
Caleidoscoop

Dit is de laatste reguliere Caleidoscoop. Hierin nog een overzicht van de kerkdiensten t/m augustus. Alle nieuws 
verder via e-mail nieuwsbrief en website.

Retouradres:
Leendert Butterstraat 44
3062 XN Rotterdam

Wat de toekomst brengen moge ... 
– 10 jaar later

Tien jaar geleden kwam Caleidoscoop met een 
themanummer “Wat de toekomst brengen 
moge ...” over de toekomst van de kerk. De 
redactie had verschillende gemeenteleden ge-
vraagd hun gedachten te verwoorden over Pro-
testants Kralingen in 2020. Dat jaar, 2012, was 
het jaar dat de Oosterkapel zou sluiten. Er wa-
ren werkzaamheden aan de Oudedijk waardoor 
Pro Rege en de Hoflaankerk minder bereikbaar 
waren. En er was een Bijbelkring over het boek 
Ruth. 

I. ds Marianne Bogaard:

Otto en Annemieke van der Meer-Spijker had-
den een vooruitziende blik. Dat kan natuurlijk 
niet anders bij een vooruitblik, maar hun as-
sociaties waren wel heel treffend. Ze stelden 
zich voor hoe gemeenteleden eind 2020 per 
Caleidoscoop-mail een bericht kregen van de 
kerkenraad. Hun woorden uit 2012: “Het jaar 
2020 was een bewogen jaar. Maar na alle ver-
anderingen van vorig jaar, is de rust ook weer-

gekeerd in Protestants Kralingen. De tijd van 
avondvullende discussies via Skype is voorbij. 
En (bijna) iedereen heeft zich neergelegd bij 
de vernieuwingen”. Vervolgens beschrijven zij 
een proces waarin geëxperimenteerd werd met 
Digitale Interactieve Kerk. Men kon thuis de 
diensten volgen met een account. Iedereen leek 
tevreden, maar tijdens een online evaluatie-
bijeenkomst bleek dat velen het samenkomen 
misten. Jongeren die elkaar digitaal hadden 
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Wat de toekomst brengen moge ... 
– 10 jaar later
ontmoetingen organiseren. Ook ouderen sprak 
dat aan. En zo kwam het dat de wens weer op-
kwam bij veel gemeenteleden om wekelijks een 
fysieke dienst te houden …

Niemand had in 2012 nog van corona gehoord 
en kon zich lockdowns en quarantainemaat-
regelen voorstellen. Maar Otto en Annemieke 
fantaseerden al over de digitale mogelijkheden 
om kerk te zijn. Én de beperkingen daarvan. 
Het is of we nu, twee jaar na 2020, op een an-
dere manier in de situatie zitten die zij speels 
schetsen: we zoeken naar de meerwaarde van 
onze digitale middelen. Wat zijn we dankbaar 
dat ze er waren de  afgelopen tijd! Én we ont-
dekken dat er meer nodig is om samen een 
gemeenschap te zijn. Te vieren, te leren, te die-
nen en te ontmoeten. In een andere tijd dan 
tien jaar geleden, de ontwikkelingen gaan snel. 
Maar nog steeds met onze blik gericht op wat 
de toekomst brengt. Of, zoals ds Laurens Ko-
revaar in het hoofdartikel van de betreffende 
Caleidoscoop schreef: Op wat er naar ons toe 
zal komen.

Hoe zal Protestants Kralingen eruit zien over 
tien jaar? We kunnen de vraag opnieuw stel-
len. Het ligt dan vanuit onze huidige situatie 
voor de hand aan te wijzen wat er niet meer zal 
zijn. Geen papieren Caleidoscoop. Geen twee 
kerkgebouwen waar we afwisselend gebruik 
van maken. En misschien zal er nog wel meer 
verdwijnen. Maar juist daarom is het belang-
rijk om onder woorden te brengen wat de kern 
is die we willen bewaren en waar we aan willen 
blijven werken. Ik wens ons toe dat we ook dan 
nog steeds een gemeente zijn waar ieder van 
harte welkom is, zonder onderscheid. Waar we 
vieren dat de Eeuwige ons niet loslaat én er-
over nadenken hoe wij mens van Christus zijn 
in ons eigen leven én in onze eigen omgeving. 
Waar we fysiek samenkomen, maar waar voor 
wie dat niet meer kan digitale mogelijkheden 
zijn om verbonden te blijven. Kortom: een 
gemeenschap die in iedere tijd de liefde van 
Christus probeert te leven. Met de blik naar 
buiten en het hart gericht op dat wat in Hem 
steeds weer naar ons toekomt.

II. ds Ilse Hogeweg:
In 2012 wist Annemieke Melching het zéker: in 
2020 is er één levendige, warme kerkgemeen-
schap ontstaan, met beide benen in de maat-
schappij, in één kerkgebouw. Met één eetgroep 
en met één dominee (wel met administratieve 
ondersteuning), en één cantorij. Ze beschrijft 
veel moois en goeds dat zij heeft meegemaakt 
in beide kerkgebouwen, en ze voorziet dat het 

proces van samengaan ‘niet eenvoudig en vaak 
pijnlijk zal zijn, maar dralen zal worden afge-
straft’ … ook Annemieke had beslist een voor-
uitziende blik, ook al zijn we nog niet zover 
als zij voor ogen had. Christiaan van der Ziel 
keek om zich heen in de kerkdienst, en conclu-
deerde ‘dat onze familie de gemiddelde leeftijd 
drastisch deed dalen’. Hij wijst erop dat de be-
hoefte aan zingeving ook in 2020 groot zal zijn. 
Maar dat zingeving zeker door jonge mensen 
buiten de kerk gezocht wordt. De grote vraag: 
hoe kun je jonge mensen bereiken? Moeten zij 
naar de kerk komen – of moet de kerk naar 
hen toe? Erik Jan Teunissen schrijft over alle 
inzet die hij ziet, het vele goede dat hij meege-
kregen heeft in steeds verder in elkaar groei-
ende kerkgemeenschap. Zeer treffend in onze 
dagen is wat hij in 2012 schrijft: ‘Het sentiment 
met gebouwen is begrijpelijk, maar mag geen 
reden zijn om niet te veranderen en te zoeken 
naar nog meer samenwerking met naaste ge-
loofsgenoten. De ervaring van de afgelopen 20 
jaar spreekt voor zich en ik had onze mede-
gemeenteleden voor geen goud willen missen!’

Het terug kunnen lezen van deze toekomst-
visies bepaalt mij bij het prachtige kerkblad 
dat Caleidoscoop heeft kunnen zijn. En de 
toekomstvisies laten mij zien hoezeer je de 
kerkgemeenschap ontvangt van de mensen 
vóór ons. Hoezeer doet het ertoe wat jij hier en 
nu in de kerk van Christus doet, met die ander, 
voor die ander. Hoe enorm belangrijk is elke 
stap die wij zetten met elkaar. Geen stap kan 
overgeslagen worden. Om dan de kerkgemeen-
schap over te dragen aan de gemeenschap van 
de toekomst. Die het altijd anders zal doen dan 
wij denken. Maar laten we de kerkgemeen-
schap doorgeven met alles wat wij in huis heb-
ben, met al onze liefde en onze zegen. 

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

COLOFON CALEIDOSCOOP
Caleidoscoop is/was een uitgave van de Protestantse (wijk)
gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen. Dit is het laatste 
nummer van de 20ste jaargang en tevens de laatste regu-
liere Caleidoscoop.

Redactie:
ds M.M. (Marianne) Bogaard, ds I.D. (Ilse) Hogeweg, 
mw H. (Hennie) van der Linden, mw D. (Thea) van Santen, 
dhr L.A. (Leonard) de Vos.

Redactie- en kopij-adres:
Leendert Butterstraat 44, 3062 XN
e: kopij@protestantskralingen.nl | t: (010) 453 16 90 

Dit e-mailadres blijft bestaan. Maar het wordt voortaan 
gebruikt voor kopij voor de website en nieuwsbrief.
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KERKMAATJES
Op zondag 10 juli worden na de kerkdienst 
de koppels van kerkmaatjes bekendge-
maakt en kunnen de afspraken worden 
gemaakt.  Het is fijn om elkaar weer te ont-
moeten, maar nog leuker is het om daarna 
te vertellen wat er gedaan is. We weten nog 
niet helemaal hoe we iedereen dit laten we-
ten, want er verschijnt dan geen Caleidos-
coop meer. Maar we hebben natuurlijk een 
website en een nieuwsbrief!! 
Als u ons vóór startzondag 18 september laat 
weten van de activiteiten van u en uw kerk-
maatje (graag verhaal én foto) door dat te 
sturen naar kopij@protestantskralingen.nl, 
dan zorgen wij voor de rest.

Hennie van der Linden

In september sluiten we aan bij de 
jaarlijkse vredesweek in onze startzon-
dagdienst 18 september, en ook in de 
huiskamergesprekken in de twee weken 
daarna. 

Vanwege corona zijn de huiskamerge-
sprekken al twee keer niet doorgegaan in 
het voorjaar, daarom nu. Met alle generaties 
willen we stilstaan bij onze grote zorgen over 
de oorlog in Oekraïne, over wat wij wel en 
niet kunnen doen, onze gedachten, gebeden 
en ons handelen. 

Startzondag en huiskamergesprekken

Generatie vrede
Huiskamergesprekken
Doel: ontmoeting, gesprek en verdieping met el-
kaar onder leiding van een van onze predikanten
Wanneer:   In de periode van 19 tot en met 30 
september 
Waar: op een 8-tal adressen in onze gemeente

In augustus verschijnt de uitnodiging op de 
website en in de nieuwsbrief. 

Van harte aanbevolen door de leden van de 
taakgroep Pastoraat,
ds Ilse Hogeweg en 
ds Marianne Bogaard

Altijd spannend zo’n dienst waarover door best 
veel mensen al bijna een jaar is nagedacht en 
vergaderd. Vijf kerkelijke gemeentes die mee-
doen, best verschillend van elkaar, en ook een 
maatschappelijke organisatie die zo zijn eigen 
agenda heeft. Eén groot doel: de interkerkelijke 
viering in Rotterdam, door wit en bruin, van 
de bevrijding van de slavernij in Suriname en 
de West. Keti koti, de ketenen verbroken. We 
vieren deze gezamenlijke dienst al een aantal 
jaren in de Hoflaankerk, op de laatste vrijdag 
in juni voor ketikoti dag. We vierden het vóór 
corona, tijdens corona, en dit jaar min of meer 
ná corona; maar nog wel een beetje voorzichtig: 
op het laatste moment toch maar besloten om 
de collectezakjes niet aan elkaar door te geven 
maar gebruik te maken van de collectezuilen. 
Want de besmettingen liepen weer op. 
Gelukkig waren we weer met een redelijk 
aantal mensen in de kerk, ongeveer 100. Bij 

het koffiedrinken na de viering en bij de Suri-
naamse en Antilliaanse hapjes is dat een mooi 
aantal, niet te vol. In de kerkdienst zelf had-
den er best nog wel wat meer mensen mogen 
zijn, zeker meer witte mensen. Gewoon om 
te laten zien dat jouw wereld ook mijn wereld 
is, dat we broeders en zusters zijn, dat we sa-
men zijn bij herdenken en bij het vooruitzien 
naar de toekomst. En de kerkdienst was zeer 
de moeite. De voorbereidingsgroep had een 
mooie samenhangende liturgie in elkaar gezet, 
het BlackGospelChoir4U zong de sterren van 
de hemel (de gemeentezang stak er wat mager-
tjes bij af) en de preek van (de voor ons nog ta-
melijk nieuwe) dominee van de EBG, Christian 
Lindner stemde tot nadenken. Maar u kunt de 
stream van de dienst nog altijd bekijken via de 
website van Protestants Kralingen, dus wat zal 
ik daar verder nog over vertellen. (Let op: het 
koor zong veel mooier dan het op de stream 

Manspasidienst
lijkt, onze technische mogelijkheden voor een 
perfecte geluidsopname zijn niet goed genoeg. 
Het koor alleen al was een reden om de dienst 
bij te wonen.)
Volgend jaar nieuwe kans om de manspasi-
dienst te bezoeken. Maar dan moet u daar wel 
helemaal voor naar de Laurenskerk. Het is 
een jubileumjaar dan: 160 jaar ketikoti, en de 
manspasidienst moet nóg stedelijker worden, 
daarom Laurenskerk. Overigens: je kunt heel 
goed staande houden dat pas volgend jaar de 
slavernij 150 jaar geleden is afgeschaft. Want 
in 1863, het officiële jaar van afschaffing, heeft 
de Nederlandse overheid de voormalige slaven 
verplicht om nog 10 jaar op de plantages te blij-
ven. Alleen dat is al een reden om de excuses 
aan te bieden waar onze regering nog steeds 
niet aan wil. Gênant.

Leonard de Vos

mailto:nieuwsbrief@protestantskralingen.nl
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Cathédrale Notre-Dame-du-Real d’Embrun
In Embrun in de Hautes Alpes van Frankrijk 
staat de Cathédrale Notre-Dame-du-Réal, een 
prachtige kerk, waarvan de fundamenten in 
916 werden gelegd. De kathedraal staat op een 
hoge rots, boven de rivier de Durance. Toenter-
tijd maakten de Italiaanse gelovigen veel werk 
van de uitbreiding van het geloof en Embrun 
was een belangrijk strategisch punt in de toe-
gang over de Alpen naar Frankrijk. Sommigen 
van jullie zullen weten hoe de Route Napoléon 
(de N85) dwars door de Alpen van Frankrijk 
naar Italië loopt. 

Rond het jaar 1000 werd de basilique de ‘Notre 
Dame des Rois’ genoemd, want de pauselijke 
vorsten kwamen er graag. Tussen 1170 en 1225 
is de kathedraal aan de maagd Maria gewijd en 
werd Embrun ook de hoofdzetel van de aarts-
bisschop. Lange tijd is deze kathedraal dus een 
basiliek geweest, omdat de aartsbisschop daar 
woonde. Nu is de bisdomszetel naar Gap ver-
plaatst en heet de basiliek weer kathedraal. 
Er is toen een geweldig mooi fresco geschilderd 
op de muur van de basiliek. Het fresco ‘de aan-
bidding van de drie koningen’ met prachtige 
kleuren verwees naar twee soorten koningen: 
die van het Vaticaan en van de drie wijzen uit 
het Oosten. In 1585 is dit fresco vernietigd door 
de protestanten. In de kapel aan de zijkant van 
de kathedraal is het fresco in ere hersteld en in 
2009 onthuld. Het is één van de schitterende 
elementen in deze prachtige kathedraal.

Het mooiste van deze kerkbezoeken in de va-
kanties vind ik de rust en de eerbied die op je 
neerdalen, zodra je door de poort naar bin-
nen gaat en de drukke wereld achter je laat. 
Er heerst een serene sfeer. Je wordt – lijkt het 
wel – door de drempel over te gaan dichter naar 
God toe gebracht. Hier mag je je zorgen voor 

God neerleggen. De wereld waaruit je komt, 
mag je relativeren. Hier is tijd voor jezelf, voor 
geknield bidden en nadenken over vroeger en 
over wat je nu beweegt. 
Ik brand, net als zovelen gewend zijn, altijd 
kaarsjes in de kerken, maar ik koop ook altijd 
kaarsjes om mee naar huis te nemen. Uit deze 
kathedraal komen er na deze meivakantie in 
2022 drie bij. Ik heb inmiddels bijna honderd 
kaarsjes thuis in Kralingen, allemaal met da-
tum aangegeven, wanneer ik die heb aange-
schaft. Kostbare souvenirs uit kostbare kerk-
gebouwen.

Dominicuskerk van Amsterdam
‘Wat fijn dat jullie er allemaal zijn! Iedereen 
hier in dit mooie gebouw en ook alle lieve 
mensen die met ons meedoen en meeleven via 
internet’, zo vangt de dienst in de Dominicus-
kerk meestal na het inzingen van het koor aan 
op zondagmorgen om 11.00 uur. Wij zijn in 
die prachtige kerk van P.J.H. Cuypers 32 jaar 
geleden getrouwd. Iedereen kent Cuypers na-
tuurlijk als de architect van het Rijksmuseum 
en het Centraal Station in Amsterdam. Hij ont-
wierp ook de grote troon die in de Ridderzaal 
staat en waarop ons staatshoofd op Prinsjesdag 
de troonrede voordraagt. Ik vind deze Domini-
cuskerk (foto hierboven) het mooiste ontwerp 
dat hij heeft gemaakt.

In de ‘Dominicus’ is ruim zestig jaar geleden 
een oecumenische gemeente ontstaan van 
mensen uit allerlei kerken en geloven. Er wordt 
elke zondag prachtig gezongen. Het koor, on-
dersteund door dirigent en organist, zingt veel 
liederen van Huub Oosterhuis, maar ook van 
anderen, zoals Ida Gerhardt. De overdenkin-
gen worden georganiseerd door het liturgisch 
team dat bestaat uit protestantse en katho-
lieke voorgangers. De afgelopen weken stond 

het thema ‘Vrijheid’ centraal en dat werd door 
gastsprekers heel verschillend behandeld. Op 
de actualiteit toegesneden…
Elke dienst eindigt met de viering van de Eu-
charistie, de dienst van de Tafel. Dit Avond-
maal is een centraal moment in de viering, 
maar is ook heel goed georganiseerd op ver-
schillende uitdeelplekken en het stukje matse 
wordt gedoopt in de wijn. 

Het meeste houdt mij bezig dat op de zondagen 
dat wij de dienst volgen, ik eigenlijk wil dat de 
dienst niet stopt. Het is een liturgie die wordt 
vertaald in betovering. Ik geniet van de warmte 
in het taalgebruik, de tijd die wordt genomen 
voor rust en inkeer in de dienst, de schitte-
rende muziek en zang en de sacrale omgeving 
van de prachtig gerestaureerde kerkruimte. En 
van het onmisbare ritueel van brood en wijn 
dat elke dienst wordt gevierd. De sfeer en de 
gezamenlijke geloofsbeleving is zo intens dat ik 
mij er maar moeilijk los van kan maken. En wij 
staan daar niet alleen in. Er zijn op zondag on-
geveer 400 mensen die de Dominicus digitaal 
opzoeken. Tijdens de coronapandemie waren 
er nog veel meer. 

Vakantiekerken
Bij het scheiden van de 
markt nog drie Vakantie-
kerkverhalen. Hennie van 
der Linden en Koos van 
der Steenhoven zijn beide 
in mei op vakantie geweest 
en vertellen van een kerk die ze bezochten. 
Daarnaast deelt Koos met ons hoe hij (zo-
gezegd) ‘eindeloos graag’ via internet de 
vieringen in de Amsterdamse Dominicus-
kerk meebeleeft.

Vakantiekerken in  
Embrun en Amsterdam
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In mei 2022 waren we in Passau aangekomen 
voor een bootreis over de Donau. Na een ho-
telovernachting hadden we een paar uur te 
overbruggen voor we aan die reis konden be-
ginnen, dus stapten we wat rond.

In de oude binnenstad, in het puntje van Bei-
eren tegen de Oostenrijkse grens aan, komen 
drie rivieren bijeen: de Inn, de Ilz en de Donau. 
Hoewel de Inn de breedste is wordt het vervolg 
van deze drie stromen toch Donau genoemd, 

De Duurzaamheidsgroep nodigt alle liefheb-
bers uit voor een bezoek aan het Essenburg-
park op zaterdag 30 juli 2022.
Het park ligt tussen de spoorbaan Rotterdam-
Schiedam en de Essenburgsingel in de wijk het 
Nieuwe Westen.   In het park kun je wandelen 
over de oude spoordijk, door het elzenbos en 
over de wilde weide. Ook kun je op zaterdag 
een bezoek brengen aan de Pluktuin.

We verzamelen om 11 uur bij metrohalte Voor-
schoterlaan en reizen gezamenlijk via station 
Beurs.

Wij raden aan om een eigen lunchpakket mee 
te nemen, en vergeet de wandelschoenen niet …

Wij hopen weer op een zonnige dag! Graag even 
aanmelden bij Riny Torn, t. (010) 235 54 48, e-
mail: rinytorn@hetnet.nl

Janny Monteny

Wie wil meemaken waarom de Dominicus 
mij zo aanspreekt, kan terecht op internet. De 
diensten worden daar gestreamd en kunnen 
net als bij ons worden teruggezien.
Zomaar een gebed, opgetekend uit de Domi-
nicus:

Gij Eeuwige
Zoveel gebroken in uw schepping
Gekwetste zielen
Verlamde lichamen
Verkrampte geesten
Ongeziene kinderen
Vergeten mensen
Verschroeide aarde
Vervuilde lucht

Maar ongebroken is uw liefde
En ongebroken de liefde van uw kind
En ongebroken de kracht 
Van dat aloude gebaar
Van het breken van het brood
En het delen van de wijn
Om ons er aan te herinneren
Dat mens-zijn betekent
Leven uit genade
In dankbaarheid
In solidariteit met vriend en vreemde
In verbondenheid met al wat leeft
Helend wat gebroken is
En zo werkend aan een nieuwe wereld.

Koos van der Steenhoven

omdat de oorsprong van de Donau het verste 
weg ligt van Passau en de Donau het meeste 
water naar Passau aanvoert.

In de binnenstad bevindt zich onder andere 
een prachtige kathedraal in barokstijl: de St. 
Stephan Dom uit 1668. Het is de hoofdkerk 
van het bisdom Passau. De kerk heeft een orgel 
dat bekendstaat als één van de grootste kerkor-
gels ter wereld. Het heeft 17.794 pijpen met een 
totaal van 233 registers! In 1924 tot 1928 werd 
een groot orgel gebouwd door Georg Friedrich 
Steinmeyer en het werd uitgebreid in 1993 
door Eisenbarth tot ten slotte vijf orgels en vier 
klokkenspelen. Alle orgels kunnen vanaf één 
speeltafel worden bespeeld. Er worden elk jaar 
vanaf 2 mei dagelijks concerten gegeven vanaf 
12.00 uur. 
En laten wij nu net om die tijd toevallig daar 
langs kuieren, een concertkaartje kopen, (want 
je moet de tijd toch doorkomen), en plaatsne-
men in de banken.
En toen begon het orgel (beter: de orgels!) te 
spelen met een zo’n overweldigend geluid, met 
zo’n totaal beslag op de ruimte, dat het ons de 
adem benam! 
De organist zette in met een preludium van 
Franz Tunder en de machtige klank uit het 
Hauptorgel bulderde door de barokke Dom. 
Verrassend genoeg bleek het grootste orgel ter 
wereld ook een beetje synthesizer te zijn: er 
twinkelde ook een carillon. Een half uur lang 
werden we overspoeld door werken waarvan 
we de namen niet wisten we en genoten! Wat 
een goede start van een daarna mooie reis!

Wim en Hennie van der Linden

Een bezoek aan de Dom in Passau

Zaterdag 30 juli 2022: 

Uitstapje naar het Essenburgpark
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Pastoralia

Troost
Het belangrijkste pastorale woord is: troost. 
Troost is levensbelangrijk, waar alle andere 
mogelijkheden en woorden stokken en stop-
pen. Wat is nog troost, als er verder niets meer 
kan? In het leesgroepje over het boek Troost 
(Michael Ignatieff) hebben we zijn gedachten 
over troost besproken. Het belangrijkste van 
troost is het besef dat je niet alleen bent in 
verdriet en moeite. Al zo vele mensen hebben 
net als jij verdriet gehad, met ziekte te maken 
gehad, zorgen om hun geliefden gehad. Al zo 
veel mensen vóór ons hebben hun grote vragen 
aan God gesteld, hebben God gezocht, verloren 
en wisten zich door God gevonden en gezien. 
Troost. Wat is de troost die wij mensen elkaar 
kunnen geven? Wat is de troost die we als ge-
lovigen elkaar kunnen aanreiken? Voor de één 
zijn dat heel andere bijbelwoorden, liederen en 
gedachten dan voor de ander. Het is van het 
grootste belang om ons bewust te worden van 
wat onszelf troost in geloof – en wat juist niet. 
Het is ook van het grootste belang om elkaar 
te horen en steeds meer te kennen in wat de 
ander juist wel troost, of juist niet. Wij hebben 
in de Eeuwige liefde, hoop en trouw ontvangen. 
Er is een bijbel vol verhalen van mensen die 
net als wij hebben gehoopt, verloren, gehuild 
hebben – die God nooit losgelaten heeft, ook 
al laten mensen wél los. Om deze liefde van 
de Eeuwige naar elkaar te vertalen – daarvoor 
zijn wij gemeenschap, daarvoor zijn wij deze 
wereld in gezonden.
 
In memoriam 
Zondagmorgen 12 juni is  in rust 
en vrede overleden in de leeftijd van 91 jaar. 
Tot december woonde hij 60 jaar in de Hoflaan. 
Na een val en twee heupoperaties moest hij 
revalideren in Pniël, vlak bij zijn huis en met 
het vertrouwde uitzicht op de Hoflaankerk. 
Daarna bleek verblijf in verpleeghuis de Burcht 
noodzakelijk – hij miste hij Kralingen zeer. In 
een dag tijd werd zijn situatie zeer zorgelijk, en 
zo is hij overleden.

“Wie hoort, ziet en herkent de meeste spreek-
woorden en gezegdes uit de Bijbel in deze 
tekst?” Dat was de opdracht en het spelletje 
van deze medewerkersavond, maar eigenlijk 
was het het meest fijn om elkaar weer te zien, te 
spreken, met elkaar te lachen en te overleggen. 
Alle medewerkers van onze gemeente waren 
uitgenodigd als bedankje voor hun trouwe in-
zet. En zo’n vijfendertig mensen hadden daar 
gehoor aan gegeven. Marjolein en Arie ver-
zorgden ons met drankjes en hapjes.
In het openingswoord van de voorzitter van de 
kerkenraad Laurens van der Ziel werd Leo nard 
de Vos geroemd en bedankt voor zijn tomeloze 
inzet voor ons kerkblad Caleidoscoop, waar-
van dit het laatste nummer is, maar dat voort-
gezet wordt in nieuwsbrief en website. 
Daarna vonden mensen elkaar met behulp van  
stukjes ansichtkaarten, geknipt door Annie 
van Hoof, om in groepjes verder te gaan. Al-
lereerst werd een door Jan Haas gecreëerde 
tekst voorgelezen door Hennie van der Linden, 
waarin zeker 30 spreekwoorden en gezegdes 
verborgen waren, die terug te voeren zijn op 
Bijbelse teksten.  Daarna kreeg elke groep de 

Vrijdag 1 juli in Pro Rege

Medewerkersavond
tekst voor z’n neus en ging een ieder aan de 
slag. 

“Op de dag dat ik 50 werd kreeg ik heel erg slecht 
nieuws. Ik was er zo vol van, ik moest het ie-
mand vertellen, dus ging ik naar de buurman, 
met wie ik het goed kan vinden.
Ik had zo’n haast dat ik me vergat aan te kleden 
en rende in mijn blootje naar buiten.
Ik had nog geen twee stappen gezet of ik botste 
tegen een hinderlijke steen, waardoor ik daar-
na in een kuil viel, die ik gisteren nog met mijn 
buurman gegraven had. Gelukkig was de bo-
dem zacht.”
Bovenstaande tekst bevat zeker 8 uitdrukkin-
gen. Ziet ú ze? 
Het niveau was hoog en uiteindelijk moest 
de bonusvraag “Hoeveel traptreden heeft Pro 
Rege?” uitkomst bieden om de winnende groep 
bekend te maken. 
En natuurlijk moest ons jurylid Sipke Sels zo 
nu en dan ingrijpen. Wat dan weer gesust werd 
door Trudy van As. 
Het was een geslaagde avond!
Hennie van der Linden

De organisatoren en ... 

... de winnaars
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Pastoralia
 is gebo-

ren en opgegroeid in 
Kralingen. Enkele ja-
ren na de oorlog ver-
vulde 
zijn militaire dienst-
plicht onder andere in Geertruidenberg. Daar 
leerde hij  kennen. Zij trouwden 
in 1958 en kregen drie kinderen: 

. 
 werkte hard in zijn aannemers- 

en makelaarsbedrijf. Daarnaast zette hij zich 
tientallen jaren in voor onze kerkgemeenschap, 
als (toen nog) kerkvoogd, beheerder van de 
begraafplaats en in het verzamelen van oud 
papier, stichting Oosterkapel en stichting Ge-
meenteleven wijk B. Verder was hij actief lid 
van het CDA. In 2011 overleed 

 na een lang ziekbed thuis, een groot ver-
driet voor het hele gezin.  verzorg-
den hem zolang als zij dat konden. Cor verloor 
niet zijn blijmoedig geloof. Hij verdroeg zijn 
toenemende doofheid en hij verzorgde 
in de jaren dat zij steeds kwetsbaarder werd. 
Voorjaar 2020 namen  afscheid 
van haar in beschermende kleding, voordat zij 
overleed aan corona.  was er van 
overtuigd dat hij thuis mocht komen in het 
eeuwige licht van God. Hij wist zich een kind 
van het Licht. 
De afscheidsdienst vond plaats op 12 juni op 
Oud Kralingen. Laten wij hem gedenken in 
dankbaarheid en bidden voor zijn 

 en hun gezinnen om 
licht, troost en kracht.
(ds Ilse Hogeweg)

In memoriam 
In de vroege morgen van 29 juni overleed 

. Zij was de week ervoor na een val in 
het ziekenhuis opgenomen. Haar heengaan 
kwam echter onverwacht. Ze werd 83 jaar.
In 1938 werd zij geboren als nakomertje in een 
gezin dat in een huisje woonde op de dijk in 
Kralingseveer. Haar zussen en broer waren 22, 
20 en 18 jaar ouder. Door haar jeugd wist  
wat armoede was, ze zou haar hele leven dank-
baar blijven voor wat wel kon. Haar huwelijk 
met , die uit het Oude Noorden 
kwam, droeg daaraan bij. Samen bouwden ze 
een eigen gezin op met drie kinderen, 

. Toen de huizen op de dijk 
werden afgebroken vonden ze een huis aan de 
Schaardijk. Daar genoot ze van de dieren om 
haar heen en de kinderen die kwamen spelen. 
Haar eigen kinderen verruimden haar wereld, 
onder andere door haar en  mee te nemen 
op vakantie. Kerkelijk ging ze van de Maaskerk 

Dank!
De maand april was voor ons een fantastische 
feestmaand door de komst van onze kinderen 
en kleinkinderen, onze verjaardagen en ons 
50-jarig huwelijk. Hoewel de officiële datum 
van onze trouwdag op 6 juni is, hadden we 
deze viering naar voren gehaald, zodat de hele 
familie daarvan kon  meegenieten. Dus had-
den we het al achter de rug, maar niet voor 
de kerk! En werden we blij verrast door vele 
kaarten en telefoontjes  én een prachtige bos 
rode  rozen, gerbera’s en lelies. Dank!

Wim en Hennie van der Linden

Paaskaarsen 
Enige tijd geleden brachten de beide predi-
kanten ons een bezoek. Zij kwamen ons de 
Paaskaarsen uit Pro Rege en de Hoflaan-
kerk aanbieden.
Wij waren hierdoor verrast en emotioneel 
zeer geraakt. 
Het zijn de kaarsen van onze Gemeente 
en het zijn dus ook de kaarsen van onze 
vader geweest …  Hij heeft ze zelf de kerk 
ingedragen zien worden. Het licht van deze 
kaarsen is het licht van de hoop en zo voel-
de hij dat ook.
Wij willen jullie bedanken voor deze extra 
steun, bij het overlijden van onze vader, 
want zo ervaren wij dat.
Zoals jullie begrijpen missen wij hem zeer 
en dit extra lichtje laat ook ons zien dat we 
niet alleen zijn, maar dat we worden ver-
licht door de Eeuwige, hoe donker het ook 
soms voor ons is zonder pappa.

Heel veel dank er voor.
Miriam en Marga

Dank!
Heel hartelijk be-
dankt voor de mooie 
attentie voor ons 
50-jarig huwelijk.
We kregen dit pak-
ketje, in plaats van 
bloemen (vanwege 
allergie)  uit handen 
van Jea nine Wisse.

Liesbeth en André 
de Boer

naar de Laankerk en 
later de Oosterkapel. 
Haar geloof droeg 
haar, ze keek trouw 
naar Nederland 
zingt. Anderhalf jaar 

geleden moest ze alleen verder.  overleed 
terwijl zij zelf in het ziekenhuis lag met coro-
na. Ze herstelde en deed er alles aan om aan 

 te blijven. Met hulp van 
en haar andere kinderen lukte dat, tot haar 
val. Wij wensen 

 veel sterkte toe nu zij haar 
moeten missen. 
(ds Marianne Bogaard)

Bloemen 
De bloemen uit de Pinksterdienst zijn met 
onze hartelijke felicitaties gegaan naar 

vanwege hun 
50-jarig huwelijk. 

 die in de Nieuwe Plantage woont, 
vierde haar 95ste verjaardag. De bloemen uit de 
eredienst van 12 juni zijn naar haar gegaan 
met onze hartelijke gelukwensen.

 vierde zijn 80ste verjaardag, 
en kort daarna 
haar 81ste verjaardag. Voor hun beider ‘160 jaar’ 
ontvingen ze onze felicitaties en de bloemen-
groet op 19 juni. 
Nog zo een bijzondere verjaardag vierde 

 ook zij vierde haar 
95ste verjaardag. Naar haar werden de bloemen 
gebracht uit de dienst van 26 juni. 
Het  vierde hun 
60-jarig huwelijk. Wij deelden onze dankbaar-
heid en vreugde met hen om deze lange duur 
door hen de bloemen te geven uit de dienst van 
3 juli.

ds Ilse Hogeweg en ds Marianne Bogaard
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Op 7 juni hadden wij onze laatste vergadering 
voor de zomervakantie. Marijke van Steenis 
is nu sinds een jaar – samen met Annie van 
Hoof – degene die het kerkdienstenrooster in 
een overzichtelijk schema zet. We hebben dit 
eerste jaar met haar geëvalueerd. 
Marijke geeft aan dit precieze werk met plezier 
te doen. Er zijn veel mutaties rondom het op-
stellen van het rooster, maar moeten die altijd 
meteen worden rondgestuurd? We besluiten 
het rooster 2 maal per jaar (kort voor januari 
en juli) te verspreiden onder hen wie dit aan-
gaat. 
De liturgische kleur in de paasnacht wisselt bij 
het binnendragen en aansteken van de nieuwe 
Paaskaars van paars naar wit. Dit zal in het 
rooster worden aangepast. 
De taakgroep is blij met het accurate werk van 
Marijke van Steenis en met haar Annie van 
Hoof. 

Verder heeft de taakgroep de liturgie nog 
eens doorgenomen. Er wordt een instructie 
opgesteld voor de ouderling van dienst, die 
de gemeente aan het begin van de eredienst 
verwelkomt. Dit zal in de kerkenraad worden 
besproken. 
We hebben ook nagedacht over de uitgesproken 
(ge)beden. Het Kyriegebed, het gebed waarin 
gebeden wordt voor de nood van de wereld zal 
uit drie korte deel-gebeden bestaan. Ieder ge-
bed wordt door de gemeente beantwoord met: 
“Heer ontferm U”.
Het moment met de kinderen wordt iets naar 
voren geschoven, het komt voortaan direct na 
het gezongen Gloria. Als de kinderen naar de 
nevendienst zijn gegaan spreekt de predikant 
het gebed van de zondag uit.
In coronatijd stond de predikant in beide kerk-
gebouwen tijdens de preek achter de avond-
maalstafel. Nu wij weer bijeen kunnen en 
mogen komen wordt de preek weer vanaf de 
kansel gehouden. Bij de herinrichting van de 
Hoflaankerk wordt nog bekeken hoe het e.e.a. 
vorm te geven.

Op woensdag 14 september hopen wij weer 
bijeen te komen om 20.00 uur in Pro Rege.  
Dan staat o.a. het lectoraat op het programma 
Heeft u/jullie vragen rondom onze eredienst 
schroom niet ons aan te spreken. 

Met een hartelijke groet, 
mede namens ds Ilse Hogeweg, ds Marianne 
Bogaard, Miriam de Jong, Leonard de Vos,  
Sjaak Roos en Irene Jonker,

Sipke Sels

Verslag uit de 
Taakgroep eredienstJeugd

Geslaagd!!!
Heel blij zijn wij voor de geslaagde Niels Bruinsma, Kika de Vos, Esther Reinders, Margriet de 
Jong en Hugo ter Hoeven! Van harte gefeliciteerd met jullie diploma’s, en ook alle blije ouders en 
familie van harte gefeliciteerd. Na de zomer volgt Niels Bruinsma de opleiding software develo-
per in Rotterdam, Kika de Vos geneeskunde in Utrecht, Esther Reinders pedagogische weten-
schappen in Groningen, Margriet de Jong voedseltechnologie in Wageningen en Hugo ter Hoeven 
werktuigbouw in Delft. Coen Teunissen is voor aan aantal vakken geslaagd, maar zal het komend 
jaar de laatste vakken afronden. Jammer, maar hij heeft zich daarmee verzoend. We wensen alle 
jongeren veel succes en plezier in al het nieuws dat voor hen ligt!

Kindernevendienst en oppas
•  In de overstapdienst hebben we afscheid genomen van Lente Hillebrand, Lievelot de Vos en Ra-
chel Marks. Welkom in de tienerdienst! De basiscatechese gaat nog een jaartje door voor deze drie.
•  In de zomervakantie is er gecombineerde oppas en kindernevendienst, en deze weken is er geen 
wekelijks verhaal, maar een rugzak vol met boekjes, knutsels en bijbelse spellen. 
•  De kindernevendienst en de oppasdienst hebben te maken met flink tekort in leiding en oppas-
sers. Aan het begin van het nieuwe seizoen gaan we nadenken over een gecombineerde aanpak. 
Hoe kunnen we er tóch zo goed mogelijk zijn voor al onze kinderen, én toch ook genoeg ruimte 
hebben om de bijbelverhalen te vertellen en de kerkelijke feesten? We hopen dat ieder meeleeft 
met wat er speelt in de kindernevendienst en oppas. De inzet van alle betrokkenen is groot!
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We hadden de suggesties die door gemeentele-
den zijn gedaan in de enquêtes al een paar keer 
besproken. Maar bij deze redactievergadering  
waren er toch voor de redactie een paar nieuwe  
suggesties:
•   Koppel jongeren aan ouderen bij verspreiden 
gemeentenieuws.
•   Advertenties van bedrijven opnemen om zo 
speciale uitgaven van drukwerk te financieren. 

We begrijpen de emotie en het gemis van de 
papieren Caleidoscoop. Op de eerste pagina’s 
van dit zomernummer blikken Ilse en Mari-
anne terug op de profetische uitspraken over 
onze gemeente in 2020 die gemeenteleden en 
predikanten deden in een Caleidoscoop in 
2012. Toen al werd voorzien dat Caleidoscoop 
zou verdwijnen en door digitale middelen zou 
worden vervangen. 
 
Vooral deze vragen blijven overeind:
•   Hoe zorg je ervoor dat ook na de zomer van 
2022 elke info bij elk gemeentelid komt?
•   Hoe zorg je ervoor dat elk gemeentelid kan 
meeleven zonder schending van privacy?
Deze vragen zijn nog steeds actueel en worden 
ook meegenomen naar o.a. de Taakgroep pas-
toraat. 

Op dinsdag 31 mei vergaderde de kerkenraad 
van Protestants Kralingen. Jeannette Schrave-
sande, onze scriba, was afwezig, vandaar dat 
u het verslag nog een keer van mijn hand ont-
vangt. 

Een belangrijk deel van de vergadering was, 
het zal u niet verbazen, gewijd aan de bespre-
kingen in het kader van wat is gaan heten sa-
mengaan (fusie) en Pro Rege. Hieromtrent is 
inmiddels al veel gepubliceerd, dat hoeven we 
hier niet nog eens dunnetjes over te doen. In 
feite is alles wat met de fusie als zodanig van 
doen heeft een zaak voor de Kerkenraad van 
de gereformeerde kerk van Kralingen en de Al-
gemene Kerkenraad van Hervormd Kralingen. 
De betrokkenheid van onze wijkgemeente, die 
van Protestants Kralingen, is vooral gericht op 
de situatie van ná de fusie waarbij we ervan uit-
gaan dat de dán beide nieuwe wijkgemeentes 
(de Protestantse wijkgemeente te Rotterdam-
Kralingen en de Hervormde wijkgemeente te 
Rotterdam-Kralingen) goede afspraken heb-

Verslag van 31 mei 2022

Uit de kerkenraadsvergadering
ben gemaakt, zodanig dat de identiteit van bei-
den voldoende is gewaarborgd. Deze set van 
afspraken staat vervat in de nu nog concept 
Plaatselijke Regeling. Daarover ging het overleg 
van 31 mei. Hierover zal u, wanneer dat no-
dig en gewenst is, nog worden geïnformeerd. 
Wellicht is dat al gebeurd tijdens de speciale 
gemeenteavond van Protestants Kralingen op 
donderdag 7 juli in Pro Rege.

Eén aspect wil ik er hier al wel uithalen, name-
lijk dat de beide wijkgemeentes nadrukkelijk 
de aanduiding Kralingen hebben maar dat dit 
een wijder begrip is dan de deelgemeente Kra-
lingen, het omvat ook de aangrenzende gebie-
den (zoals nu) namelijk de Esch, Prinsenland 
en Kralingseveer. 

We zeiden ook tegen elkaar dat er de afgelopen 
tijd veel tijd en energie is gaan zitten in vooral 
praktische zaken. Dit houdt verband met de 
coronaperikelen maar ook met de activiteiten 
in het kader van ‘de fusie’. De kerkenraad is 

dankbaar dat we activiteiten hebben kunnen 
continueren, in het bijzonder geldt dit voor de 
diensten, maar kijkt ook uit naar de tijd waar-
in méér aandacht kan worden gegeven aan 
andere, zeg maar meer geestelijke zaken, van 
onze gemeenschap. We zullen weer meer gaan 
samenkomen en daarmee onze gemeenschap 
weer verder versterken. In dit kader noem ik 
ook het startweekend dat is gepland voor 17/18 
september. 
Al die andere relevante zaken waarmee we 
moeiteloos de avond hebben gevuld, laat ik 
maar even voor wat ze waren. 

Tot slot nog dit: we begonnen deze avond met 
een indrukwekkend fragment uit/van ‘The 
Passion Hemelvaart’ en we besloten de avond 
met het Pinksterlied 686: ‘De Geest des Heren 
heeft een nieuw begin gemaakt’. Daar is alles 
wel mee gezegd. 
                                     
Laurens van der Ziel, voorzitter

Wat passen we toe voor Caleidoscoop?
Caleidoscoop houdt na het zomernummer op 
en de website neemt het over, samen met de 
nieuwsbrief. De belangrijkste reden is dat Leo-
nard na 20 jaar stopt met deze taak. Hij vindt 
het mooi geweest en de regelmatige productie 
van Caleidoscoop heeft een te grote impact op 
zijn agenda. Bovendien vindt hij dat Caleido-
scoop steeds moeilijker actueel kan zijn, omdat 
de manier waarop kringen en samenkomsten 
in de gemeente worden gepland steeds meer bij 
de dag is en niet meer gevat kan worden in een 
jaar- of maandprogramma.                                                                                                 

Hoe nu verder? 
Na het zomernummer komt er nog een ‘uit-
zwaainummer’. We denken nu dat dat een 
beetje een nostalgisch karakter zal krijgen, en 
dat er wat ‘bewaarartikelen’ in komen. 
De nieuwsbrief via de e-mail blijft natuurlijk. 
Die wordt heel belangrijk voor de communica-
tie met de gemeente. We hebben goed begre-
pen dat deze voor een aantal mensen geprint 
moet worden omdat zij geen internet hebben. 
Denk daarbij aan: wekelijks in de kerk en/of op 
locatie deponeren, wellicht door jongeren aan 
ouderen bezorgen, de pastoraal ouderlingen en 
medewerkers betrekken. We gaan inventarise-

ren welke mensen nu al de nieuwsbrief krijgen 
en welke mensen van info verstoken blijven als 
Caleidoscoop niet meer verschijnt. 

Dit alles wil zeker niet zeggen dat er nooit meer 
iets op papier zal verschijnen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een speciaal soort gemeen-
tegidsje. Dat zal dan niet alleen een taak zijn 
van de nieuwsbrief- en websiteredactie, maar 
breder met het betrekken van kerkenraads-
leden of anderen.

Website
De website- en nieuwsbriefredactie zullen op-
nieuw worden ingevuld. Oproep daartoe en 
inwerken met toegankelijke software volgt 
deze zomer. De praktische invulling wordt nog 
uitgebreid besproken met zowel technische 
redactieleden, de predikanten als reguliere re-
dacteuren.  

Uiteraard houden wij u zo goed mogelijk op de 
hoogte.

Namens de redactie,
Thea van Santen-Kloosterman 

Redactie en voorgangers spraken over het na-Caleidoscoop tijdperk

Overstappen op nieuwsbrief en website
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Collectes mei 2022
In mei is er in totaal € 803,55 gecollecteerd (in-
clusief collectebonnen) t.b.v. onze kerkgemeen-
schap. 
Bart Reinders

De diaconie kreeg van u:
1 mei  Compassion4Humanity  € 204,10
8 mei  Kerk-in-Actie, noodhulp Nigeria € 220,25

15 mei  Diaconaal Havenwerk  € 212,15
22 mei  SKIN Rotterdam    € 162,20
26 mei  (Hemelvaart) ZOA*   € 105,00
29 mei  Hospice De Regenboog   € 249,35

* Deze opbrengst betreft alleen de gelden die via de bank-
rekening van de diaconie van de protestantse Gemeente 
i.w. Kralingen zijn ontvangen. Het was een gezamenlijke 
dienst met Kralingen West en er zijn ook gelden via de 
diaconie van Kralingen West ontvangen. Deze gelden zijn 
niet in bovengenoemde opbrengst opgenomen.

Alle gevers hartelijk dank!
Namens de diaconie, 
Johan Louwerse

Dank van La Sonrisa Naranja
Heel hartelijk dank voor de prachtige collecte-
opbrengst voor La Sonrisa Naranja op 17 april: 
€ 777,65!
Het is momenteel heel onrustig in Ecuador, met 
veel drugsverslaving en criminaliteit, maar we 
doen ons best om het geld daar te besteden
waar het nodig is.

Wim en Hennie van der Linden
www.lasonrisanaranja.nl 

Toen we werden gevraagd om Pro Rege als één 
van de Heilige Huisjes te laten fungeren tijdens 
de Rotterdam Architectuur Maand was dat 
heel eervol, maar ook spannend. Ik vroeg aan 
onze organisten of ze konden meewerken, maar 
dat zat er niet in. Er was geen Taizé-viering te 
plannen en een plan om bezoekers Taizé liede-
ren te laten zingen, mislukte. Toch wilden we 
bezoekers laten zien wat de mogelijkheden van 
Pro Rege als kerkgebouw zijn. We hebben de 
huurders gevraagd om bezoekers bij hun acti-
viteiten toe te laten. Dat zou de organisaties de 
mogelijkheid bieden nieuwe leden te werven. 
Verschillende koren, zoals het Shanty koor, het 
Rootskoor en Bram en Saar  hebben hieraan 
meegewerkt, net als de Politie Harmonie Ver-
eniging Hermandad. De tango’s werden deze 
keer met levende muziek uitgevoerd. 

Al heel snel hadden we een mooi programma 
opgesteld. Op zaterdag 28 mei begonnen we 
met het Rotterdams Hellendaal Muziekinsti-
tuut, het Young Talents Orchestra en  de con-
trabassiste Anneke Attema (foto) als soliste. 
Een groot talent! Voor de middag hadden we 
Semih Arikan van de Turkse Muziekschool 
uitgenodigd. Hij liet ons kennismaken met 
de Turkse muziek van de Balkan tot Anda-
lusië, muziek uit de tijd van de sultan en de 
republiek. Heel treffend was het optreden van 
Duygu Alkan, een jonge vrouw die zangles 
geeft aan Codarts. Haar voorouders zijn Sefar-
dische Joden. Joodse mensen werden in de tijd 
van de hertog van Alva vreselijk vervolgd. Op 
brandstapels werden mensen levend verbrand. 
Vele Joden ontvluchtten het schrikbewind en 
vonden een veilig onderdak in Portugal of bij 
de sultan in Istanbul.  

Op 3 juni was er een orgelconcert met Arjan 
Breukhoven. Laurens de Visser waarschuwde 
ons een week voor het concert dat het orgel 
niet in orde was. Gelukkig wist Arjan het or-
gel gereed te maken voor het concert op 3 juni 
en zijn uitvoering van “Bach en zijn vrienden” 
was schitterend.  
  
Ondertussen waren er lezingen over de bui-
tenplaatsen van Kralingen en de architectuur 
in onze wijk, met name van Pro Rege. Naar 
aanleiding van de lezingen was er een leven-
dige discussie. In een informatiestand van 
de werkgroep Duurzaamheid was informatie 
beschikbaar over De Herenboeren, Floating 
Farm, Vogelklas Karel Schot en het Bureau 
Stadsnatuur.  Er waren ook vrijwilligers van 
deze organisaties aanwezig om informatie te 
geven.  

Pro Rege als Heilig Huisje
Al met al was het “Heilige Huisjes’ programma 
in Pro Rege zeer geslaagd.  Zonder meer de 
moeite waard. 
Bij de gemeente wordt eraan gedacht het evene-
ment volgend jaar terug te laten keren. 

Anne Gercama

Improvisatieconcours te Haarlem

Wouter van der Wilt 
improviseert
In Haarlem vindt jaarlijks het internationale 
improvisatieconcours plaats in de Grote Kerk 
op het grootste en beroemdste orgel van Ne-
derland, het Müllerorgel. Daarnaast in de 
Philharmonie, de concertzaal van Haarlem. 
Dit jaar vindt het concours op 20, 22 en 23 juli 
plaats. Vier Duitse organisten doen mee, één 
Zwitserse, en Wouter is één van de drie Neder-
landse organisten. 
Wouter van der Wilt is voor de derde keer deel-
nemer (na toelating door voorrondes). Eerder 
won hij twee keer het nationale improvisatie-
concours. Na zijn laatste deelname in Haar-
lem had hij besloten: ‘dat nooit meer – zo veel 
stress!’ Nu, heel wat jaren en ervaring later, 
groeide toch weer de zin om mee te doen. 

Bezoekers van Wouters orgelconcerten weten 
dat je bij binnenkomst een lied of thema, wat 
dan ook, op mag geven. Wouter krijgt de lijst 1 
minuut van te voren voor zich, en improviseert 
over alle verschillende titels op het lijstje voor 
zich. 
In Haarlem krijgt Wouter géén lijstje met titels 
waarover hij moet improviseren. In Haarlem 
kan hij een vreemd gedicht voorgelegd krijgen, 
of een abstracte film, of een kunstwerk. Daar 
moet hij dan mee verder gaan, op reageren in 
een muziekstuk van 10-20 minuten. 
Natuurlijk wensen we Wouter heel veel goeds 
toe in alle voorbereidingen, sterkte in de stress 
én heel veel plezier in dit bijzondere orgelcon-
cours.
ds Ilse Hogeweg
(op de website staat een uitgebreider artikel)

http://www.lasonrisanaranja.nl
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Zondag 10 juli 
4e zondag van de zomer • lezingen: Deuteronomium 30: 9-14 
en Lucas 10: 25-37 • 2de collecte: Bezoekgroep Asielzoekers 
Rotterdam

Hoflaankerk, 10.00 uur: ds Marianne Bogaard

De barmhartige Samaritaan. Het blijft een ac-
tueel verhaal, dat van de vreemdeling die men-
selijker blijkt dan anderen. Buitenstaanders, 
buitenlanders, zijn er nog steeds. Des te uit-
dagender om onszelf ín het verhaal te plaatsen. 
Wie zijn wij? De barmhartige? De gewonde? De 
vrome? Of misschien wel alle drie tegelijk?

Zondag 17 juli
5de zondag na Trinitatis – Hoogfeest van de Heilige Drie- 
eenheid • lezingen: 1 Samuël 1:1-20; Psalm 15 en Lucas 10:38-42 
• 2de collecte: Studentenpastoraat Rotterdam

Pro Rege, 10.00 uur: zr Lea Pinas-Harper
Deze zondag is Lea Pinas-Harper onze gast-
voorganger. Zij is van de Evangelische Broe-
dergemeente en zit daar in de Oudstenraad 
(kerkenraad). Zij volgt een vierjarige HBO-
theologie opleiding aan de Fontys Hogeschool 
in Utrecht en zit in het 4e jaar. 
Op de wijze van de EBG vandaag een Dagtekst, 
een Woord van de week:

“Uit genade bent u zalig geworden, door het ge-
loof, en dat niet uit u, het is de gave van God.”

Het thema van de dienst: Luisteren en ontvang 
vergeving
Op het eerste oog lijken de twee verhalen uit 
Samuël 1 en Lucas 10 niets met elkaar gemeen 
te hebben. 

Het verhaal uit 1 Samuël 1: 1-20 gaat over El-
kana, Peninna en Hanna. In het verhaal staat 
een diepe liefde tegenover een diep verlangen 
centraal, terwijl het verhaal van Lucas over 
Martha en Maria gaat, twee vrouwen die aan 
Jezus zijn toegewijd. Wat hebben deze verhalen 
met elkaar gemeen? Op welke manier kunnen 
deze verhalen ons vandaag inspireren?

Zondag 24 juli
6de zondag van de zomer • lezingen: Genesis 18: 20-33 en 
Lucas 11: 1-13 • 2de collecte: Stichting Vraag en Aanbod 
Internationaal

Hoflaankerk, 10 uur: ds Marianne Bogaard
“Vergeef ons onze zonden”, leert Jezus ons bid-
den. Hoe zit dat eigenlijk met Gods vergeving? 
En welke relatie is er met óns vergeven? Abra-
ham, die bij de Eeuwige pleit voor de onschul-
digen in Sodom en Gomorra, geeft een verras-
sende invalshoek om deze bede van het Onze 
Vader te lezen.

Zondag 31 juli
7de zondag van de zomer • lezingen: Psalm 8 en Lukas 12: 22-
25 • 2de collecte: Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard
“Vogels en vissen” heet het kunstwerk (hier-
onder) van Lotti van der Gaag uit 1965 aan de 
Vredehofweg. Een abstract maar herkenbaar 
beeld dat Bijbels gezien doet denken aan de 
vogels van de hemel en de vissen in de zee uit 
psalm 8. Maar in diezelfde psalm worden ook 
wraak en verzet genoemd. De wereld is niet al-
tijd vredig. Wat zegt daarin zo’n beeld?

De zomer in
Jarenlang werden in Caleidoscoop de komende diensten toegelicht. We noemden de lezingen en 
deelden daarover vast een paar gedachten. Niet altijd sloot dat overigens naadloos aan bij de 
woorden die we in de kerkdienst uitspraken. Soms stuurde een nadere bestudering van de tekst 
ons toch een andere kant op. Zo gaf deze rubriek een mooi inkijkje in het wordingsproces van de 
preek. Van eerste indruk via exegese naar een onderbouwd verhaal. Dit is de laatste keer dat we 
dat doen. We blijven echter wekelijks een vooruitblik geven in de nieuwsbrief. Ná onze exegese, 
dus wat dichter op de overdenking. 
Het eerste deel van de zomer volgen we het ‘gewone’ leesrooster. Vanaf 31 juli beginnen de echte 
zomerdiensten met een ander thema. We kozen kunstwerken uit de publieke ruimte in Kralingen 
en zochten daar passende lezingen bij. Leuk om na de dienst naar het kunstwerk te wandelen!

Bob Booth I Am Your Neighbour

Erediensten in juli
Vieringen worden live uitgezonden via kerkomroep.nl en op protestantskralingen.nl/vieringen. 
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Erediensten in augustus
Vieringen worden live uitgezonden via kerkomroep.nl en op protestantskralingen.nl/vieringen. 

Het eerste deel van de zomer volgen we het 
‘gewone’ leesrooster. Vanaf 31 juli beginnen de 
echte zomerdiensten met een ander thema. We 
kozen kunstwerken uit de publieke ruimte in 
Kralingen en zochten daar passende lezingen 
bij. Leuk om na de dienst naar het kunstwerk 
te wandelen!

Zondag 7 augustus 
8ste zondag van de zomer • lezingen: 2 Koningen 5: 1-8 en 
Lucas 21: 1-4 • 2de collecte: Noodhulp

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Maaltijd van de Heer

‘De melkmeid’ van Han Rehm staat sinds 2019 
vlak bij Kuyl’s Fundatie aan de ’s Gravenweg. 
Een prachtig beeld van een jonge, krachtige 
vrouw, die ons een harde werkelijkheid laat 
zien, van dienstmeisjes, van te jonge tieners 
die te hard moeten werken, van kinderen, jon-
geren en mensen die niet meetellen in hun ar-
moede en onaanzienlijkheid. ‘Zorg dat je nooit 
leert melken’, kreeg mijn oma te horen toen 
ze als twaalfjarig meisje uit huis moest om te 
gaan werken, ‘want dan moet je dat altijd doen’. 
We lezen bijbelteksten over een onaanzienlijk 
meisje en een onbelangrijke weduwe, die in de 
Bijbel worden genoemd en gezien en gehoord. 
Deze zondag vieren we de Maaltijd van de Heer.

Zondag 14 augustus
9de zondag van de zomer • lezingen: Psalm 150 en Johannes 
14: 8-17a • 2de collecte: Verenigde Protestantse Gemeente 
Curaçao

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard
In de tuin van appartementencomplex ’s-Gra-
venzicht staat een beeld met de titel “Dansend 
paar” (Kees Verkade, 1979). Een vrolijk beeld, 
zeker in de zomer als alles bloeit. De uitbun-

digheid doet denken aan lied 706 “Dans mee 
met Vader, Zoon en Geest”. De Drie-eenheid 
als dans is een oud beeld. Zo brengt het dan-
sende paar ons bij de goddelijke dynamiek die 
uitgedrukt wordt in de triniteit.

Zondag 21 augustus
10de zondag van de zomer • lezing: Sirach 6: 18-28 • 2de col-
lecte: Open Huis Crooswijk

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
Voor de hoofdingang van de Erasmus Univer-
siteit staat dit beeld zonder titel van de Rotter-
damse kunstenaar Ger van Iersel. Als bijnaam 
heeft het later ‘Alma Mater’ gekregen, de moe-
derlijke uitdrukking voor de universiteit waar 
je je vorming hebt ontvangen. Het beeld toont 
ons een jonge vrouw of man in een beschutte 
ruimte. We staan stil bij het beeld, bij studen-
ten en wat studenten nodig hebben. We lezen 
uit het deuterocanonieke boek Wijsheid van 
Jezus Sirach, dat helemaal vol staat met allerlei 
raadgevingen en wegwijzers hoe te leven, wat 
belangrijk is, wat je goed doet. Als kerkge-
meenschap zijn we in het rijke bezit van onze 
eigen Ger van Iersel: ook een ‘zonder titel’, het 
kunstwerk in de Onesimuszaal.

Zondag 28 augustus
11de zondag van de zomer • lezingen: Deuteronomium 24: 
17-22 en Lucas 14: 7-14 • 2de collecte: Stichting Logeerhuis 
De Buren

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

De ‘Stein des Weisen’ is een opvallend groot, 
glanzend beeld in de tuin van de Erasmus Uni-
versiteit. Het staat er sinds 2018. Ernaast staat 
de sokkel, waarop ooit het beeld van Erasmus 
stond, dat nu voor de Laurenskerk staat. Het 
beeld als gedachtenwolk nodigt ons uit om in 
gesprek te gaan met Erasmus, met zijn gedach-
ten en met de waarden waar hij voor stond. 

‘Uit het donker aan het licht brengen’, is een 
belangrijke levensopdracht van mensen vol-
gens Erasmus. Wat brengen wij aan het licht? 
Met deze vragen en gedachten voegen we weer 
in in het oecumenisch leesrooster. Over Jezus’ 
gelijkenis welke gasten de ereplaatsen krijgen, 
nemen of  ontvangen.
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