het vuur van Pinksteren maakt duidelijk dat 
ook ik mag delen in de opstanding van Chris-
tus. Het gebeurt in mij, het kan niet zonder mij, 
het beweegt in mij: het nieuwe leven in Chris-
tus, tegen alle negativiteit en donkerte in.

Laten we de komende weken dit prachtige lied 
zingen, in dankbare herinnering aan Jaap Zijl-
stra. Jaap Zijlstra was homoseksueel, hij heeft 
in zijn jeugd en jonge volwassenheid zeer ge-
leden in het moeten zwijgen en ontkennen. Op 
latere leeftijd studeerde hij theologie en werd 
hij predikant. In 1983 kwam hij tijdens een 

overvolle kerkdienst in Ermelo op Pinkste-
ren(!) in een preek over Hooglied uit de kast. 
Daarop ontmoette hij waardering en erken-
ning. Veel mensen die het moeilijk hadden 
met lhbt-thema’s werden naar hem verwezen. 
Kort na zijn coming out werd hij benoemd als 
evangelisatiepredikant in Amsterdam met als 
nadrukkelijke opdracht: pastoraat onder lhbt-
ers. In die jaren, waarin de aids-epidemie veel 
slachtoffers maakte, was hij hard nodig. Het 
duurde destijds nog wel enkele jaren voordat 
uitgeverij Kok Kampen daarna zijn dichtbun-
dels als christelijke homodichter durfde uit te 
geven. Gelukkig doet Kok Kampen dat nu wél 
(lhbt+-titels) en met overtuiging. 

Zijn leven lang heeft Jaap Zijlstra ervoor ge-
kozen om zonder partner en zonder intimiteit 
door het leven te gaan, om ‘aanvaardbaar’ te 
zijn. Op zijn omgeving maakte hij de indruk 
‘eenzaam, maar niet ongelukkig’ te zijn. Mij 
treft zijn levenskeuze zeer, samen met het feit 
dat de kerkelijke omgeving zo lang, en nog, 
niet vrij en veilig is om te kunnen leven met 
wie je liefhebt. Laten we zijn pinksterlied zin-
gen, in dankbare gedachtenis voor wat hij in 
taal en meeleven gegeven heeft, en met hem de 
dag prijzen voordat het avond is.

ds Ilse Hogeweg

Hebt u zich al opgegeven? Het kan nog tot maandag 4 juli! 

In de vorige Caleidoscoop las u meer informatie hierover. Maar ik kan me na al die jaren niet 
voorstellen dat ik de actie Kerkmaatjes nog uitgebreid moet introduceren bij u:
Twee gemeenteleden die zich hiervoor hebben opgegeven en door loting aan elkaar worden 
gekoppeld. Ze spreken met elkaar af om in de loop van deze zomer samen iets te gaan on-
dernemen. Dat kan van alles zijn. Het kan zich thuis afspelen, maar ze kunnen ook erop uit 
trekken met z’n tweetjes. Wat ze allebei maar leuk vinden. 

Doe mee en laat het weten aan: 
Hennie van der Linden: 06 146 437 56 of   hennie.linden@ziggo.nl  
ds Ilse Hogeweg:    06 364 368 78 of   i.hogeweg@protestantskralingen.nl 
ds Marianne Bogaard  06 835 321 89 of   m.bogaard@protestantskralingen.nl  

U kunt u natuurlijk ook altijd opgeven na de kerkdienst. Noem uw naam, adres en telefoon-
nummer en geef aan of u naar de ander toegaat of graag juist iemand ontvangt.

Op zondag 10 juli wordt bekend gemaakt welke koppels elkaar gaan ontmoeten.

Samen iets ondernemen:

Kerkmaatjes deze zomer

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, p/a Beelstraat 72, 3066 TL Rotter-
dam, t: 06 212 324 06, e: admin-G@protestantskralingen.nl. 
Hervormd: dhr G.H. Heere, Mia van IJperenplein 55, 3065 JK, 
t: 447 14 30, e: admin-H@protestantskralingen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.protestantskralingen.nl
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mailto:i.hogeweg@protestantskralingen.nl
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Het is alweer een half jaar geleden sinds we in 
november vorig jaar u in twee gemeenteavon-
den informeerden over de fusie – we spreken 
officieel over het ‘samengaan’ – tussen Her-
vormd en Gereformeerd Kralingen en de plan-
nen voor Pro Rege.

Inmiddels is voortgang geboekt. De voorberei-
dingen zijn voor een groot deel afgerond. Dat 
betekent dat we de fase ingaan van de formele 
besluitvorming, volgens alle spelregels van de 
PKN die daarbij horen. In dit artikel geven we 
de hoofdlijnen van de voorstellen die door de 
werkgroep Samengaan (een werkgroep van 
kerkenraadsleden van Protestants Kralingen 
en Hervormd Kralingen West) zijn voorbereid. 
Die voorstellen moeten in de komende maan-
den goedgekeurd worden door de kerkenraden, 
waarbij de gemeente wordt gehoord. Ook de 
classis moet haar goedkeuring geven. De of-
ficiële stukken voor de besluitvorming komen 
binnenkort voor de wijkgemeentes en voor alle 
gemeenteleden beschikbaar. Over Pro Rege ge-
ven de kerkrentmeesters in een afzonderlijk 
artikel de laatste stand van zaken.

Samengaan
Het samengaan tussen de Hervormde ge-
meente te Kralingen en de Gereformeerde kerk 
van Rotterdam-Kralingen betekent dat er een 
gemeente komt met als voorstel de naam: Pro-
testantse gemeente te Rotterdam-Kralingen. 
Deze gemeente bestaat uit twee wijkgemeentes: 
Protestantse wijkgemeente te Rotterdam-Kra-
lingen en Hervormde wijkgemeente te Rotter-
dam-Kralingen. Dit worden de officiële namen 
van Protestants Kralingen en Hervormd Kra-
lingen West. Net zoals nu het geval is, blijven 
de twee wijkgemeentes zelfstandig functione-
ren, met behoud van hun eigen identiteit. De 
twee wijkgemeentes zijn niet meer geografisch 
ingedeeld. Elk (nieuw) gemeentelid heeft de 

keuze bij welke wijkgemeente zij of hij wil wor-
den ingeschreven. Beide wijkgemeentes vallen 
onder de paraplu van de Protestantse gemeente 
te Rotterdam-Kralingen. Deze laatste naam zal 
vooral in de officiële stukken worden gebruikt, 
in de praktijk zal het gaan om de namen van 
de wijkgemeentes.

De nieuwe gemeente wordt bestuurd via een 
nieuwe ‘plaatselijke regeling’. In dit document 
staat hoe de algemene kerkenraad, het college 
van kerkrentmeesters en het college van diake-
nen is ingericht. Heel veel blijft zoals het nu is. 
Er komt een kleine, flexibele algemene kerken-
raad die niet ‘boven’ de wijkgemeentes staat 
maar het overlegorgaan is van de twee wijk-
gemeentes. De dagelijkse besturing blijft bij 
de wijkgemeentes. Een belangrijke taak van de 
algemene kerkenraad is de financiële en juridi-
sche besturing van de gemeente. Daarbij wordt 
hij ondersteund door een nieuw college van 
kerkrentmeesters. Dit college komt in de plaats 
van de huidige Hervormde en Gereformeerde 
colleges van kerkrentmeesters. Voor de diaco-
nale activiteiten komt er per wijkgemeente een 
wijkraad van diakenen die de meeste taken van 
de huidige diaconie gaat voortzetten. Voor de 
overkoepelende taken zoals de officiële admi-
nistratie en jaarrekening, komt er een college 
van diakenen voor de hele gemeente. 

De plaatselijke regeling geeft ook richtlijnen 
voor de omvang van de predikantsplaatsen 
van beide wijkgemeentes, namelijk dat deze in 
verhouding moet staan met de inkomsten uit 
levende gelden (vaste bijdragen, kerkcollectes, 
giften) uit de wijkgemeentes. 

Herinrichting en gebruik Hoflaankerk
Op verzoek van de werkgroep Samengaan 
denkt een groep gemeenteleden vanuit Her-
vormd Kralingen West en Protestants Kra-

lingen na over wenselijke aanpassingen in de 
Hoflaankerk. Daarbij gaat het onder andere 
om verbetering van de akoestiek, een nieuwe, 
flexibele inrichting van de kerkzaal en betere 
keukenfaciliteiten. Het is belangrijk dat, als 
Pro Rege niet meer wordt gebruikt, de nieuwe 
gemeente een ‘nieuwe start’ maakt in de Hof-
laankerk en dat iedereen zich daar zo goed mo-
gelijk thuis voelt. Nog voor de zomer zal deze 
werkgroep Herinrichting Hoflaankerk verslag 
uitbrengen aan de werkgroep Samengaan en 
zullen zijn ideeën worden gebruikt om verdere 
plannen en ontwerpen te maken.
In de kerkenraden wordt bekeken hoe er op 
een zo goed mogelijke manier twee diensten op 
de zondagmorgen in de Hoflaankerk kunnen 
worden gehouden. Dat werkt naar verwachting 
uit in een ‘vroege’ en een ‘late’ dienst. We reali-
seren ons dat het overgaan naar andere kerktij-
den van velen aanpassing en begrip zal vergen.

Proces van besluitvorming
In de komende weken zullen de Hervormde 
algemene kerkenraad en Gereformeerde ker-
kenraad hopelijk het principebesluit nemen 
om samen te gaan. Daarna zullen de twee 
nieuwe wijkgemeentes moeten aangeven dat 
zij mee willen gaan in het samengaan en deel 
uit willen maken van de nieuwe gemeente. En 
de gemeenteleden van Hervormd en Gerefor-
meerd Kralingen zullen afzonderlijk en offi-
cieel ‘gehoord’ worden over de plannen. Naar 
verwachting zal dat begin juli plaats vinden. 
Daarmee is de ‘interne’ fase van de besluiten 
hopelijk in de zomer afgerond. In de tweede 
helft van 2022 is het dan tijd voor de ‘externe’ 
fase van de besluiten. Dat houdt in: goedkeu-
ring door de classis en het CCBB (Classicaal 
College voor Behandeling van Beheerszaken). 
Als deze goedkeuringen zijn gegeven, kan 
het definitieve besluit tot samengaan door de 
Hervormde en Gereformeerde kerkenraden 
worden genomen. Daarna volgt nog een civiel-
rechtelijk traject en tenslotte de definitieve sa-
mengaan-overeenkomst via een notariële acte. 

Het streven is om 1 januari 2023 alle formali-
teiten te hebben afgerond en officieel te starten 
met het samengaan. Per die datum is er dan 
één Protestantse gemeente te Rotterdam-Kra-
lingen met twee zelfstandige wijkgemeentes.

Namens de werkgroep Samengaan, 

Stephan Kruisman
voorzitter kerkenraad Hervormd Kralingen-West

Laurens van der Ziel
voorzitter kerkenraad Protestants Kralingen

Voortgang samengaan 
Hervormd en Gereformeerd Kralingen
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In dit artikel willen we u als kerkrentmeesters 
informeren over een aantal ontwikkelingen in 
de afgelopen maanden over de toekomst van 
Pro Rege. We gaven al eerder aan dat, om op 
lange termijn een levensvatbare, zelfstandige 
en financieel gezonde Protestantse gemeente 
in Kralingen te kunnen blijven, we moeten be-
zuinigen op de kosten van kerkgebouwen.

We gaven op de gemeenteavonden in november 
2021 aan dat er serieuze belangstelling uit de 
markt was om Pro Rege te huren of te kopen. 
Voor de Hoflaankerk was en is deze belangstel-
ling er niet. We gaven toen ook aan dat de inzet 
van de kerkrentmeesters was om Pro Rege te 
verbouwen en voor een lange periode (20 jaar) 
te verhuren met een maatschappelijke bestem-
ming, bijvoorbeeld aan een zorginstelling. 
Daar was ook serieuze belangstelling voor van 
meerdere partijen. Zo zouden we eigenaar van 
Pro Rege blijven en verzekerd zijn van een con-
stante stroom huurinkomsten. (Zelf verbou-
wen en verhuren voor commerciële doeleinden, 
b.v. woonappartementen is niet overwogen, dat 
staat te ver af van ons als kerkgemeenschap.) 
Deze plannen waren gebaseerd op voorlopige 
inschattingen van de kosten en baten. Bij het 
uitwerken van de plannen en het maken van 
de detailbegroting met hulp van onze externe 

adviseur, bleek dat de verbouwinvesteringen 
om te kunnen verhuren een stuk hoger uit-
kwamen dan eerder gedacht (4,2 mln euro). 
Aannemers hebben het druk en vragen inmid-
dels hoge prijzen. Bovendien zijn de prijzen 
van bouwmaterialen de laatste tijd ook flink 
gestegen. De verbouwing zou gefinancierd 
worden, deels via een interne lening van de 
begraafplaats en deels via een hypothecaire 
lening bij een bank. De laatste maanden is de 
hypotheekrente gestegen en naar verwachting 
zal deze verder stijgen. Hierdoor kwamen de 
begrote financieringslasten een stuk hoger uit 
dan eerder aangenomen. Onder deze nieuwe 
economische omstandigheden bleek het uit-
eindelijk financieel niet verantwoord om zelf 
te verbouwen en daarna te verhuren. De kans 
zou te groot zijn dat onder de streep de netto 
maandelijkse inkomsten uit verhuur zeer klein 
of negatief zouden zijn.

We hebben daarom de verkoopvariant voor 
Pro Rege nader geanalyseerd. Verkoop levert 
een bedrag ineens op dat vervolgens op een 
duurzame en voorzichtige manier belegd moe-
ten worden. De opbrengst uit deze beleggingen 
(rente, dividend, koerswinst) moet de jaarlijkse 
exploitatie van onze gemeente belangrijk ver-
beteren. Zelfs bij een lage inschatting van de 

Plannen toekomst Pro Rege

Psalmenavond 22 juni
Na mijn eerste tweedaagse cursus kerkmuziek kreeg ik de op-
dracht om een avond over psalmen te organiseren. Graag neem 
ik u mee op een fascinerende reis die begint in de synagoge: we 
delen de 150 psalmen met de Joodse traditie. Hoe klinken zij 
daar? De psalmen werden en worden dagelijks gezongen in de 
kloosters. Maarten Luther nam beslissingen die de kerkmu-
ziek ingrijpend veranderden. Er is een psalm die in de Top 40 
belandde. Om maar een enkele halte te noemen van de reis 
langs de psalmen. 
Een avond van verhalen en ook zelf zingen. 
U bent van harte uitgenodigd deze avond mee te maken: 
22 juni in Pro Rege, aanvang 19.45 uur.

ds Ilse Hogeweg

Kerkmuziek examen: 
hulp gevraagd!
In de afgelopen jaren hebben gemeentele-
den van onze gemeente als zangers gehol-
pen bij de kerkmuziekexamens van Anna 
den Hertog-Karpenko, Gerard Verweij en 
Mirjam van den Hoek. Dat deden we graag, 
want deze musici zijn met onze gemeente 
verbonden. Docent kerkmuziek Hanna Rij-
ken heeft gevraagd of er bij het komende 
kerkmuziekexamen óók gemeenteleden 
zouden willen helpen als zanger. Voor de 
student en de examinatoren is het juist 
uitdagender en boeiender wanneer zij zo’n 
spontaan koor op de juiste wijze kunnen 
laten zingen. Op 24 juni is er dit jaar één 
examen waar uw hulp bij wordt gevraagd 
(het tijdstip volgt in de nieuwsbrief). Vol-
gend jaar zullen er vier examenkandidaten 
zijn. De examens vinden plaats in de Hof-
laankerk. Het is juist mooi om deze jonge 
musici een beter examen mee te kunnen 
geven. Als u de gelegenheid hebt, kom en 
zing mee!

ds Ilse Hogeweg 

verkoopprijs van Pro Rege en een voorzichtige, 
lage inschatting van de opbrengsten uit beleg-
gingen zijn de vooruitzichten voor verkoop 
gunstiger dan voor verbouwen en verhuren. Op 
dit moment zijn de kerkrentmeesters daarom 
de verkoopvariant verder aan het voorbereiden. 
Daarbij spelen allerlei keuzes: welke voorwaar-
den stellen we aan de nieuwe eigenaar van Pro 
Rege? De verkoopopbrengst is daarbij belang-
rijk, maar ook wat de nieuwe eigenaar met het 
gebouw gaat doen. We willen dat Pro Rege een 
passende bestemming krijgt. In de komende 
maanden gaan de kerkrentmeesters de ver-
koop en alles wat daarbij komt kijken (overleg 
met makelaars, tijdsplanning, bouwkundige 
onderzoeken etc.) verder uitwerken. We hou-
den u op de hoogte van de voortgang.

Cees Steendam 
voorzitter Gereformeerd college van kerkrentmeesters

Bert van Dorp
voorzitter Hervormd college van kerkrentmeesters

illustraties: van oude muzieknotaties tot een modern ‘psalmproject’
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Het boek Troost, onze kring, vervolg 2
“Hoop is bepaald niet hetzelfde als optimisme”

Dit zegt Václav Havel in een interview uit 1986, 
hij vervolgt: “Het is niet de overtuiging dat iets 
goed gaat komen, maar de zekerheid dat iets 
zinvol is, hoe het uiteindelijk ook uitpakt.”

We zitten voor de derde keer samen om twee 
hoofdstukken te bespreken uit het boek 
‘Troost’, geschreven door Michael Ignatieff. In 
elk hoofdstuk van het boek wordt steeds het 
leven van een persoon beschreven. Het verbin-
dende thema van die levens is, hoe ze troost 
vonden voor de rampspoed die zij in hun leven 
tegenkwamen. 

Marcus Aurelius trapt deze middag af. Zijn le-
ven lang is hij al voorbestemd om keizer Pius 
op te volgen en hij werd in 165 na Chr. kei-
zer van het Romeinse rijk. Hij was vaak aan 
de randen van het rijk te vinden om met zijn 
legers aanvallen van de barbaren af te slaan. 
Alleen en eenzaam zat hij ’s avonds in zijn le-
gertent, op zoek naar een manier om zijn angst 
en eenzaamheid te trotseren. Hij vindt dan 
troost in het maken van dagboekaantekenin-
gen. Zeer persoonlijke aantekeningen. Om zich 
voor niemand kwetsbaar te maken, houdt hij 
ze geheim. Gaandeweg in het geschrift – dat de 
titel ‘Ta eis heauton’ (vert: ‘Aan zichzelf ’) mee-
krijgt – schrijft hij ook steeds meer kernachtige 
levenswijsheden.
Je kunt ze nu nog regelmatig tegenkomen, een 
voorbeeld: “Je hebt macht over je geest, niet 
over de gebeurtenissen buiten jou. Besef dit en 
je zult kracht vinden.” 

Niet alleen de barbaren, maar ook Jeanine Wis-
se, één van de deelnemers, gaat in de aanval, 
alhoewel haar pijlen gericht zijn op Ignatieff, 
de auteur van het boek. Aurelius wordt in 161 
na Chr. keizer en dus niet in 165, zoals in het 
boek staat. Maar vooral het eenzame en pes-
simistische beeld dat Ignatieff schetst van Au-
relius vindt Jeanine niet kloppen. We krijgen 
een korte toelichting, voorzien van illustraties.  
In haar verhaal staat Jeanine ook nog even stil 

bij de stoïsche code. We kwamen dat al eerder 
in het boek, in het hoofdstuk over Cicero, tegen. 
Het stoïcisme leert je alle rampspoed te aan-
vaarden zonder je emoties te tonen – iets wat 
Cicero zelf niet lukte toen het erop aankwam. 
Daar moet een nuance gemaakt worden. Het 
gaat er namelijk om dat je je niet verzet tegen 
de door de goden bepaalde loop der dingen. 
Als je je beklaagt, dan is dat als kritiek op de 
goden op te vatten. Daarom ook werden de 
christenen vervolgd, zij verzetten zich hier wel 
tegen. Tegen de goden en dus ook tegen de Ro-
meinse rijk, want dat laatste was ook zeker de 
wil van de goden.

Wie ook troost vindt in het schrijven is Havel. 
Havel is zeker niet voorbestemd om leider van 
zijn land te worden. Sterker nog: hij wordt lang 
opgesloten door de communistische macht-
hebbers van Tsjecho-Slowakije wegens kritiek 
op de staat. Havel schrijft in de gevangenis op 
zaterdagavond brieven aan Olga. Hoewel hij 
tot haar dood met Olga getrouwd zal blijven, 
is hun relatie moeizaam. Havel houdt er veel 
vriendinnen op na. Misschien dat de sterk ver-
schillende milieus waaruit zij komen ook een 
bijdrage levert aan hun moeilijke relatie. 

Havel streeft ernaar om in waarheid te leven. 
Als je jezelf met al je fouten kunt aanvaarden 
– jezelf vergiffenis kunt schenken – kan je van 
de schaamte afkomen. Dat is de enige manier 
om in waarheid te leven. In de gevangenis 
formuleert hij ook dat verantwoordelijkheid 
het anker van zijn leven moet worden. Havel 
voelde zich verantwoordelijk voor alles: voor 
bijvoorbeeld een weervrouw op televisie, die 
zich geen raad wist toen het geluid uitviel en 
zich bekeken wist door miljoenen televisiekij-
kers. Hij voelde zich verantwoordelijk, omdat 
hij zichzelf herkende in haar gêne.

“Maar alleen voor wie geld heeft is de vrijheid 
niet duur” zong het Klein Orkest in die tijd in 
het nummer De Muur. Gelukkig leven wij niet 
in een totalitair systeem en is die muur geschie-

denis, maar hoe goed is onze overheid vandaag 
voor mensen zonder rechten? Mensen zonder 
status? Voor die mensen is onze vrijheid, ook 
vandaag, nog steeds te duur. En we zien onze 
overheid daarin ook steeds verder verharden. 
Wij zullen ons moeten blijven herkennen in die 
ander, ons verantwoordelijk moeten voelen en 
daar naar moeten handelen. Niet uit de over-
tuiging dat het goed gaat komen, maar in de 
zekerheid dat dat zinvol is.  

De volgende bijeenkomst is 9 juni om 15.00 
uur in de Hoflaankerk.
Dan komt de schilder El Greco voorbij en, één 
van de weinige vrouwen uit het boek: Cicely 
Saunders (zie foto hieronder). Zij is de opricht-
ster van het hospice als plek van zorg voor wie 
dicht bij het levenseinde is. Hoofdstuk 6 en 17 
uit het boek Troost. Om het te kunnen volgen 
is het niet noodzakelijk om de vorige bijeen-
komsten te hebben bezocht, noch het boek te 
hebben gelezen.

Jan Haas
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Het ziet er nu toch echt naar uit dat er beslis-
sende stappen gezet gaan worden in het fusie-
proces van de hervormde en de gereformeerde 
kerk in Kralingen. De financiële noodzaak 
wordt alsmaar groter, er moeten knopen wor-
den doorgehakt. Al een tijdje bestaat er een 
werkgroep ‘Samengaan’ waarin wordt ge-
sproken over allerlei zaken die met de fusie 
te maken hebben. Dat gaat van de naam van 
de fusiegemeente tot de geografische grenzen 
van de gemeente en van de aanvangstijden van 
de diensten (in één kerkgebouw) tot de manier 
waarop de zeggenschap en zelfstandigheid van 
de wijken is geregeld. 

Kort geleden is er door de kerkenraden ook 
een werkgroep ‘Herinrichting Hoflaankerk’ 
ingesteld. Daarin zitten mensen uit ons Protes-
tants Kralingen en mensen uit Hervormd Kra-
lingen West. Van ons: Marieke Bukman, Sipke 
Sels, Laurens de Visser, Leonard de Vos, Ilse 
Hogeweg en/of Marianne Bogaard en ten slotte 
Wim van As als adviseur. Ook Wouter van der 
Wilt doet mee. En natuurlijk zit een aantal ge-
meenteleden van Kralingen West in de groep: 
Adri Mourik, Jasper Snoei, Maaike van Dorp, 
Ria Vuik. Het is de bedoeling dat deze zomer 
de bevindingen al naar de werkgroep ‘Samen-
gaan’ worden gestuurd. 

Na een paar vergaderingen kun je wel zeggen 
dat er geen grote meningsverschillen lijken te 
zijn in de groep. De herinrichting van de Hof-
laankerk moet een nieuwe start zijn voor beide 
gemeentes. De mensen die een lange geschie-
denis met Pro Rege hebben, moeten zich in 
de vernieuwde Hoflaankerk thuis en welkom 
voelen. Iedereen vindt dat het spreekgeluid in 
de Hoflaankerk beter moet. De organist tekent 
daarbij aan dat het orgelgeluid niet slechter 

moet worden als je aan de akoestiek gaat sleu-
telen. De kerk moet zó worden ingericht dat je 
met een kleine gemeenschap kunt vieren, zon-
der je verloren te voelen in de grote kerk, maar 
bij bijzondere gelegenheden moeten er weer 
heel veel mensen in de kerk kunnen. En de 
kerkzaal moet goed geschikt zijn voor verhuur 
en multifunctioneel gebruikt kunnen worden. 
Dus wellicht banken eruit (?) 
De plaats die de kerk inneemt in de wijk Kra-
lingen is ook heel belangrijk, vindt de werk-
groep. Er moet openheid zijn naar de wijk toe; 
dat wordt ook door iedereen onderschreven. 
Zo is de groep bezig een program van eisen op 
te stellen, waarbij ook nog gepraat wordt over 
bijvoorbeeld de noodzaak van een goede keu-
ken, energiezuiniger verwarmen, het gebruik 
van de Onésimuszaal, enzovoort.

Lastig is wel dat we geen enkel idee hebben van 
de financiële grenzen die de kerkrentmeesters 
gaan stellen. Je praat in de werkgroep met el-
kaar, je wijst elkaar op prachtige voorbeelden 
op het internet van andere kerken die een 
soortgelijk proces hebben doorgemaakt, maar 
je vraagt je af of je niet met luchtfietserij bezig 
bent.

Half mei was er in Houten een kerkenbeurs. 
Daar was van alles te zien en te beleven op het 
gebied van inrichting, uitrusting, technische 
mogelijkheden voor kerkelijke gemeentes en 
kerkgebouwen. Je kon er praten met architec-
ten die lieten zien hoe zij een kerk (of vele ker-
ken) hadden getransformeerd voor een nieuw 
kerkelijk gebruik. Daar kon je horen vertellen 
dat het tegenwoordig heel goed mogelijk is om 
exacte voorspellingen te doen over de akoes-
tiek als je veranderingen aanbrengt in de zaal 
of in de geluidsapparatuur. Daar kon je ook 

Werkgroep Herinrichting Hoflaankerk

horen vertellen dat er op het gebied van ver-
warming van kerken de laatste jaren best wel 
vooruitgang is geboekt in de technieken om 
comfortabeler en energiezuiniger te verwar-
men bij (monumentale) kerken. 

Maar goed, de werkgroep stelt binnenkort zijn 
program van eisen vast en rapporteert aan de 
werkgroep Samengaan. Hopelijk is dit voor 
de kerkrentmeesters aanleiding om een paar 
architecten en andere professionals uit te no-
digen om met plannen en schetsen te komen 
welke zo goed mogelijk voldoen aan de eisen 
die wij stellen. Uiteraard zal er dan een serieus 
budget nodig zijn. Dat is een uitdaging, maar 
het is zeker niet zo dat er helemaal geen geld te 
vinden zou zijn. 

Leonard de Vos    
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De twintigste en laatste jaargang van Caleido-
scoop loopt ten einde. Volgende maand nog 
één nummer en dan is het voorbij. Ooit dacht 
ik dat ik 5 tot 10 jaar betrokken zou blijven 
bij Caleidoscoop. En dan zou een website de 
functie van het kerkblad overnemen. Maar het 
werden dus 20 jaren. En eerlijk gezegd, ik be-
gin de jaren te voelen. Ik vind het een steeds 
zwaardere opgave om iedere maand een paar 
dagen volledig met Caleidoscoop bezig te zijn, 
om mijn vakanties en vrije dagen aan te passen 
aan het productieschema van Caleidoscoop en 
om op betaalde software geabonneerd te blij-
ven die ik sinds mijn pensionering alleen nog 
maar voor Caleidoscoop (en ander kerkelijk 
drukwerk) nodig heb. Ik ben dus eigenlijk wel 
blij om ermee op te houden. Voortaan alleen 
maar werken aan een website en een nieuws-
brief, het is voor mij een opluchting. 

Ruim twee jaar geleden kondigde ik in de re-
dactie aan, dat ik na de twintigste jaargang 
wilde stoppen. En ik vond dat we alles op al-
les moesten zetten om een goede website te 
bouwen. Daarnaast zou er ook een regelma-
tig verschijnende e-mail nieuwsbrief moeten 
komen, die aanhaakt bij de website. Daar-
door zouden we het actuele nieuws naar de 
gemeenteleden kunnen sturen in plaats van 
afwachten tot zij naar de website toe komen. 
Ik ben ervan overtuigd dat we met een website 
en een nieuwsbrief met minder inspanning 
en voor minder geld actueler zullen zijn dan 
met een kerkblad. In de coronatijd hobbelde 
Caleidoscoop een paar keer behoorlijk achter 
de feiten aan; onvermijdelijk en geen schande, 
maar wel irritant. Anderzijds, met het blote feit 
dat we een website en een nieuwsbrief hebben 
zijn we er nog niet. We zullen nog een behoor-
lijk grote inspanning moeten doen om ervoor 
te zorgen dat veel gemeenteleden – en mensen 
van buiten de gemeente – de website ook regel-
matig bezoeken.

In de redactie doen we erg ons best om uit te 
vogelen wat we precies op poten moeten zetten 
om van de website een goede en toegankelijke 
vervanger van Caleidoscoop te maken. Maar 
we beseffen heel goed dat er in de gemeente 
best nog wel mensen zijn die niet meer zullen 
overstappen op digitale communicatievormen. 
En ook dat naar alle waarschijnlijkheid veel 
van de mensen die wel op digitaal zijn overge-
stapt daar toch op een wat minder betrokken 
manier mee omgaan dan met een papieren 
krant. Hoe gaan we daar mee om?

Om zicht te krijgen op wat ‘men’ wil, hebben 

we de lezers een aantal vragen gesteld. U hebt er 
in Caleidoscoop verschillende keren over kun-
nen lezen. In de redactie hebben we een begin 
gemaakt met het gesprek over de reacties die 
we hebben gekregen. En over de door u gedane 
suggesties, alternatieven en belevingen gaan 
wij zeker nog in breder verband in gesprek 
met o.a. de beide predikanten. Ook zullen we 
dat gesprek in de (wat grotere) websiteredactie 
gaan voeren. Met uw input is de redactie erg 
blij en wij zullen zeer zeker serieus kijken naar 
wat al dan niet mogelijk is. In het zomernum-
mer komen we daar op terug.

Een eerste aanwijzing die we krijgen uit de 
enquête lijkt al te zijn dat we dicht bij de doel-
groep moeten blijven, voortdurend contact 
moeten blijven houden over wat ze wel of niet 
lezen op de website, wat ze missen, wat ze kun-
nen missen, wat ze lastig vinden aan de site. 
We moeten er op letten dat de website juíst op 
een tablet of een iPad goed te lezen is, mis-
schien nog meer dan op een laptop of compu-
ter. Want met een tablet (of een telefoon) naar 
een website gaan is een minder grote stap dan 
eerst een computer te moeten starten. Speciaal 
een computer aan moeten zetten vinden veel 
mensen een brug te ver. 

Voor wat betreft de e-mail nieuwsbrief wordt 
langzaamaan duidelijk dat we toch wel moe-
ten zoeken naar een manier om een papieren 
versie daarvan in de brievenbus te bezorgen 
bij mensen die hem niet digitaal kunnen lezen. 
Dat is een uitdaging. Op dit moment wordt de 
nieuwsbrief op papier bezorgd bij het overzich-
telijke aantal van 4 gemeenteleden. Maar als 
dat er 20 worden, of 40, dan moeten we daar-
voor een organisatietje op poten zetten dat 
erin voorziet dat hij wordt geprint en wordt 
verspreid. En ook moeten we dan een manier 
verzinnen om het te financieren. Want het gaat 
een groot aantal printjes worden. Maar dit is 
wel iets dat we serieus overwegen.

Een bijkomende vraag die naar voren komt uit 
de antwoorden op de enquête is hoe uitgebreid 
de nieuwsbrief mag zijn. Onze bedoeling is dat 
je vaak en makkelijk kunt doorklikken naar 
de website, waar de wat langere berichten op 
staan. Maar dat zou betekenen dat je wel heel 
wat berichten gaat missen als je van de geprinte 
versie van de nieuwsbrief afhankelijk bent. We 
kunnen ervoor kiezen om de geprinte versie 
van de e-mailnieuwsbrief iets uitgebreider te 
maken dan de digitale versie. Dat doen we nu 
soms ook wel. Maar daar zit wel een grens aan, 
anders krijg je via de achterdeur het kerkblad 

Caleidoscoop, websites, Nieuwsbrief

Afscheid   van   Caleidoscoop

weer terug met alle kosten en werkzaamheden 
die daarbij horen. 
Eens per maand een wat uitgebreidere nieuws-
brief, zeggen sommigen. Ik deins hiervoor te-
rug. Zou het een idee zijn dat we na de kerk-
diensten een paar laptops en tablets in de kerk 
beschikbaar hebben, zodat je – eventueel met 
hulp – bij de koffie wat op de website kan rond-
neuzen? 

De huidige site is nog niet de website zoals die 
ons voor ogen staat. Sommige mensen hebben 
geantwoord dat ze nog niet zo heel veel op de 
site kijken omdat ze nu Caleidoscoop nog heb-
ben. Dat heeft weer tot gevolg dat de site redac-
tie het nog een beetje rustig aandoet omdat hun 
inspanningen nu toch niet tot grotere bezoe-
kersaantallen leiden. Maar nadat de laatste Ca-
leidoscoop verschenen is, moeten we opnieuw 
een grote kwaliteitssprong voorwaarts maken 
met de website. Daarbij zal ook de inrichting 
van het besloten gedeelte eens goed onder de 
loep worden genomen. Zelf ben ik een beetje 
teleurgesteld dat nog maar zo weinig mensen 
hun foto hebben gezet op het adressengedeelte 
van de website, het ‘smoelenboek’. Daar gaat 
dus aan gewerkt worden. 
Het besloten gedeelte van de site wordt ook 
het deel waar de pastorale berichten komen te 
staan, en de in memoriams. Maar hoe gaat dat 
vorm krijgen? En maak je het mogelijk voor de 
ingelogde bezoekers om reacties achter te laten? 
Allemaal dingen waar we nog over nadenken.

Het wordt dus een belangrijke zomer voor de 
samengevoegde redacties van Caleidoscoop 
en website. Ze moeten een zo goed mogelijke 
overgang van papier naar digitaal bewerkstel-
ligen (met behoud van een beetje papier) én de 
website op een aantal punten nog verbeteren en 
uitbreiden. 

Tot slot: we hebben bedacht dat we in septem-
ber nog een ‘Uitzwaai Caleidoscoop’ maken. 
Een echt aller- allerlaatste nummer. Met veel 
aandacht voor de website. Een bewaarexem-
plaar met nuttige naslaginformatie. En met 
een beetje nostalgie. 

Leonard de Vos 
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Dit jaar was het urgenter en actueler dan ooit: 
stilstaan bij bombardement en oorlog. Waar 
we op 4 mei in het hele land onze slachtoffers 
herdachten van de WO2, is de oorlog in Oekra-
ine gaande en komen de verhalen en beelden 
hard onze huiskamers binnen. Nu, op dit mo-
ment!

Op de Oudedijk, rondom de straten met de 
namen van de verzetshelden zoals Chris Ben-
nekers, Robert Baelder en Willem Ruys kwa-
men tientallen mensen rondom de Steen van 
de Miljoenen Tranen (beeldhouwwerk van 
Truus Mengers-Oversteegen) bijeen voor de 
nagedachtenis en de kranslegging. 
Vooraf aan de ceremonie speelde het Korps 
Rotterdamse Post Harmonie koraalmuziek. 
Rens van Overdam, werkzaam bij de gebieds-
commissie Rotterdam, leidde het geheel. Na 
het signaal van de hoornblazer volgde de twee 
minuten stilte met alleen vogelgeluiden. Daar-
na in volle vrijheid het Wilhelmus. 
Scoutinglid Nina van Leusden van scouting 
Olivier van Noort droeg het gedicht van Eva 
Pronk voor. 

Vrijheid

de oude man
verstopte joden op zijn zolder,
drukte illegale kranten
en hielp Engelse piloten.
hij loog voor het leven.
hij loog voor de vrijheid.

Tot nu toe leefde de herdenking van de afschaf-
fing van de slavernij vooral onder degenen die 
nazaat waren van de slaven. In Surinaamse 
en Antilliaanse families werden de verhalen 
doorgegeven en de voorouders herdacht die 
geleden hebben onder de slavernij. Op 1 juli 
wordt in Suriname de afschaffing gevierd on-
der de naam ‘Keti koti’, ‘verbreek de ketenen’. 
‘Manspasi’ wordt 1 juli 1963 ook wel genoemd, 
‘emancipatie’. 

We wisten wel dat Nederland rijk is geworden 
door haar handelsverleden, maar de link met 
de slavernij bleef lang abstract. We worden 
ons er echter steeds meer van bewust dat de 
onmenselijke behandeling van de slaven in de 
koloniën een bouwsteen is geweest voor onze 
welvaart. Slavernij is niet alleen iets voor men-
sen uit het Caribisch gebied met Afrikaanse 
roots, het is – helaas – ook deel van ons verle-

Kranslegging 4 mei bij de Steen van Miljoenen Tranen
de vrouw
in de kelder
liet wanneer de vliegtuigen overvlogen
bange mannen, vrouwen en kinderen
schuilen voor de bommen.
zij stond voor het leven.
zij stond voor de vrijheid.

Herdenking afschaffing slavernij: toon je solidariteit!

den.  “De stad zoals we die nu kennen is mede 
zo geworden door kolonialisme en slavernij in 
het verleden”, staat op de website van de ge-
meente Rotterdam.  

Om die reden is Protestants Kralingen al jaren 
betrokken bij een kerkdienst op de vrijdag vóór 
Keti Koti, samen met Surinaamse en Antilli-
aanse kerken. Dat is dit jaar vrijdag 24 juni om 
19.30 uur in de Hoflaankerk. Daarmee tonen 
we betrokkenheid en erkennen we dat het sla-
vernijverleden niet alleen iets is van nazaten 
van de slaven. 

Dit jaar zal ds Christian Lindner van de EBG, 
de opvolger van ds Zinhagel, de overdenking 
houden. Zelf verzorg ik de voorbeden. 

Wat zou het mooi zijn als onze betrokkenheid 
zich dit jaar mede uit in de aanwezigheid van 
vele ‘witte’ gemeenteleden. Ik hoop dat onze 
Protestantse gemeente goed vertegenwoordigd 
is. Wees zeer welkom!

ds Marianne Bogaard

zie ook het persbericht op pagina 13

de jongen
net achttien
opgeroepen
om te vechten aan het front
nam afscheid van zijn moeder
en zou haar nooit meer zien.
hij vocht voor zijn leven.
hij vocht voor de vrijheid.

deze helden.
gewone mensen zoals jij en ik.
kozen ervoor te vechten
voor de vrijheid.
als een van deze helden
hier niet voor had gekozen.
was mijn opa dan geboren?
had ik dan geleefd?

Daarna kwam Peter Lems als verhalenvertel-
ler zijn bevindingen op de Rotterdamse scho-
len bij de lessen over de WO2 vertellen aan de 
hand van zijn boek en theatervoorstelling “Ik 
ga op reis…” .

Bij de kranslegging legden ook twee mensen 
namens de kerken van Kralingen een krans: 
Henk Rothuizen en Stefan van Leeuwen. Na 
afloop was er gelegenheid voor een nagesprek 
met een kop koffie in Pro Rege.

Hennie van der Linden
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Pastoralia

Pinksteren: je mag spreken
Pinksteren is de dag waarop gesproken wordt. 
Pinksteren is de dag van de communicatie: het 
elkaar verstaan. Maar ook: je mag stem geven 
aan wat in je leeft, aan wat jou beweegt, ver-
tel het! Breng het naar buiten. Wie weet wat 
het anderen doet. Wij ontvangen gaven van 
de Geest: liefde, troost, enthousiasme, moed … 
Wél met de bedoeling om uit te delen van al die 
mooie geven. Niet om ze zuinig voor jezelf te 
houden. Het mag eruit, het is de bedoeling dat 
wij elkaar bevragen over wat ons beweegt. Het 
is de bedoeling dat we vertellen. En niet per se 
alleen wat mooi en vertrouwend is. Juist ook 
elkaar vertellen over je vragen en twijfels, over 
antwoorden die je vond en die misschien an-
ders waren dan je had gedacht. Of had gehoopt. 
Je mág spreken, over wat in jou beweegt, over je 
zoeken en je vinden. Pinksteren: het mag er uit!

Bloemen
Op zondag 1 mei zijn de bloemen gebracht bij 

, die 
herstellende is van haar ziekenhuisopname, 
met onze hartelijke bemoediging en groet. 
Op 7 mei waren 

65 jaar getrouwd. De 
dag daarna, zondag 8 mei, kregen zij de bloe-
men uit de dienst met onze hartelijke felicita-
ties voor dit bijzondere jubileum. 
Ook op 7 mei waren 

, 40 jaar 
getrouwd. Met onze hartelijke gelukwensen 
zijn de bloemen uit de dienst van 15 mei naar 
hen toe gegaan. 

 verblijft nu in verpleeghuis 

 Rotterdam. Een moeilijke overgang voor 
hem, wetend dat hij niet meer in de 
kan wonen. De bloemen uit de dienst van 22 
mei zijn naar hem gebracht als groet en als 
bemoediging, en als teken van verbondenheid. 
Op 29 mei ontvingen 

 de bloemen uit 
de dienst met onze hartelijke felicitatie. Zij wa-
ren op 3 juni 45 jaar getrouwd. 
Diezelfde zondag is een attentie gebracht naar 

, met onze hartelijke geluk-
wensen. Zij waren op 1 juni 50 jaar getrouwd.

In memoriam 
Op 19 mei is overleden 

, na 
moeilijke jaren van veel pijn en moeilijke we-
ken van ziekenhuisopnames. Zij woonde Kra-
lingseweg 258. Zij groeide op als  in 
Kralingseveer. Met overtuiging koos zij voor 
haar liefde . Zij waren 
63 jaar getrouwd. Samen werkten zij in het 
hoveniersbedrijf. 

. Daarnaast was zij 
handwerklerares op de Park Rozenburg School. 
Naast het harde werken waren er goede vrien-
den. Het gezin ging naar de kerkdiensten in de 
Oosterkapel. Nan was iemand die niet hield 
van uiterlijk vertoon. God was er voor haar: 
dat hoeft niet worden benoemd of getoond of 

bewezen. Bij haar afscheid lazen we Psalm 139. 
We bidden dat God, die haar kende en kent, 
mee zal gaan met haar echtgenoot Willem en 
haar zonen Willem en Hans en hun gezinnen. 

Meeleven
 feliciteren we hartelijk met 

het behalen van haar examen huisartsenge-
neeskunde. Na alle vele jaren is deze studie nu 
afgerond. Van harte gefeliciteerd! 
Verder zijn er verschillende gemeenteleden die 
te maken hebben met grote zorgen en ziekte, 
maar hier niet bij name genoemd worden. We 
denken aan hen, we leven mee, en noemen el-
kaars namen in onze gebeden tot de Eeuwige.

Een hartelijke groet van uw pastores
ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

Samen 160 jaar
In de maand juni zijn wij 10 dagen even 
oud en in 2022 is dat 80 jaar. Wij vieren 
dat op 

zaterdag 25 juni 2022, in Pro Rege
Anna en Bert den Hertog - Karpenko bie-
den ons dan een concert aan op orgel en/of 
piano onder de titel 

“Zon en Muziek” 
Wij nodigen iedereen van harte uit dit met 
ons mee te maken en mee te vieren. 
Inloop in de kerkzaal van Pro Rege vanaf 
14.15 uur. Het concert begint om 14.30 uur. 
Na afloop bent u welkom in de bovenzaal 
van Pro Rege voor een gezellig samenzijn 
met een feestelijk drankje en een hapje.
Marjan en Laurens de Visser

Hartelijk dank!
Op 7 mei vierden wij dat wij 40 jaar geleden 
getrouwd zijn. Vanuit de dienst van 14 mei 
ontvingen wij, via Corry, de prachtige bos 
bloemen van God en gemeente.

Hartelijk dank voor de prachtige bos en 
alle felicitaties gekomen via de post en per-
soonlijk afgegeven en door gesprekjes in de 
kerk en winkel.

Wij zijn hier erg dankbaar voor.
Alwin en Marga

Elkaar tot spreken horen

tot spreken heb je mij gehoord
tot nieuwe levenskracht
ervaring eerder nooit verwoord
wordt aan het licht gebracht

tot spreken heb je mij gehoord
en tijdens mijn verhaal
ontstaat in mij een ander woord
begin van nieuwe taal

tot spreken heb ik jou gehoord
in wederkerigheid
wij scheppen samen woord voor woord
de taal die ons bevrijdt

Lies Thielens

vrijdag 10 juni
17.30 uur ontvangst
18.00 uur eten | € 6,–

inschrijven: 
zondag 5 juni na de dienst
of bel Nico van Veen: 
t (010) 452 68 72

Samen eten in Pro Rege
Tapas

en een toetje
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De kinderen van de basiscatechese reisden 
per trein en metro naar Amsterdam, naar het 
Joods Kindermuseum. Daar kon je van alles 
zien, horen, uit laatjes pakken, een speurtocht 
doen, een joods broodje maken van gevloch-

Naar het Joods Kindermuseum
ten deeg, Hebreeuwse letters schrijven, muziek 
maken, zelfs een VRbril op je hoofd krijgen 
(foto) en gaandeweg van alles ontdekken over 
hoe gewoon en hoe anders een Joods gezin leeft. 
Er zijn veel verhalen en feesten, er is ander 
eten, er is een keuken met twee aanrechten 
en twee serviezen. Kinderen zijn belangrijk 
in de Joodse traditie. Ook eten en een gezel-
lig feest. Overal doorheen zijn er verhalen dat 
het belangrijk is om goed te leven en goed te 
doen. Na het museum zijn we nog héél even in 
de Portugese synagoge geweest, er tegenover. 
Heel groot en heel mooi en heel bijzonder, dat 
deze door de Tweede Wereldoorlog heen be-
waard is gebleven. Een mooie dag, met aan het 
einde pizza’s in Kralingen, en uitgetelde maar 
blije kinderen.

Ralf Hillebrand en Ilse Hogeweg
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Op 10 mei was er weer een vergadering. De 
mei-vergadering is altijd gereserveerd voor de 
vaststellen van de jaarrekeningen van diaco-
nie en kerk. 
Rob Valkenburg, penningmeester in het Col-
lege van kerkrentmeesters, was aanwezig 
voor het toelichten van de jaarrekening van 
de Hervormde Gemeente Kralingen van 2021. 
Er is een positief resultaat, dat met name te 
danken is aan de ontvangst van € 165.000 uit 
een legaat. Ook het resultaat van de begraaf-
plaats (€ 120.296) draagt bij aan het positieve 
resultaat. Zonder die bedragen zou de kerke-
lijke gemeente wel een tekort hebben van circa 
€ 30.000 en daarom zijn er echt wel maatrege-
len nodig om ook voor de toekomst het ker-
kenwerk veilig te stellen. Met dank aan Rob 
werd de jaarrekening vastgesteld. 

De publicatie van de jaarrekening komt er nog 
aan, als ook de accountant zijn goedkeuring 
heeft gegeven. 

Een aantal onzer was afwezig, onder meer de 
scriba Jeannette Schravesande, degene die 
normaal dit verslag opmaakt. We konden ge-
lukkig wel weer verwelkomen Corry Toxopeus 
(een heel eind op weg na haar vervelende val) 
en Cees Steendam die succesvol de marathon 
van Boston had volbracht.

Wat werd er zoal besproken? We keken terug 
op een intensieve maar zinvolle Paasperiode. 
Een drietal diensten in de Stille Week als op-
maat naar de triomf van Pasen. We stelden 
wel vast dat, mede door corona, de routine 
weer wat moet worden opgebouwd. Niet voor 
iedereen was bijvoorbeeld duidelijk dat de sa-
menkomsten van (witte) donderdag, (goede) 
vrijdag en (stille) zaterdag in feite één dienst 
waren. De kerkenraad acht het nodig, op een 
andere plaats, nog eens stil te staan bij diverse 
liturgische momenten en gebruiken van onze 
gemeente. Al degenen die deze diensten mede 
hebben mogelijk gemaakt, en dat zijn er heel 
wat, van harte bedankt.

We stonden zoals gebruikelijk ook weer stil 
bij het proces dat we fusie zijn gaan noemen. 
Zowel de fusie – een aangelegenheid van Her-
vormd Kralingen en dito Gereformeerd – als de 
voorbereiding op de situatie ná de fusie waarin 
we, naar verwachting nog slechts beschikken 

over één kerkgebouw met twee ‘gebruikers’ 
(onze gemeente en de gemeente van Kralingen 
West). Gelukkig is al een aantal mensen actief 
bezig met planontwikkeling via de zogenaam-
de Werkgroep Herinrichting Hoflaankerk (zie 
hiervoor ook p. 6). Ook stelde de kerkenraad 
vast dat, los van informatie via officiële ge-
meenteavonden, het van het grootste belang 
is, dat wij allemaal nadenken én ons uitspre-
ken over de beoogde nieuwe situatie en dan 
gaat het bijvoorbeeld om aanvangstijden op de 
zondagmorgen. Niet dat we met álle wensen en 
verlangens rekening kunnen houden – uitein-
delijk zal het besluit een soort van compromis 
zijn – maar het is en moet wel een beslissing 
zijn, waar alle gemeenteleden over nagedacht 
en over gesproken hebben met elkaar! Mocht u, 
met andere woorden, bepaalde ideeën of wel-
licht zorgen hebben, houd deze dan niet voor 
uzelf maar spreek erover, met elkaar, maar ook 
met de mensen die in dit verband een extra 
verantwoordelijkheid hebben. Bijvoorbeeld 
met een lid van de kerkenraad.
Een ander thema waar we ook als gemeente 
aandacht aan willen geven is wat is gaan heten 
de Veilige Kerk. Dat is, dat weten we inmiddels 
wel, geen vanzelfsprekendheid. Een veilige om-
geving – voor iedereen! – is een concreet punt 
van aandacht. In het maartnummer van Calei-
doscoop hebt u hier meer over kunnen lezen.

Dinsdag 26 april 2022

Bericht uit de kerkenraadsvergadering
Wat deden we nog meer. Op een vergadering 
van de kerkenraad gaat het over de grote zaken 
maar ook over een reeks van kleinere zaken 
die ons als gemeente vormen. Zaken die, soms 
kort, dan weer met wat meer woorden, bespro-
ken worden. De kerkenraad doet lang niet al-
les zelf, gelukkig maar, want het heeft tal van 
zaken als het ware ‘uitbesteed’ via taakgroe-
pen en andere groepen van actieve gemeente-
leden. Het is dan ook gebruik, dat tijdens zo’n 
kerkenraadsvergadering als deze, activiteiten 
worden ‘nagelopen’. Als het gaat om de taak-
groep Pastoraat constateerde de kerkenraad 
dat de actie ‘paastasjes’ (er werden totaal 250 
tasjes gevuld en weggebracht), een geweldige 
prestatie is waaraan velen hebben bijgedra-
gen. En buitengewoon goed is verlopen en 
zeer gewaardeerd werd. Zo hebben we ook een 
taakgroep Eredienst en vanuit deze taakgroep 
worden ook allerlei initiatieven genomen dan 
wel bewaakt, denk aan het streamen van die 
diensten. We hebben kinder- en jeugdwerk. 
Kortom allerlei activiteiten waarover u telkens 
ook in Caleidoscoop en op de website kunt 
lezen (dan wel in de Nieuwsbrief). Er gebeurt 
veel binnen onze gemeente en er is veel om 
dankbaar voor te zijn. 

Laurens van der Ziel
Voorzitter 

Dinsdag 10 mei 2022

Uit de Algemene kerkenraad
Ook de jaarrekening van de diaconie werd 
vastgesteld. De penningmeester Pieter Holle-
brandse lichtte de cijfers toe, er is bijna € 2.500 
meer uitgegeven dan aan giften ontvangen, 
maar de diakenen willen vooral niet oppotten, 
dus dit is geheel in overeenstemming met het 
beleid. Aan de verschillende goede doelen is 
ruim € 15.000 overgemaakt. Vanaf 1 juli kunt 
u op de ANBI-pagina van de websites van de 
wijken de cijfers nog eens nalezen.

Als altijd hebben we de wetenswaardighe-
den uit de wijken met elkaar gedeeld en is 
er gesproken over de stand van zaken bij het 
samengaan van de gemeenten. U kunt daar 
elders in Caleidoscoop / op de website meer 
over lezen.

Henny de Vos-Koerselman, 
notulist AK

Mehret, 
ongedocumenteerd kind
Zondag 15 mei werd baby Rosie gedoopt. In het kyrie gebed 
aan het begin van de dienst sprak ds Marianne Bogaard 
over baby’s die níet met zo veel liefde worden ontvangen 
als Rosie, over baby’s die onder zo veel slechtere omstan-
digheden hun leven beginnen.
Ik denk dan aan Mehret. Ik vertelde al eerder over haar. De 
moeder van Mehret houdt zielsveel van haar, ze doet alles 
voor haar kind. De omgeving van Mehret – school, atle-
tiekclub, Pauluskerk, advocaat, ik – wij gunnen Mehret het 
beste. Ik ging mee naar een atletiek wedstrijd. Ik zag haar 
winnen. Ze was blij. Ze werd gefeliciteerd. Ze had pret met 
de andere kinderen. Ze hoorde er helemaal bij. Een Rot-
terdams meisje. Maar niet voor de Nederlandse overheid. 
Die sluit haar buiten. Nu al acht jaar lang. Jij moet weg uit 
Nederland. Jij mag er niet zijn. Verschrikkelijk, onmenselijk. 

Straatarm zijn ze. De Pauluskerk zorgt voor het absolute 
minimum. Ik probeer iets meer te geven. Net zulke atle-
tiekschoenen als haar clubgenootjes bijvoorbeeld. U kunt 
ook helpen: NL 33 RABO 0373 7130 10 van de diaconie van 
Protestants Kralingen. Onder vermelding van: Mehret. U 
kunt ook geven via de Appostel app.
(Leonard de Vos)
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Oproep 
orgelcommissie
We hebben een prachtig instrument in de 
Hoflaankerk. Dat komt niet in het minst 
door één van de belangrijkste ‘registers’ 
van het orgel, de akoestiek van het ge-
bouw. Ik weet het, ik ben niet objectief, 
maar de collega’s die af en toe langskomen 
beamen het. 

Al sinds jaren organiseert de orgelcom-
missie concerten op en rond het orgel. De 
laatste jaren is die commissie echter be-
hoorlijk uitgedund. De leden van de com-
missie hebben geen van allen een directe 
band met de kerkelijke gemeenten. Dat is 
natuurlijk uit nood geboren, want wan-
neer er niemand binnen de kerk te vinden 
is, kijk je naar liefhebbers van buiten. 

We bevinden ons nu op een punt waar 
bezinning noodzakelijk is: hoe gaan we 
verder, in welke samenstelling? We zijn op 
zoek naar input en man(vrouw) kracht. 
Het liefst met mensen die op één of andere 
manier zijn verbonden aan één van de ker-
kelijke gemeenten. 

Uw ideeën of inzet zijn dus van harte wel-
kom! Een idee spuien of het gesprek hier-
over aangaan is wat ons betreft helemaal 
vrijblijvend. Natuurlijk zijn nieuwe leden 
nodig, maar goede ideeën zijn ook zeer 
welkom. 

We staan op een punt waarop we willen 
inventariseren en vooruit kijken. Taken 
liggen niet op voorhand vast. Dus draagt u 
muziek in de Hoflaankerk een warm hart 
toe en houdt u van organiseren, plannen, 
wervende teksten schrijven, sponsors wer-
ven, affiches maken of ophangen, fondsen 
aanschrijven, etc. etc? Dan horen we graag 
van u. 

Met vriendelijke groet,
Wouter van der Wilt

Wouter van der Wilt speelt op zaterdag 25 juni 
om 20.00 uur zijn programma Sonata! in de 
Hoflaankerk. De term sonate (Italiaans: so-
nare = klinken) heeft meerdere betekenissen. 
Meestal wordt een meerdelig werk bedoeld, drie 
of vier delen voor een soloinstrument (soms 
met begeleiding). Het eerste en laatste deel zijn 
vaak uitbundiger en energieker of grootser dan 
de middendelen. Met de term sonatevorm (of 
hoofdvorm) wordt een manier van compone-
ren bedoeld. Twee muzikale thema’s spelen een 
hoofdrol die in de expositie geïntroduceerd wor-
den en tijdens de doorwerking op allerlei manie-
ren gevarieerd. In de reprise komt de expositie 
van de thema’s grotendeels weer terug, maar die 
dient nu als afsluiting. Vaak zijn één of meerde-
re delen van een sonate in deze vorm geschreven.

Wouter begint het concert met een grote, geïm-
proviseerde sonate in vier delen. Wouter doet 
in juli van dit jaar mee aan het internationaal 
Orgelconcours Haarlem, en besteedt bij wijze 
van voorbereiding daarop tijdens zijn concer-
ten veel aandacht aan improvisatie. Wanneer 
u ideeën heeft voor thema’s kunt u dat voor 
het concert aan hem laten weten. Daarna volgt 
de 8e orgelsonate van Josef Rheinberger (be-
roemd van zijn Cantilena). Deze in Liechten-

Het was druk op het orgel van de Hoflaankerk 
zaterdagavond 7 mei 2022. Een speciaal Fees-
telijk Bevrijdingsconcert met als uitvoerenden 
Marien Stouten en Jan Peter Teeuw. Voor deze 
gelegenheid samen, dus tegelijkertijd, op het 
orgelbankje. Quatre mains op het orgel, kan 
het vóller? En omdat het orgelspel nu ook in 
beeld gebracht wordt, was het resultaat nog 
spectaculairder. Want zo breed is het klavier 
nu ook niet en dat voor vier in plaats van twee 
handen. En dat was niet alleen te horen maar 
dus ook heel goed te zien. De handen zochten 
trefzeker hun weg naar de juiste toetsen en dat 
leverde ook mooie en knappe beelden op.  Het 
resultaat, fraaie en dus ook heel volle melo-
dieën met organisten die vooral sámen musi-
ceerden. Het muzikale genoegen spatte ervan 

Rondom het Van Vulpen orgel

Orgelconcert 25 juni van Wouter van der Wilt
stein geboren componist werkte het grootste 
deel van zijn leven (de 2e helft van de 19e eeuw) 
in München. Als laatromantisch componist 
staat hij toch nog duidelijk in de traditie van 
de Weense klassieken: Mozart en Beethoven. 
Het laatste deel, de passacaglia, is één van zijn 
beste en meest gespeelde orgelwerken.

Ten slotte een premiére. Voor het eerder dit jaar 
verschenen Rotterdams Orgelboek, waaraan 
verschillende Rotterdamse componisten een 
bijdrage leverden, componeerde Wouter een 
nieuw orgelwerk: Laudamus Te. Het werk is 
gebaseerd op diverse thema’s uit het Gloria van 
Francis Poulenc. Vooral het tweede deel, Lau-
damus Te, komt nadrukkelijk naar voren. Pou-
lenc werd door zijn vrienden wel ‘half monnik, 
half straatjongen’ genoemd vanwege de grote 
contrasten in zijn muziek. In zijn Gloria wisselt 
hij momenten van buitenaardse schoonheid af 
met humor en uitbundige ongedwongenheid. 
Het werk is geschreven in een vorm die is afge-
leid van de sonatevorm.

We hopen velen van u te zien op 25 juni om 20 
uur! De toegang is gratis, er is wel een (digitale) 
collecte. 
de Orgelcommissie

Vol op het Hoflaankerkorgel
af! Nu eens geen Bach maar wel veel Valerius 
en allerlei ander bewerkt materiaal. Het werd 
een spannende en verrassend muzikale bevrij-
dingstour, die avond in de Hoflaankerk. Wat 
rest is vooral verbazing namelijk dat, ondanks 
het programma en de kwaliteit van het gebo-
dene, er toch niet meer mensen de weg naar de 
Hoflaankerk wisten te vinden. Natuurlijk kunt 
u de registratie via YouTube terugvinden maar 
het is natuurlijk vele malen mooier om dit echt, 
life me te maken. Los hiervan, dit soort con-
certen kan niet zonder publiek, u bent gewoon 
nodig want zonder uw stimulerende aanwezig-
heid eindigt zo’n mooie traditie. 

Laurens van der Ziel
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‘Excuses, wat nu? Op weg naar verzoening’. Dit 
thema staat centraal tijdens de Manspasi kerk-
dienst op 24 juni a.s. in de Hoflaankerk te Kra-
lingen. Het thema sluit aan op dat van 2021: 
‘Samenleven voorbij de schuld, vergeving en 
verantwoordelijkheid’. Het thema staat in het 
teken  van de excuses die burgemeester Abou-
taleb in december jl. aanbood voor het koloni-
ale en slavernijverleden van de stad Rotterdam. 
Lange tijd werd ervan uitgegaan dat het aan-
deel van Rotterdam in de slavernij van geringe 
omvang was. Dit in schrille tegenstelling tot 
de bevindingen van het slavernijonderzoek 
in opdracht van de gemeente Rotterdam, dat 
op 31 oktober 2020 werd gepresenteerd. Rot-
terdam zat tot over zijn oren in de slavernij. De 
erfenissen daarvan zitten tussen onze oren, ze 
werken materieel en mentaal door in het heden. 
Nu is het tijd om met die oren naar elkaar te 
gaan luisteren.

Excuses zijn misschien gauw uitgesproken, 
maar wat hoort erbij om duidelijk te maken 
dat die excuses ook werkelijk gemeend zijn? 
Dat is niet alleen een vraag naar de gevolgen 
op politiek-bestuurlijk  niveau, maar juist ook 
op het persoonlijke niveau van alle mensen, de 
burgers van deze stad. Wat is dan nodig om 
van excuses tot een verzoening te geraken, die 
perspectief biedt voor een gemeenschappelijke 
toekomst?

Vanuit het christelijk geloof is verzoening altijd 
een veranderproces van alle personen die hier-
bij – op welke manier dan ook – betrokken zijn. 
Het gaat niet om politiek correcte uitspraken 
maar om de vraag wat moet in mij(!) anders 

Ik ben alweer op de helft van mijn studiever-
lof. In de week van 13 juni begint het derde 
van vier blokken. Na blok twee werd ons 
gevraagd om een tussentijdse evaluatie te 
schrijven. Daarin moesten we onder andere 
aangeven wat de training tot nu toe heeft ge-
bracht met betrekking tot onze leerdoelen en 
welke stappen we nog hopen te zetten. Omdat 
we als collega’s (drie Katholieke vrouwen die 
werken als geestelijk verzorger, twee predi-
kanten van de Gereformeerde Kerk Vrijge-
maakt, een Protestantse vrouw die geestelijk 
verzorger is in het leger en drie Protestantse 
dominees) allemaal andere leerdoelen heb-
ben, leren we niet alleen via onze eigen leer-

Persbericht Manspasi kerkdienst 24 juni 2022; Hoflaankerk

Excuses, wat nu? Op weg naar verzoening
worden? Wat moet er bij en in alle betrokkenen 
veranderen, zodat er een draagvlak ontstaat 
om op een gelijkwaardige manier samen ver-
der te kunnen gaan? Bijbelteksten en liederen 
zullen ons in de Manspasi kerkdienst begelei-
den om het leed uit het verleden te gedenken 
en om de vreugde tot uitdrukking te brengen 
dat er formeel een begin is gemaakt om te ko-
men tot verandering en samen te zoeken naar 
de stappen die gezet moeten worden en de per-
spectieven die dit biedt.

doelen, maar ook doordat we elkaars leerpro-
ces meemaken.

Dat leerproces vindt op meerdere niveaus 
plaats. Door middel van het bespreken van 
werkinbreng, lezingen en webinars, maar ook 
door meer fysieke activiteiten. Bibliodrama 
bijvoorbeeld, waarbij we ons spelenderwijs 
verdiepen in de personages in een Bijbelver-
haal. En door het daadwerkelijk oefenen van 
voorgaan in de eredienst. Daarnaast is er het 

Klinisch Pastorale Vorming

Studieverlof juni
vrije groepsgesprek. Iedere dag is er een mo-
ment zonder agenda, waarbij de groep zelf 
het gesprekonderwerp bepaalt. Dat levert een 
boeiende inkijk op in groepsdynamiek, en dan 
met name je eigen rol in de groep. Natuurlijk 
reflecteren we daar achteraf op …

Al die reflectie met bijbehorende voorbereidin-
gen vraagt mijn volle aandacht. Ik ben daarom 
weer afwezig van 13 juni - 1 juli. Het grootste 
deel van die drie weken ben ik in Nijmegen (bij 
uitzondering werk ik wel mee aan de ketikoti-
viering op 24 juni). Collega Ilse neemt waar.

ds Marianne Bogaard 

De Manspasi kerkdienst wordt gehouden op vrijdag 
24 juni om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) in de Hoflaan-
kerk. De dienst wordt georganiseerd door de samen-
werkende organisaties Stichting Gedeeld Verleden 
Gezamenlijke Toekomst (GVGT), de Evangelische 
Broedergemeente Rotterdam Centrum (EBGR-C), 
RK Parochie Petrus Donders, de Protestantse (wijk)
gemeente te Rotterdam Kralingen, the Holland Me-
thodist Church en de Evangelische Broeder en Zuster 
Gemeente (EBZG).

Voor informatie: harlow@gvgtrotterdam.nl
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Amsterdam, 14 april – Temperaturen van 30 of zelfs 
40 graden boven normaal op de Noordpool 
en de Zuidpool. Afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen terwijl daar een oorlog mee gefi-
nancierd wordt. De klimaatcrisis is hier en nu. 
Hoe vaak moeten wetenschappers nog alarm 
slaan? Hoeveel waarschuwingen van het kli-
maatpanel van de VN hebben we nog nodig? 
De oorlog in Oekraïne is een wake-up-call voor 
ons systeem. Dit is de kans om het verbruik van 
fossiel af te bouwen en huizen te isoleren en 
energie te besparen, zodat we verduurzamen 
en op die manier de mensen steunen bij het 
betalen van hun energierekening. Het is tijd 
om in actie te komen voor het klimaat: geen 
woorden maar daden. Daarom organiseert de 
Klimaatcrisis Coalitie een Klimaatmars op 
zondag 19 juni in Rotterdam.

Waarom Rotterdam?
De Klimaatmars in Rotterdam is een vervolg 
op de Klimaatmars van november vorig jaar 

waar 40.000 mensen in Amsterdam de straat 
op gingen om beter klimaatbeleid te eisen. 
Ook organiseerde de Klimaatcrisis Coalitie in 
maart 2021 het Klimaatalarm in meer dan 40 
steden door heel Nederland. Nu is Rotterdam 
het decor van een nieuwe klimaatdemonstra-
tie. De stad met de grootste olie- en kolenhaven 
van Europa. Rotterdammer Vatan Hüzeir van 
Fossielvrij NL legt uit: “In de haven van Rot-
terdam komen iedere dag ladingen binnen met 
grote impact op de natuur en op onze toekomst. 
Tankers vol kolen en olie uit bijvoorbeeld Rus-
land, maar ook soja en palmolie. Daarom gaan 
we de straat op. We willen een rechtvaardige 
toekomst, met meer schone lucht, goed geïso-
leerde huizen en zekere banen. We eisen dat 
alles op alles wordt gezet om de klimaatcrisis 
aan te pakken.” 

Sinds de vorige klimaatacties is er een nieuw 
kabinet met een klimaatfonds, maar zonder 
rechtvaardige plannen. Kolencentrales blijven 

Geen woorden maar daden: actie voor het klimaat op zondag 19 juni

Rotterdam decor van nieuwe Klimaatmars
open en deadlines uit de klimaatzaak van Ur-
genda worden niet gehaald. Nederland staat 
stil. Ook op de klimaattop in Glasgow werd 
er internationaal geen doorbraak gerealiseerd. 
Terwijl de klimaatcrisis aan de orde van de 
dag is met overstromingen, bosbranden en 
hongersnoden. “Fossiele brandstoffen zijn de 
aanjager van de klimaatcrisis, maar ook van 
oorlog, conflict en vervuiling. Door een kapot 
systeem lijken we als samenleving vast te zit-
ten aan fossiele brandstoffen. En zo betalen 
we mee aan de gruwelijke oorlog van Poetin. 
Mooie doelstellingen van de overheid zijn niet 
genoeg, er is actie nodig. Daarom gaan we de 
straat op. In Rotterdam en vragen we de over-
heid om door te pakken voor een veilige we-
reld”, aldus Faiza Oulahsen van Greenpeace, 
namens de Klimaatcrisis Coalitie. 

Organisatie
De Klimaatmars zal zondag 19 juni om 13:00 
uur starten en eindigen op het plein de Bin-
nenrotte voor de Markthal Rotterdam. De 
route van de mars zal zo snel mogelijk bekend-
gemaakt worden. De Klimaatcrisis Coalitie is 
een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, 
Fridays For Future, Greenpeace, Extinction 
Rebellion, FNV, Fossielvrij NL, Milieudefensie, 
The Transnational Institute (TNI), Code Rood 
en DeGoedeZaak en wordt gesteund door meer 
dan honderd andere maatschappelijke organi-
saties.

Om 11.30 uur is er in de Laurenskerk een 
interreligieuze viering voorafgaand aan de 
Klimaatmars.

Doe mee, loop mee!

In de tijd voor Pasen vroeg de Pauluskerk aan-
dacht voor mensen die ongedocumenteerd zijn 
en die oud worden. We zagen dat sommige 
mensen al 40 jaar in Nederland zijn en in al 
die jaren nooit officieel zijn toegelaten. Het lijkt 
wel een Bijbelverhaal. Nu ze oud geworden zijn 
en zorg nodig hebben, klinkt nog steeds de 
mantra dat ze maar terug moeten naar waar 
ze vandaan kwamen. Dat is voor velen onmo-
gelijk. De landen van herkomst blokkeren die 
optie – en zo zitten mensen vast tussen wal en 
schip. 

We zijn blij met de respons die onze noodkreet 
opriep. Er was aandacht in kranten, op de ra-
dio en op de lokale televisie. In het afsluitende 
stadsgesprek op Witte Donderdag in de biblio-
theek spraken diverse gemeenteraadsleden 
zich uit voor een oplossing. We vierden Pa-
sen in de hoop dat klemzitten niet het laatste 
woord heeft – en dat een wereld denkbaar is 
waar recht is en brood en liefde, genoeg voor 
ieder mensenkind. 
Nu zijn we onderweg naar Pinksteren. Pink-
steren is het feest van de creativiteit – van de 

geest die waait waarheen zij wil, van het lo-
pend vuurtje dat mensen aansteekt en drijft 
tot actie. Pinksteren is de dag dat duizenden 
mensen besloten het over een andere boeg te 
gooien. Het lef om het anders te doen is wat 
Rotterdam nodig heeft. Er moet een oplossing 
komen voor de oudere ongedocumenteerden. 
De actiekrant Roep! die in het actieatelier ge-
maakt is en die vol staat met getuigenissen, ver-
halen en poëzie, is nog verkrijgbaar in de kerk.  

ds Ranfar Kouwijzer, Pauluskerk

Op naar Pinksteren
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Collectes april 2022
In april is voor de kerk in totaal (in beide kerk-
gebouwen en inclusief bonnen) € 902,50 gecol-
lecteerd. Hartelijk dank. 
Bart Reinders

De diaconie kreeg van u:
3 april Voedselbank    € 481,96

10 april Logeerhuis De Buren  € 203,30
14 april Noodhulp Oekraïne   € 364,10
17 april La Sonrisa Naranja   € 777,65
24 april Anna Home Mongolië   € 210,55

Alle gevers hartelijk dank!
Namens de diaconie, Johan Louwerse

Actie Kerkbalans 
Inmiddels zijn we bijna halverwege het jaar 
en dan is het goed om een tussenbalans op te 
maken van de Actie Kerkbalans. Zoals bekend 
doen we dat als Gereformeerden en Hervorm-
den nog steeds apart, zolang we nog niet ook 
vermogensrechtelijk samen zijn gegaan. Op 
dit moment is aan Gereformeerde zijde ruim 
€ 18.000  binnen gekomen. We hopen dit jaar 
op € 77.500,- uit te komen en dus hebben we 
nog wel een behoorlijke weg te gaan. Gelukkig 
is er ook voor 2022 door onze leden een flink 
bedrag toegezegd, waarvan de verwachting is 
dat dit ook binnen zal komen. Bovendien leert 
de ervaring dat in de tweede helft van het jaar 
het merendeel van het begrote bedrag binnen 
komt. 

Desondanks is het natuurlijk altijd goed om 
bij uzelf na te gaan of u ook dit jaar weer heeft 
toegezegd. U kunt daarvoor ook nog steeds de 
retourenveloppe, die u in januari heeft ontvan-
gen, insturen, graag zelfs!

Vanzelfsprekend bedanken wij iedereen heel 
hartelijk voor alle giften, zo noodzakelijk voor 
de instandhouding van onze kerkelijke ge-
meenschap. 

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bart Reinders (penningmeester)

Concert
Op 10 juni a.s. is de uitvoering van de kerk-
sonates van Mozart door de organist Geert 
Bierling (foto), Marina Meerson en Marnix 
Willem Steffen viool, Robert Franenberg con-
trabas en Katja Dirven cello.
Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn 
€ 20,– aan de zaal en in de voorverkoop via 
kaarten@muzikc.nl € 15,–. Studenten betalen 
€5,–. Kaarten zijn ook in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij La Mer, Kortekade 14 en Velvet 
Music, Donner Coolsingel.

De kerksonates zijn besteld door een Spaanse 
kardinaal, die graag wat ontspannende muziek 
wilde om tijdens de mis uit te voeren. Zoals er 
vroeger in onze diensten wel eens ruimte werd 
gegeven aan  de organist om een improvisatie 
uit te voeren. De kerksonates van Mozart wor-
den niet vaak uitgevoerd, maar het is schitte-
rende muziek!

Namens Muzikc,
Anne Gercama

Muziek en  Duurzaamheid

Duurzaamheid
Al lange tijd was de werkgroep duurzaamheid 
van plan om weer eens naar het eiland van Brie-
nenoord te gaan. Er is hard gewerkt aan het ver-
beteren van de bereikbaarheid en de diversiteit 
van het landschap. Als je over het eiland loopt, 
zijn er steeds bijzondere plekjes. In een deel 
van het eiland is een moerasgebied in wording, 
waar veel vogels te vinden zijn. Schotse hoog-
landers zorgen ervoor dat het eiland niet dicht-
groeit. In de vlakke delen van het zandstrand is 
vooral het uitzicht op de rivier met zijn drukke 
scheepvaart en het stadscentrum boeiend. Het 
is goed te zien dat de Maas een getijdenrivier 
is: de stroming van het water is soms bijzonder 
sterk.  Al met al waren we heel content met ons 
eiland. Uit eigen observatie kan ik u melden dat 
de begaanbaarheid van het pad rond het eiland 
prima is, al was ik wel blij dat ik mijn stok had 
meegenomen. Er is op dit moment geen eetge-
legenheid. Gelukkig hadden we onze thermos-
kannen met koffie bij ons. Een ongekend luxe 
als je op het bankje zit met het schitterende 
panorama van rivier en stad voor je.
De verbinding met het openbaar vervoer is 
prima en de afstand is goed te overbruggen 
met de fiets. Je kunt kiezen voor de kortste 
en meest spectaculaire route over de Brienen-
oordbrug, maar er is ook een vlakkere route via 
het havengebied.

Het Eiland van Brienenoord is een aanrader! 
Als u meer betrokken wilt worden bij plannen 
en het uitwerken bent u van harte welkom!
Namens de Duurzaamheidsgroep, 
Anne Gercama
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Erediensten in juni
Vieringen worden live uitgezonden via kerkomroep.nl en op protestantskralingen.nl/vieringen. 

De moed en trouw van Ruth
Rond Pinksteren lezen we uit het boek Ruth. 
Dat sluit aan bij de Joodse traditie. In de sy-
nagoge wordt op het Wekenfeest uit de feestrol 
Ruth gelezen. Het wekenfeest (Sjavoeot) is 
Joods Pinksteren, het valt zeven weken na het 
Joodse Paasfeest (Pesach). Bijzonder is dat de 
data daarvan dit jaar precies samenvallen met 
ónze feesten! Terwijl wij op Eerste Pinksterdag 
uit Ruth lezen, gebeurt dat dus ook in de sy-
nagoge.
Velen kennen het romantische verhaal van 
Ruth die ervoor kiest loyaal te blijven aan de 
moeder van haar overleden man, en die in 
Bethlehem nieuw liefdesgeluk en een nieuwe 
toekomst vindt. Tussen de regels door vertelt 
het echter nog veel meer: hoe de moed van 
Ruth en de moed van Boaz elkaars spiegel zijn. 
En hoe het tonen van trouw het leven onder 
Gods zegen laat opbloeien. 

Zondag 5 juni, Pinksteren
lezingen: Ruth 2 en Handelingen 2: 1-6 • 2de collecte: Kin der-
dorp Kiwangala in Oeganda

Pro Rege, 10.00 uur: ds Marianne Bogaard
Maaltijd van de Heer • m.m.v. zanggroep
Het is oogsttijd. Ruth gaat met de zegen van 
schoonmoeder Naomi naar een akker waar 
wordt geoogst om daar aren te rapen. Een 
vreemdelinge op het land van Boaz. Als hij 
hoort wie ze is en beseft wat ze voor Naomi 
heeft gedaan, spreekt hij de wens uit dat de 
Eeuwige haar rijkelijk zal belonen. Ondertus-
sen is hij zelf degene die ervoor zorgt dat ze 

overvloedig kan oogsten. De trouw van de één 
beantwoord door de trouw van de ander. De 
Geest die door mensen heen werkt.

Zondag 12 juni 
zondag Trinitatis • 2de collecte: Safe Haven

Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Wim in ’t Hout
Op deze zondag begroeten we als gastvoor-
ganger ds Wim in ’t Hout (zie foto). Ds Wim 
in ’t Hout is opgegroeid in Kralingen, als 
predikant (Nederlands Gereformeerde Kerk) 
begonnen in Arnhem, daarna was hij 21 jaar 
legerpredikant, 8 jaar geestelijk verzorger bij 
de Nationale Politie, predikant in Berlijn voor 
de Nederlandse Gemeente en de laatste jaren 
in Rotterdam Ommoord (PKN) tot zijn recente 
emeritaat. Heel graag wilde hij in Kralingen 
een dienst met onze gemeenschap vieren, waar 
zijn weg door het leven begon. Natuurlijk ga-
ven we gehoor aan zijn verzoek en willen we 
hem hartelijk ontvangen. Ds Wim in ’t Hout 
kon door omstandigheden nog niet aangeven 
over welke teksten deze dienst zal gaan, dat 
volgt via de nieuwsbrief. 

Zondag 12 juni (II)
Pro Rege, 20.00 uur: Taizéviering

Zondag 19 juni
lezingen: Ruth 3 en Lucas 8: 1-3 • 2de collecte: Vakantietas

Pro Rege, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg
Een geschiedenis in de nacht, van mensen die 
leven zoeken, liefde en toekomst. Liefde gonst 
door Naomi, Ruth en Boaz. Hun trouw brengt 
hen toekomst. Is dit alleen een mooi verhaal? 
We overwegen wat deze nacht ons kan zeggen.

Vrijdag 24 juni, Keti Koti viering
lezingen: Ruth 3 en Lucas 8: 1-3 • collecte nader te bepalen

Hoflaankerk, 19.30 uur: ds Christian Lindner
Zie pagina 8 en pagina 13 voor meer informatie 
over deze viering.

Zondag 26 juni
lezingen: Ruth 4 en Matteüs 1: 1-17 • 2de collecte: Kerkplein 
Kralingen

Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg
Het vraagt nog een hele juridische afhandeling, 
het ‘lossen’ van Boaz. In de poort zitten de 
mannen van de gemeenschap van Bethlehem, 
en zorgvuldig zetten ze met elkaar de stap-
pen die nodig zijn om tot toekomst en recht te 
komen. Naomi is niet bitter meer. In het evan-
gelie van Matteüs wordt de buitenlandse Ruth 
aan het begin met name genoemd.

Zondag 3 juli
lezing: Lucas 10: 1-11 • tweede collecte: Pension Maaszicht

Pro Rege, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg
Overstapzondag en medewerking cantorij
Jezus stuurt 72 leerlingen op weg, naar alle 
plaatsen waar hij naar toe wil gaan. Wat moet 
je dan doen? Wat moet je doen als je afgewe-
zen wordt? Over omgaan met wie je op je weg 
ontmoet horen wij. De oudste kinderen van de 
kindernevendienst stappen over naar de tie-
nerdienst, en daar staan we bij stil met een lied 
en een cadeau.

Chagall heeft veel kunstwerken aan Ruth gewijd.
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