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WACHTEN EN VERWACHTEN

Welzalig is hij die blijft verwachten (Daniël 12: 12)

'Momentje alstublieft, ik zet u even in de wacht’.
'Nog een ogenblik geduld alstublieft, er zijn nog drie 
wachtenden voor u.' 
Wachten. Gedurende je leven breng je heel wat tijd door 
met wachten. Wachten in de file. Wachten op de uitslag 
van de dokter. Wachten op de lift. Wachten in de rij voor 
de kassa. 
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind wachten 
niet altijd zo gemakkelijk. 

Het is dan ook begrijpelijk dat er heel wat energie 
gestoken wordt in het voorkomen dat we moeten 
wachten. 
Tegenwoordig kun je producten via internet bestellen die 
dezelfde dag nog bij je thuis bezorgd worden. 
Er zijn tal van zaken waar je vroeger op moest wachten, 
die nu voortdurend beschikbaar zijn. Vroeger wachtte je 
op een brief van je familie in Canada. Nu stuur je een 
mail of een appje of je spreekt elkaar via Skype.
Toch lukt het ons niet om het wachten uit te bannen. 
Wat zijn er soms lange wachtlijsten in de (geestelijke) 
gezondheidszorg. En ondanks alle extra asfalt staan 
mensen steeds vaker en langer in de file.

Wachten is iets van alle tijden. Als het enigszins kan, 
voorkomen we dat we moeten wachten. Je neemt de 
kortere rij bij de supermarkt. 
Je vertrekt vroeger van huis om de file voor te zijn. 
Je meldt je aan bij een ander ziekenhuis, waar geen 
wachttijd is. 
Als wachten toch onvermijdelijk is, zoeken we een manier 
om de wachttijd mee te vullen. 
Met een smartphone bij de hand hoeft niemand zich te 
vervelen.

Hoewel wachten soms vervelend en moeilijk is, kan 
wachten positief zijn. Stel dat íeder verlangen altijd 
onmiddellijk bevredigd werd. 
Dat je nooit ergens op hoefde te wachten. Wat voor 
mensen zouden wij daarvan worden? Onze samenleving 
verliest steeds meer de karaktereigenschap 'geduld'.

                                                                                                                                          

Geduld met de trage, de zwakke, degene die niet mee 
kan komen. Geduld met iemand die anders denkt dan 
jij. 'Ik ben er klaar mee'; deze uitdrukking hadden we 
vroeger nog nooit gehoord, nu hoor je hem elke dag. 
We verliezen uit het oog dat wachten ook goed voor ons 
kan zijn. Doordat je ergens op gewacht hebt, weet je het 
meer te waarderen. 
Wachten helpt om ergens naartoe te groeien. Wachten 
is waardevol: als een tijd van toeleven naar, van voor-

bereiding op. 

De christelijke feest-
dagen kennen ook zo’n 
wachttijd: advent voor 
het Kerstfeest, lijdenstijd 
voor Pasen. 
Wie aan die voorbe-
reidingstijd geen aan-
dacht besteedt, zal op 
het feest zelf het hoog-
tepunt moeilijk kunnen 
meemaken. 

De climax van een verhaal raakt je pas diep als je ook 
het toewerken naar die climax hebt gevolgd.
Als je de Bijbel leest, is het eigenlijk grotendeels een 
boek over wachten en verwachten en onze moeite 
daarmee. 
Ga maar eens na hoeveel Bijbelse verhalen en hoeveel 
Psalmen hiermee te maken hebben.

Toen Daniël oud geworden was, kreeg hij te horen dat 
degene die blijft verwachten zalig is. 
Blijf de HEERE, blijf Zijn Koninkrijk verwachten. Gooi 
niet het bijltje erbij neer. Dan ben je zalig. Daar komt 
het ook voor ons op aan. 
Vasthouden aan de hoop en de beloften van het evangelie. 
En daarom aan de weg van Gods geboden. En daartoe 
samen blijven komen. Je psalmen blijven zingen. 
Blijven bidden. Al voelt het soms dwaas, al ben je er 
soms een eenling in. Al zijn er om je heen steeds meer 
mensen die 'er klaar mee zijn'. 

Blijven verwachten. Volharden. Hoe kon Daniël dat en 
hoe zouden wij dat kunnen? 
Hoe anders dan door Gods genade! We kunnen het 
helemaal niet. Het ligt ons niet. We geven het allemaal 
op. Het geheim van volharding, ligt in de God die aan 
Zijn kinderen trouw is. 
Als wij niet volharden, kunnen we God daar de schuld 
niet van geven. Maar als we wel volharden, zullen we 
God daarvoor alle eer moeten en mogen geven: het is 
door Zijn geduld, Zijn trouw en Zijn genade! 

ds. Jos Slager

Advent is ook: Jezus verwachten in het nu
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GEBOUW  2 december 2018      

1e Advent

9 december 2018              

2e Advent

16 december 2018       

3e Advent

ADRIAEN  
JANSZKERK   
Kasteelweg 50

10.30 uur:                      *)**)
dienst nieuwe stijl 

Ds. J. Schaap 
Extra collecte: Stookkosten 
                       winterseizoen

Koffie voor en na de dienst

10.00 uur:                              *)**)
Ds. J. Schaap,
viering heilig Avondmaaal

10.30 uur:                               *)**) 
dienst nieuwe stijl  

Dhr. Joris van der Spek

Koffie voor en na de dienst

PELGRIMSKERK 
Reyerdijk 51

10.00 uur:                       *)**)
Ds. J. Slager,
voorb.heilig Avondmaaal
Extra collecte: Stookkosten 
                       winterseizoen

10.00 uur:                     *)**)
Ds. J. Slager,
viering heilig Avondmaaal

10.00 uur:                     *)**)                            
Ds. J. Slager
16.00 uur:
Wim Dekker, verdiepingsdienst

GROENE TUIN KERK
Groene tuin 353 

10.00 uur:

Mevr. W. Meijboom

Collecte: Kerk en 
            Kerkelijke Activiteiten 
Koffie na de dienst

10.00 uur: 

Mw. drs. M. Pieterse,
          Nieuwerkerk a/d IJssel
Collecte:Kerk

Koffie na de dienst

10.00 uur: 

Mw. ds. H.P. Hummel

Collecte: Kerstactie

Koffie na de dienst

Nw. SONNE BURGH
Ravenswaard 5

10.00 uur: 
Ds. D. van Vreeswijk, Zevenhuizen

10.00 uur:
Ds. A.L.A. den Besten 

10.00 uur: 

Ds. A. Christ, Katwijk aan Zee

MEERWEIDE 10.30 uur:
Mw. ds. E.A. Halsema

10.30 uur:
Dhr. R.L. Antes

MAASSTAD 
Ziekenhuis

10.00 uur:

Pastor H. Wolterink

10.00 uur: 

Ds. C. van der Niet

10.00 uur: 
Pastor C. Hoegen

SMEETSLAND 11.00 uur:
Dhr. Gerard Kruit

11.00 uur:
Ds. Emmy Lingen-van Veen

Thema-artikel
ALS WACHTEN TOT CYNISME LEIDT...
Als je steeds wacht en verwacht zonder dat er iets verandert, kun je cynisch worden. Naar mensen toe, naar de kerk, 
naar God. Onderstaande brief schreef ik aan een goede vriend die last had van cynische gevoelens. Omdat ik denk dat 
anderen er ook iets aan kunnen hebben, deel ik de brief in het kerkblad.
Zeer geliefde broer,
Genade en vrede zij met je! Ik dank God voor onze vriendschap. Gisteren vertelde je dat jij je de laatste tijd soms 
cynisch voelt. Toen ik vanmorgen voor je in gebed was, kwamen er een paar gedachten bij me op die ik graag met je 
deel. Allereerst voelde ik even de neiging om gefeliciteerd te zeggen. Ik heb nogal wat gemeenteleden gezien op wie de 
verzoeking van het cynisme afkwam, maar ze waren eigenlijk altijd al heel wat ouder dan jij. Het is geloof ik goed dat 
het vroeg op je pad komt, zodat je er vroeg op een goede manier mee om leert gaan. Ik denk dat het cynisme op een 
gegeven moment bijna bij iedereen op zijn of haar pad op de loer ligt. Hoe komt dat? Uit een waardevol boek1 leerde 
ik, dat cynisme de spiegelzijde van idealisme is. Idealisme betekent dat jij een visie hebt over hoe de zaken zouden 
moeten zijn. En dat niet alleen, je hebt ook geloof en ideeën voor de weg waarlangs die visie werkelijkheid zou kunnen 
worden. Je zet je ervoor in, je gaat ervoor. Maar gaandeweg blijkt de weg langer, de ander moeilijker in beweging te 
krijgen en het resultaat blijft teleurstellend achter bij wat je gedroomd had. Het kan niet anders, of dat resulteert in een 
innerlijke bittere pijn en verdriet. Dat is het moment dat het cynisme als een verzoeking om de hoek komt kijken. Als een 
verzoeking, zeg ik, want cynisch worden is geen goede zaak. Cynisch worden lijkt onvermijdelijk, maar zoals ik je hoop 
te laten zien, is het dat niet. Er is een andere weg. Cynisch worden, wat is dat eigenlijk? Het is een innerlijke stem die 
zegt: ik ben er klaar mee. Ik heb er genoeg aan gedaan. Ze willen niet meekomen. Het gaat hem niet worden. Eigenlijk 
ben je boos en verwijt je de ander dat je droom geen werkelijkheid geworden is. In je houding en je woorden neem je 
afstand van de ander. Je gelooft er niet meer in. Ze zoeken het maar uit. Ze moeten maar zien wat er van komt. Zoiets. 
Misschien lijkt het of cynisch worden je min of meer overkomt en onvermijdelijk is. Toch is er een alternatief, al is dat 
niet gemakkelijk. Omdat ik dit alternatief uit eigen ervaring ken, wil ik het graag met je delen. 
Wat is het alternatief? Ik wil drie dingen noemen. 

Het eerste is: ga de weg van de ootmoed. Je wist het allemaal zo goed. Je zag de splinter en dacht dat het een makkie 
was om die weg te krijgen. Maar zie je ook de balk? Zie je ook jezelf in Gods oog? Zie je ook wat er in Zijn visie aan jou 
mankeert en met hoeveel geduld, genade en volharding Hij Zijn weg met jou gaat? God laat onze dromen vaak breken 
om ons trotse hart te breken en ons op de knieën te krijgen. Niemand van ons is uit zichzelf al nederig genoeg. Alleen als 
we op de knieën komen, kan God wat met ons beginnen. Dat is een antwoord op de vraag waarom het vaak zo anders 
gaat dan we zelf gezien, gewild en gedroomd hadden.

Het tweede is: ga de weg van de verwondering. Na een gigantisch hoogtepunt op de berg Karmel was Elia helemaal 
kapot toen Izebel hem liet vervolgen. Hij had zich zo ingespannen, succes leek zo dichtbij, maar uiteindelijk leek alles 
voor niets geweest te zijn en hij vluchtte weg. Wat mij opvalt is dat God Elia dan bemoedigt door goed voor hem te 
zorgen. Hij hoeft even niets te doen. En wat God tegen Elia zegt, is bemoedigend en een uitnodiging om de weg van 
de verwondering te gaan. Elia zei: ik ben alleen overgebleven. Zo voelt de cynicus zich soms. Maar is dat ook zo? Was 
jij de grote messias en waren de anderen maar sukkels? God spreekt Elia heilzaam tegen: Ik heb er nog zevenduizend 
overgelaten die de knie voor Baäl niet gebogen hebben. Ofwel: je bent niet alleen. 
Er zijn meer lichtpuntjes dan jij nu ziet, stel je daarvoor open en verwonder je daarover.

Het derde is: ga de weg van de profeet, in plaats van de weg van de cynicus. Wat deed de Bijbelse profeet? Die had 
ook een visie op het waar naartoe en de weg waarlangs. Met pijn in het hart zag hij dat die weg niet bewandeld werd. De 
cynicus zou dan zeggen: ik vind het onverdraaglijk dit nog langer aan te zien, zoek het maar uit. De profeet wendt zich 
niet af, maar blijft de pijn en zorg onder woorden brengen. Dat valt niet mee. Het is makkelijker cynisch te worden, dan 
de weg van de profeet te gaan. Door wat hij ziet en denkt onder woorden te brengen bewijst de profeet een liefdedienst 
die niet gemakkelijk is. Het vraagt om zelfverloochening en kruis dragen. 

1  Leve de saaie christenen! – Andrew Byers, Medema 2012
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Bijbelleesrooster NBG 2018

wo 28-nov Rechters 20:36-48
do 29-nov Rechters 21:1-25

vr 30-nov Lucas 1:1-25

za   1-dec Lucas 1:26-38

zo   2-dec Openbaring 8:1-13

ma   3-dec Openbaring 9:1-12

di   4-dec Openbaring 9:13-21

wo   5-dec Openbaring 10:1-11 

do   6-dec Openbaring 11:1-14

vr   7-dec Openbaring 11:15-19

za   8-dec Lucas 1:39-56

zo   9-dec Openbaring 12:1-12

ma 10-dec Openbaring 12:13-18

di 11-dec Openbaring 13:1-10

wo 12-dec Openbaring 13:11-18

do 13-dec Openbaring 14:1-13

vr 14-dec Openbaring 14:14-20

za 15-dec Openbaring 15:1-8

zo 16-dec Openbaring 16:1-11

ma 17-dec Openbaring 16:12-21

di 18-dec Openbaring 17:1-8

Kerstviering voor senioren

koffie – viering – lunch 
De Adriaen Janszkerk, de Groene Tuinkerk en de Pelgrimskerk nodigen u uit om de 
jaarlijkse kerstviering voor senioren bij te wonen. Samen bieden we u dit jaar (voor 
het eerst) één gezamenlijke viering op IJsselmonde aan, met ook muziek en zang 
‘uit eigen kring’. Tijdens de koffie en bij de lunch is er ruim gelegenheid tot onderlinge 
ontmoeting.                                                                         
U bent ook welkom als u geen lid bent van één van deze kerken. Voor iedereen geldt: 
wel graag opgave vooraf, zodat we weten hoeveel mensen we (ongeveer) kunnen 
verwachten.

Dinsdag 18 december 2018 in de Groene Tuinkerk
Inloop met koffie (in de grote zaal) vanaf 10.00 uur,                                                                

om  11.15 uur begint de viering (in de kerk),                    
om ca. 12.30 uur is de lunch (in de grote zaal).                                                                      

Om ongeveer 13.45 uur ronden we af.

Opgeven (vóór donderdag 13 december): 
(PELGRIMSKERK)           Mw. P.L. van Oers, tel. 010-482 79 36  
(GROENE TUINKERK)     Mw. E. Oorebeek-van Poppel, tel. 06-17 73 37 19 
                                       elly.van.poppel@ziggo.nl
(ADRIAEN JANSZKERK). Dhr. H. Kneefel, tel. 010-842 84 55 
                                       hugo.kneefel@gmail.com
Laat u het even weten als het vervoer een probleem is?
De toegang is gratis; er zal een collecte zijn voor een goed doel ‘dichtbij huis’

We zien u graag op dinsdag 18 december in de Groene Tuinkerk!
'De voorbereidingsgroep Kerstviering senioren'

Tenslotte is denk ik de enige weg om uit het moeras van het cynisme 
gered te worden en er uit de buurt te blijven, het steeds beter leren 
kennen van Jezus Christus, onze Heere. 
Hoe gemakkelijk had Hij tijdens Zijn aardse leven cynisch kunnen 
worden. Hoe gemakkelijk zou Hij een cynisch oordeel over mijn leven 
kunnen vellen. Hoe troostend is het te bedenken dat Hij het werk dat 
Hij in jou en mij begonnen is niet opgeeft!
Nou, lieve vriend, ik hoop dat je er wat mee kan. Ik hoor of lees 
dat nog wel van je. Ik hoop dat je met me eens zult zijn dat een 
cynische houding een valkuil is die vermeden moet worden, al is dat 
niet gemakkelijk. Zorg dat je in deze tijd niet teveel van jezelf vraagt, 
dat je veel tijd met God doorbrengt en dat je het contact met je 
christenvrienden niet uit de weg gaat. Genade zij met je!
in Christus verbonden' Jos Slager

(Als reactie op het hoofdartikel:) 
ALS LEVEN WACHTEN WORDT                                                                                                        
Marinus van den Berg schreef in 1993 het mooie boek Als leven 
wachten wordt – wonen en werken in het tehuis. Dit boek staat ook al 
zo’n 25 jaar in mijn boekenkast, om precies te zijn vanaf het afscheid 
van het eerste verpleeghuis waar ik werkte.
Ik houd in het algemeen van de schrijfstijl van Marinus van den Berg. 
En ik citeer hier nu ook wat hij schrijft:      
'Wachten lijkt me een belangrijk kenmerk van het leven in een tehuis. 
Hoe minder je kunt, hoe vaker je moet wachten. Hoe vaker je hoort 
'even wachten, ik kom zo.' 
Wachten is afwachten geworden. Sommigen wachten geduldig, 
anderen geïrriteerd en weer anderen gelaten. Er is niet alleen dit 
wachten, maar ook verwachten. Vooral zij die nog weer naar huis 
zullen gaan, verwachten. Ze hebben een ander perspectief. 
Ook zij die regelmatig bezoek verwachten, op zondag naar huis gaan of 
in het weekend wachten met hoop. Ze zien hoopvol uit en zijn blij als 
je er aankomt. Een vertrouwt gezicht. Een vertrouwde stem.                                                                               
Wachten in een tehuis kan kort of lang duren. Soms wordt er een 
nieuwe zin gevonden. Het leven is er meer dan wachten op het einde. 
De tijd wordt zinvol ingevuld.                                 
Maar er is ook het wachten op het levenseinde. Voor sommigen is dood 
dood. Anderen verwachten een ander leven, een terugzien, eindelijk 
thuiskomen. 
Ze wachten hoopvol, ook wel angstig…' (blz 7 en 8)'. 

Ds. Hermie Hummel

Wensboom in de kerken
De afgelopen jaren heeft er in het winkelcentrum Keizerswaard in de maand december 
een wensboom gestaan. In deze (kerst) wensboom hingen kaartjes met wensen van 
kinderen van wie het gezin met een minimum inkomen moet rond komen. De opzet 
was dat bezoekers van Keizerswaard werden uitgenodigd een presentje te kopen 
in een van de winkels van het centrum. Vele bezoekers deden aan deze actie mee, 
waardoor de kinderen met de kerst een cadeautje kregen. Dit jaar is het echter, 
om verschillende redenen, niet gelukt om in het winkelcentrum een wensboom te 
plaatsen. 
Vanuit de gezamenlijke diaconieën van de kerken is het idee opgevat om in de maand 
december in plaats van in het winkelcentrum nu in de kerken, die daaraan mee doen, 
een boom te plaatsen waarin de wensen van de verschillende kinderen hangen.
Wij nodigen u bij deze uit om aan deze actie deel te nemen en er voor te zorgen dat 
deze kinderen met de feestdagen toch een leuk cadeautje krijgen. 
Hoe kunt u meedoen: 

- U neemt een kaartje mee uit de boom, daarop staat vermeld een nummer, de wens van het kind, 
de leeftijd en of het een jongen of een meisje is. 

- U koopt een cadeautje van ongeveer € 7,50, laat dat inpakken in de winkel en u plakt het kaartje 
op het pakje en levert dat weer in bij de kerk.

Wij zorgen er voor dat het cadeautje bij het betreffende kind komt 
Indien u geen gelegenheid heeft of niet meer instaat bent naar een van de kerken te komen en toch wilt 
deelnemen aan deze sympathieke actie kunt u bellen naar een van de onderstaande contactpersonen en 
kunnen wij het cadeautje regelen. Ook kunt u geld doneren op een van de rekeningen van de diaconie (zie 
elders in dit blad) en kopen wij namens u een presentje. 
In de kerken is altijd wel iemand aanwezig die op de hoogte is van deze actie. 
De wensbomen staan van 2 tot en met 16 december in de volgende kerken:

     Contactpersoon:  Telefoonnummer:
Adriaan Janszkerk   Wil Schuijer   06-30 72 19 80
Groene Tuinkerk   Mees Hoogerwerf  06-13 83 28 68
Parochie De Emmaüsgangers   Riet Schenkeveld  06-36 58 30 51
Pelgrimskerk    Wil Schuijer   06-30 72 19 80
Namens de gezamenlijke diaconieën, alvast dank voor uw medewerking.

Het Kringloopbord dreigt na 25 jaar te moeten stoppen. Momenteel 
werken nog drie medewerkers van de diakonie van de Groene Tuinkerk, 
de Pelgrimskerk en de Emmaüs parochie aan de kringloop. 
Deze drie hebben inmiddels de leeftijd gepasseerd waarop ze niet meer 
mogen sjouwen. Het werk moet wél doorgaan en daarom roepen we 
jongere en enthousiaste medewerkers op die het werk willen voortzetten. 

Het Kringloopbord is een organisatie die een kringloop van goede 
gebruikte spellen laat ontstaan waarmee de armoede in de wijk bestreden 
kan worden en de afvalberg verkleind. Het kringloopbord doet dit door 
goede gebruikte spullen te vervoeren van een aanbieder naar een 
aanvrager, die geen of weinig middelen heeft.

Het Kringloopbord wordt al sinds 1993 volledig gerund door vrijwilligers en is een non-
profit organisatie, die helemaal afhankelijk is van donatie van spullen. Veel instanties 
doen een beroep op het Kringloopbord om spullen aan cliënten te leveren. Inmiddels 
is het Kring loopbord uitgegroeid tot een grotere organisatie, die jaarlijks 400 stuks 
goederen vervoert.
Meld je aan bij één van de onderstaande contactpersonen!
Pelgrimskerk  Arie Vlot
Adr. Janszkerk  Vacant
Emmaüsparochie Leo van Oosten
Groene Tuinkerk Jieles Tims
Petrakerk  Bart Starreveld

KRINGLOOPBORD IJSSELMONDE EN LOMBARDIJEN
Kringloopbord heeft nieuwe vrijwilligers nodig !!!

Advent is ook: Jezus verwachten 
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VANUIT HET PASTORAAT

VANAF HET DIJKJE

 BERICHTEN GROENE TUINKERK

Terugblik zendingsdienst zondag 4 november                                                                                                 
Op zondagmorgen 4 november waren ds Tjeerd de 
Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier in ons midden, 
vanwege 'zendings'zondag. Recent teruggekeerd van 
uitzending door Kerk in Actie naar een zendingsproject 
in Hong Kong/China, kwamen ze ons daar op 4 
november over vertellen in woord en in beeld. 
Het was erg boeiend! De kerkdienst, voorbereid en 
vorm gegeven met ds. De Boer, en de presentatie 
bij de koffie maakten veel indruk. 'Zending': van 
alle tijden en van alle plaatsen.

Eeuwigheidszondag 25 november                                                                                                      
Op het moment van schrijven (maandag 19 
november) ligt de Eeuwigheidszondag van dit jaar 
nog voor ons. De laatste zondag van het kerkelijk jaar, 
de zondag waarop we in het licht van de Paaskaars 
gedenken wie uit ons midden zijn overleden in 
het voorbije jaar. In de kerkdienst noemen we 
nog eens hun naam, en krijgen de familieleden 
een gedachtenis-steentje 
uitgereikt. 
'Er is een steen verlegd' 
kozen we als thema voor 
de kerkdienst.

Adventsweken
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar volgt 
de eerste zondag van een nieuw kerkelijk jaar, 
de periode van de vier adventsweken richting het 
kerstfeest, de verwachting van Jezus' komst. Klein 
en kwetsbaar, en tegelijk hoopvol en vol kracht, 
Licht in de duisternis! 

De advent is liturgisch 
paars gekleurd.
Voor de zondagse 
kerkdiensten heeft de 
PKN de brochure Geef 
licht uitgegeven, en 
die volgen we - met 
Schriftlezingen volgens 

het  leesrooster.
De derde adventszondag, zondag 16 december, 
hoop ik zelf voor te gaan. Het is dan zondag 
'Gaudete', zondag 'Verblijdt u', de adventszondag 
die roze kleurt temidden van het paars.

Seniorenkerstviering
 Op dinsdag 18 december is de seniorenkerstviering 
van de Adriaen Janszkerk, de Pelgrimskerk en de 
Groene Tuinkerk. Voor het eerst is er dit jaar één 
gezamenlijke viering, en deze wordt gehouden in 
onze kerk. Vanaf 10.00 uur bent u welkom! Zie 
voor meer informatie elders in dit kerkblad. Vergeet 
u niet om u aan te melden (voor 13 december) 
wanneer u die dag wilt komen? 

Spreekuur en gesprekskring
Op de woensdagochtenden ben ik in principe in 
de kerk te vinden. Tussen 10.00 uur en 12.00 
uur houd ik (pastoraal) spreekuur, in en vanuit 
'De Zaaier'. Soms is er in die tijd een kort overleg 
gepland, en op de laatste woensdagochtend van de 
maand is er om 10.30 uur in de kerkenraadskamer 
gesprekskring. De laatste 'kring' van 2018 is op 
28 november. De (tweede helft van de) maand 
december is onregelmatig, een enkele spreekuur-
ochtend zal gaan vervallen.

Pastoralia  
Is voor de éèn de maand december bij uitstek een 
gezellige maand, voor de ander is het juist eerder 
een maand waar hij of zij tegenop ziet. 
Sterkte voor wie sterkte nodig heeft, en laten we 
ook in deze maand blijven omzien naar elkaar en 
naar mensen om ons heen!

Kerkasiel
Op het moment van schrijven (maandag 19 
november) is er al ruim drie weken een door-
lopende kerkdienst aan de gang in kerkhuis Bethel 
in Den Haag. 
Zo wordt de Armeense  familie Tamrazyan door 
middel van kerkasiel veiligheid geboden; voor hen 
is het een adem-pauze en richting 'de politiek' is 
het een signaal (in verband met het kinderpardon). 
Hoe lang dit nog gaat duren is nog niet bekend. Er 
zijn veel voorgangers die hun medewerking hieraan 
verlenen, en dat doen ze door één of meerdere uren 
voor te gaan in de kerkdienst - overdag of 's nachts. 
Afgelopen weekend heb ik zelf ook een uur van deze 
marathon-kerkdienst voor mijn rekening genomen; 
in dit uur heb ik Micha 6 vers 8 centraal laten staan. 
Het was al met al een heel bijzondere ervaring. 

Tot slot
Op 30 oktober was het mini-symposium  
'De Dementie-vriendelijke kerk'. Boeiende materie!     
Het gelijknamige boekje dat de inleidster schreef, 
heb ik in mijn bezit. Ik zal er nu en dan nog wel 
eens naar verwijzen of uit citeren.
Ik sluit af met de woorden waar de adventskalender 
2018, getiteld HOOP (uitgegeven door de PKN), 
mee begint: 'Als alles duister is, ontsteek dan een 
lichtend vuur dat nooit meer dooft.' Bij dit lied uit 
Taizê schrijft ds. René de Reuver, de scriba van 
onze landelijke kerk, en ik citeer: 'De dagen worden 
korter, de nachten langer. We zijn op weg naar de 
langste nacht. Problemen en tegenslagen kunnen 
het leven ook donker en zwaar maken. Ieder gaat 
daar op eigen wijze mee om. Hoop kan hierbij het 
verschil maken (…). Kerst is het feest van de hoop. 
In de misère van opgejaagde mensen wordt Jezus 
geboren. Komt God als kwetsbaar kind ter wereld. 
Het is het feest van God die mensen niet aan hun 
lot overlaat. Immanuel. God met ons'
                                                                                                                          

Gezegende adventsweken toegewenst!      
Met vriendelijke groet,   

Ds. Hermie Hummel, predikant     
06-15 86 64 02 en 

predikant.groenetuinkerk@gmail.com 

Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde       

Begroting 2019 CvK Begroot  Begroot  Begroot  Werkelijk  

 2019  2018  2017  2017 

Inkomsten        

Vaste Vrijwillige Bijdragen 56000  60000  63000  65073 

Collecten 3100  3000  2800  3825 

Giften 5000  4500  5000  6585 

Verhuur pastorie 7200  7200  7200  7200 

Verhuur zalen/exploitatie keuken 6500  4000  4000  5950 

Verhuur BCC 7200  7200  7200  7200 

Opbrengst kerkblad 2300  2000  1700  2512 

Uit voorziening pastoraat 5200  5500  6000  0 

Rente opbrengst 500   500   1800   321 

 93000  93900  98700  98666 

Begroot tekort 4900   2900   3100     

 97900   96800   101800   98666 

Uitgaven        

Kosten Predikant 44000  42000  42000  38431 

Toevoeging voorziening 0  0  0  3000 

Kerkelijk werker  10400  11000  12000  6318 

Vergoedingen vrijwilligers (kosterij) 5000  5000  6000  4500 

Kosten Erediensten 6500  6500  7000  6833 

Algemeen kerkelijke arbeid 5000  5300  5800  5288 

Huisvestingskosten 18000  17000  19500  20181 

Kosten kerkblad 3000  4000  3500  3736 

Algemene kosten 6000  6000  6000  7957 

Voordelig saldo             2422 

 97900   96800   101800   98666 

        
 

Toelichting op de begroting 2018 
van de Gereformeerde kerk van Rotterdam-
IJsselmonde
De door het College van Kerkrentmeesters op- 
gestelde begroting geeft voor 2018 een tekort 
aan van € 4.900,00. 
Deze begroting is opgesteld op basis van de in 
2018 vastgestelde meerjarenbegroting.
Hoewel we een tekort begroten voor het jaar 
2019 kan gesteld worden dat de financiële positie 
van onze kerk er op dit moment nog redelijk goed 
voor staat. 
Wel zien we een verschuiving van de opbrengsten 
die door de leden van onze kerk worden opgebracht 
en de inkomsten van huur. 
De komende jaren zal deze ontwikkeling goed in 
de gaten moeten worden gehouden. 
Een teruglopend ledenaantal en kerkbezoek heeft 
invloed op de opbrengsten, echter veel minder 
effect op daling van de kosten.
Voor bezoek- en begeleiding in het kader van 
het pastoraat is, naast het werk van onze 
predikant, ook voor 2019 een kerkelijk werker 
aangetrokken. De helft van de daarmee gepaard 
gaande kosten zullen worden gefinancierd uit de 
reserve pastoraat.
Gelet op de ervaringen van de afgelopen jaren 
verwachten wij dat het tekort kan worden gedekt 
door de actie kerkbalans 2019 die in januari 2019 
zal worden gehouden.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
November 2018
Karel Jungheim, voorzitter
Mees Hoogerwerf, penningmeester

Onderstaand 'In memoriam' van Fokje Wierdsma 
geeft aan hoe Leny Morsink- van Aken  vijfendertig 
jaar met hart en ziel  betrokken is geweest bij 
het wel en wee van medemensen. Ik heb haar 
afgelopen augustus leren kennen tijdens haar 
ziekbed. 
Tijdens de bezoeken aan haar was ze nog vol 
meeleven voor de mensen om  haar heen. Zij was 
ook een van de mensen die aan de wieg stonden 
van de gespreksgroep van de woensdagmorgen. 
Graag ging ze het geloofsgesprek aan en wilde dat 
delen.
In memoriam Helena Margaretha Morsink-van Aken
Op 17 oktober is overleden Leny Morsink – van 
Aken in de leeftijd van 83 jaar. Het grootste deel 
van haar leven woonde Leny in Vreewijk. 
Op 12 februari 1990 werd zij weduwe door het 
plotselinge overlijden van haar echtgenoot Herman. 
Leny stond bekend als een vrouw die trouw was, ze 
verloor nooit de hoop, voelde zich met hart en ziel 
betrokken bij mensen die onrecht was aangedaan. 
Daar stond ze voor in de bres; daar ging ze de straat 
voor op om te demonstreren, zoals in Den Haag 
voor de dwaze moeders met de witte hoofddoekjes. 
Het vuur van verontwaardiging om zoveel pijn en 
onrecht andere moeders aangedaan, vond zij terug 
in het lied van Taizé: 'Als alles duister is, ontsteek 
dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.'Zo 
herkende ze dat: een lichtend vuur ontsteken in 
jezelf, ontsteken met elkaar tegen onrecht.
Leny zette zich in met haar talenten in de 
Breepleinkerk, bij Wijkpastoraat Bloemhof en in de 
Wereldwinkel in Vreewijk. Ze deed dat op veelzijdige 
wijze. Van lesgeven in kleding naaien aan Turkse 
vrouwen tot het organiseren van bustochten en 
gezellige uitjes voor bewoners en vrijwilligers in 
Bloemhof tot het mee voorbereiden van liturgische 
vieringen en redactielid zijn van de contactbladen 
Missing Link van het Wijkpastoraat en de Breebode 
van de Breepleinkerk. Van rondleidingen geven 
over de orgelzolder tot het brengen van mensen 
naar de kerkdienst in verpleeghuis Smeetsland. Tot 
op hoge leeftijd vol energie en goedlachs.
Op 24 oktober hebben we onze dank uitgesproken 
voor wat zij ons allen in dit leven geschonken heeft 
en hoe zij van betekenis is geweest voor velen.

Fokje Wierdsma en Willemien Meijboom
Een hartelijke groet gaat naar Wolter Kranenburg die 
vanuit het Maasstad ziekenhuis deze week tijdelijk 
zal gaan verblijven in het zorghotel 'Intermezzo'. 
Wij wensen Wolter en Hennie van harte sterkte.
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KERKELIJK BESTAND

 BERICHTEN HERVORMDE GEMEENTE

KERKELIJKE STAND

Bloemendienst

DAGWIJZER

In de heg tegenover mijn werkkamer zie ik ieder 
jaar een mezenpaartje terugkomen. Op die plek 
voelen ze zich schijnbaar veilig en beschermd. 
In het voorjaar zie je een druk heen en weer 
vliegen met kleine takjes en veertjes. Zonder dat ik 
het kan zien bouwen ze daar binnen in die heg een 
nest. Na een tijdje zie ik ze opnieuw heen en weer 
vliegen met voedsel. Buiten mijn gezichtsveld is er 
het geheim van nieuw leven. Ik heb dan ook niets 
anders te doen dan te wachten totdat de vogels te 
voorschijn komen. 
De bouw van het nest, het uitbroeden van de eieren 
en de eerste levensperiode blijven onzichtbaar voor 
mijn ogen. Ik leer door deze vogels ook iets van 
het Rijk van God. Het groeit terwijl er nog niets te 
zien is.
Ik kan niet anders doen dan afwachten terwijl 
ik weet dat het nieuwe leven komende is. In de 
adventstijd zien we uit naar het koninkrijk van God. 
Uitzien naar het licht.  Ontvankelijk worden opdat 
Gods licht op Kerstmis in ons geboren kan worden.

Willemien Meijboom

Kerkelijke Stand 
Berichten voor het Kerkelijk Bureau adresseren 
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk, 
       Groene tuin 353,   3078 KG  Rotterdam, 
of   : kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com
Verhuisd binnen de gemeente: 
Mw. H. Oudenaarden, Jan Trooststraat 23, 
naar Pietersdijk 60. (3079 TD)
Verhuisd naar Rotterdam Charlois: 
Mw. G. Visker–Klompenhouwer, Ravenswaard 5-199 

       Geef voor je kerk'
Jaarlijks houden wij in januari de Actie Kerkbalans, met voor het jaar 
2019 opnieuw het thema “Geef voor je kerk”. Deze actie is bedoeld 
om de jaarlijkse kosten en opbrengsten van onze kerk in balans te 
brengen. 

Om alle activiteiten van onze kerkelijke gemeenschap ook in het nieuwe jaar weer te kunnen voortzetten 
doen wij begin volgend jaar wederom een beroep op u. 
Bij het eerste kerkblad van 2019 ontvangt u de bekende kerkbalans- enveloppe. Op het daarin bijgevoegde 
toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag u voor 2019 kunt geven en ook of u voor het bedrag van 
€ 17,50 ons kerkblad wilt blijven ontvangen. De door ons opgestelde en door de kerkenraad goedgekeurde 
begroting voor 2019 is in beknopte vorm bijgevoegd. De enveloppe wordt in de periode van 19 januari tot 
en met 31 januari weer bij u opgehaald.
Voor 2019 verwachten wij ongeveer vijfduizend euro extra nodig te hebben om de inkomsten en de uitgaven 
in balans te brengen. Wij doen daarom een dringend beroep op u om uw bijdrage, indien mogelijk, zodanig  
aan te passen dat onze kerk ook in het nieuwe jaar financieel in balans zal zijn.
Uw antwoord op Kerkbalans 2019 zien wij met veel vertrouwen tegemoet.

Het College van Kerkrentmeesters van de Groene Tuinkerk

Kerstattenties zondag 16 december 2018
Zondagmorgen 16 december staan de kerstattenties 
weer in de kerk.
Na deze  kerkdienst, tijdens het koffiedrinken, worden 
de pakjes uitgedeeld door de contactpersonen.
Alle gemeenteleden gaan gezellig koffie drinken 
en laat u a.u.b. het uitdelen aan de contact- 
personen over!!
Zo kan dit allemaal weer op een ordelijke manier 
gebeuren. 
Wij hopen op uw medewerking en wensen u verder 
een goede zondag en fijne feestdagen toe.
Met vriendelijke groet, de Pastorale Raad

Afscheid en welkom leden Verjaardagsfonds
Na meer dan 50 jaar namens het Verjaardags-
fonds de kaarten voor jarige gemeenteleden te 
hebben bezorgd, neemt Laura Gille i.v.m. gezond-
heidsredenen afscheid. 
Hierbij willen wij Laura hartelijk bedanken voor 
haar jarenlange inzet en wensen haar alle goeds 
toe voor de toekomst.
Gelukkig hebben Carla en Ries Tims zich bereid 
verklaard om de taak van Laura Gille overnemen. 
Namens het Verjaardagsfonds, 

Nel en Ton van Schaik 

Zondag 28 oktober kreeg mw. Gille de bloemen uit 
de kerk. Zij mocht gelukkig weer thuiskomen, na 
een vervelende periode in het ziekenhuis en een 
tijdelijke opname in Smeetsland. 
Zondag 4 november, precies op haar 94e verjaardag 
ontving mw. R. Huisman een mooi boeket.
Op zondag 11 november, ook precies op haar ver-
jaardag, gingen de bloemen naar mw. Dolman 
die 95 jaar werd en zondag 18 november waren 
de bloemen voor Dea van de Ley, zij werd op 19 
november 80 jaar.
Alle drie de dames werden van harte gefeliciteerd 
met hun verjaardagen. 
Op zondag 18 november werd ook afgekondigd dat 
er een echtpaar 60 jaar is getrouwd, 
namelijk de familie Bil, met een 
applaus werden ook zij gefeliciteerd.
Fijn dat er weer zulke feestelijke 
gebeurtenissen met bloemen werden 
bekroond.
Nadat door de diaconie boeketten 
zijn bezorgd bij de mantelzorgers, kwamen er veel 
dankberichtjes binnen, waaronder een kaart met:
'Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen. 
De buurman gaf ze mij aan toen ik voorbijliep.
Het voelt goed om te weten dat mantelzorg gewaar-
deerd wordt. A.S.'
Nog een bedankje:
'Bedankt voor de kaartgroet en de mooie bloemen, 
allen een hartelijke groet van mevr. J. Mout'

Ontvangen
Via E. Oorebeek ontvangen € 20,- van mw. S., 
waarvan € 10- voor de diaconie en € 10,- voor de 
bloemendienst.Ook € 10,- voor de bloemendienst 
van mw. v/dM. en € 10,- voor het verjaardagfonds 
van mw. K.Via J. Busse: Op 11 november heb ik in 
Meerweide een gift ontvangen van € 15,-.
Hartelijk dank voor alle giften.
Met de vriendelijk groeten van Joke Busse en Elly 
Oorebeek tel 06 17 73 37 19

Bezorging kerkblad
Beste mensen,
Onlangs gehoord; als er 
een deur dicht gaat, gaat er een raam open.
Dit geldt ook voor de bezorging van het kerkblad.  
Helaas moest de familie Gille de bezorging 
stopzetten. Bedankt voor de jaren dat u dit hebt 
gedaan.
Gelukkig heeft de familie Verschoor aangeboden om 
deze bezorgingen over te nemen. Hier zijn wij heel 
blij mee.
Gelijk wil ik iedereen bedanken voor de jaren dat 
u allen het kerkblad bezorgt bij de kerkleden bij u 
in de buurt. Zonder u allen zou het veel werk zijn.
Zo dragen wij met elkaar het gemeente zijn op 
IJsselmonde.
Met vriendelijke groet, Hans van de Meer

U kunt uw berichten voor de ledenadministratie 
schriftelijk indienen bij: 
Kerkelijk Bureau, Kasteelweg 50, 3077BN  
Rotterdam.
En via de mail: ledenadm.hij@gmail.com.
Overleden:
Mevr. H. v.d. Heijden, Grote Hagen 98, 3078 RC
Mevr. A. van Weenen-Wilstra, Spankerstraat 41,  
                                                       3077 ZD
Mevr. B. de Reus de Lange, Oudedijk 15, 3062 AB

Bijdragen, Giften en Kerkblad 2018
Het loopt al weer snel naar het einde van het 
kalenderjaar. Veel leden van onze gemeente hebben 
de door hen gedane toezegging bij de Kerkbalans 
van 2018 aan de kerk overgemaakt. Mocht dat 
in uw geval nog niet zijn gedaan dan verzoeken 
wij u vriendelijk uw bijdrage of gift nog dit jaar 
te storten. Dit kan ook belangrijk zijn voor een 
eventuele aftrekbaarheid van de door u te betalen 
belasting.
Elke drie weken ontvangt u een kerkblad vol 
met informatie over het kerkelijk leven van onze 
gemeenten in de wijk Rotterdam-IJsselmonde. 
Een belangrijk en onmisbaar communicatie-middel 
tussen de kerk en haar leden. Voor dit blad vragen 
wij u een jaarlijkse bijdrage van slechts € 17,50. 
Bent u er nog niet aan toe gekomen om het 
bedrag over te maken dan verzoeken wij u uw 
bijdrage voor dit jaar te storten op banknummer: 
NL10INGB0000188602 onder vermelding Kerkblad 
2018. Alvast hartelijk dank.
De penningmeester, Mees Hoogerwerf 

VERVOER NAAR DE KERK

 
  2 dec. De heren G. Buizer, R. de Bruin en 
          J. Jongenotter
  9 dec. Mevr. D. van Hengel en de heren 
          J. Oorebeek en J. van Hengel
16 dec. De heren J. Kreuk, J. Quak, A.J. Kooiman 
          en K. Jungheim

Dagboekjes
De dagboekjes voor 2019 zijn weer beschikbaar 
voor wie belangstelling heeft. Wie een boekje wil 

ontvangen via de diaconie, kan contact opnemen: 
Voor Meerweide en de Pelgrimskerk: 
       Sita van Vliet tel. 483 60 24 
Voor Sonneburgh: mevr. Bosch: 483 04 04
Voor de Adr. Janszkerk: mevr. Jumelet: 482 04 32
Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u terecht bij 
Sita van Vliet tel 483 60 24.

Beste gemeenteleden,

Zoals de meesten van jullie ongetwijfeld weten, 
steunen wij als gemeente al een heel aantal jaren 
familie Bontenbal in Malawi. Nu komen zij half 
december definitief terug naar Nederland. Bij hun 
vertrek hebben zij hun hele inventaris weggedaan 
of weggegeven. 

Dit betekent dat zij alles weer opnieuw moeten 
aanschaffen. Daarom hebben wij als ThuisFrontTeam 
een lijstje gemaakt. 
Wilt u een bijdrage leveren aan het verzamelen 
van de inventaris of heeft u toevallig thuis nog iets 
staan wat niet gebruikt wordt? Streep dit dan af op 
het lijstje. Neem contact op met Loes Gorter om af 
te stemmen waar en wanneer de spullen opgehaald 
of gebracht kunnen worden.
Zo hopen we met elkaar familie Bontenbal een 
warm welkom te geven!
Het lijstje kunt u vinden op www.lijstje.nl, zoek op 
'Terugkomst Nico en Jolanda'.
Namens het ThuisFrontTeam hartelijk dank!
Loes Gorter, 06-10 38 28 50 
                                loesbontenbal@hotmail.com

  3 dec. 09:30 uur Dagelijks Bestuur
10 dec. 10:15 uur Commissie van 

Opbrengst noodhulp collecte Sulawesi
U stond klaar en gaf gul toen de noodkreet om hulp 
en ondersteuning uit het door een aardbeving en 
een tsunami getroffen Sulawesi klonk.
Met dankbaarheid  kunnen we u melden dat we een 
bedrag van € 2.037,50 hebben kunnen overmaken 
voor de noodhulp aan de getroffenen op dit eiland 
via Kerk in actie.
Het bedrag van de collecte op 14 okt jl. bedroeg  
€ 487,50. Hier komt nog bij een aantal giften dat 
direct op de rekening van de Diaconie is gestort van 
in totaal € 550,- en is door uw diaconie vanuit de 
beschikbare middelen aangevuld naar het totaal als 
boven vermeld. Hartelijk dank! 
Namens de diaconie met een vriendelijke groet, 

Bram van Splunter



pagina 6                                                                                                                KERK IN IJSSELMONDE                               woensdag  28 november 2018                  

BERICHTEN PELGRIMSKERK

DIVERSE ROOSTERS

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk

 BERICHTEN ADRIAEN JANSZKERK   

VAN DE PREDIKANT
Bij de diensten
Advent, tijd van verwachting. Altijd een bijzondere 
tijd in het jaar. De dagen zijn donker, de decem-
bermaand is altijd wat extra druk door de 
verschillende feesten… Vóór je het weet is het weer 
Kerst en vóór je het weet is er weer een nieuw jaar 
begonnen. Te midden van die drukte, als de tijd 
vliegt, is daar dan die tijd van Advent. Laten we 
de tijd nemen om even stil te staan, te bezinnen, 
geraakt te worden door de oude Bijbelwoorden 
waarin mensen wachtten op Gods ingrijpen, en 
opnieuw uit te spreken naar God: ik verwacht het 
van U. Hier en nu. In mijn leven.
Op zondag 2 december, de eerste zondag van 
de Adventstijd, ga ik zelf voor. Let op, deze dienst 
begint om 10:30 uur. 
In de dienst van zondag 9 december, 2e Advent, 
zullen we met elkaar het heilig Avondmaal vieren. 
’s Middags is er een verdiepingssamenkomst in de 
Pelgrimskerk met als spreker dhr. Wim Dekker. De 
derde Adventszondag 16 december is dhr. Joris van 
der Spek onze voorganger. Let op, deze dienst begint 
om 10:30 uur.
Goede, gezegende diensten gewenst!

Geboren
Op woensdag 14 november jl. is Boaz geboren, zoon 
van Ferdy van Mastrigt en Wendie van Mastrigt-van 
Rhee. Boaz is het broertje van Sam. We delen in 
de vreugde van de ouders en danken God met hen 
voor dit nieuwe wondertje. We feliciteren Ferdy en 
Wendie van harte en wensen hen met hun kindjes 
Gods liefdevolle zorg en zegen toe. 

Zieken
Dhr. H. Munter is na een opname in het ziekenhuis 
weer thuisgekomen. Er zijn nog wel de nodige 
zorgen rond zijn gezondheid. We leven als gemeente 
mee met hem en zijn vrouw. 
Dhr. J. Hofman is eveneens weer thuisgekomen na 
een opname in het ziekenhuis. Hij is opgeknapt, 
maar de zorgen over zijn gezondheid blijven ook.
Ook dhr. J. Van Es mocht weer thuiskomen uit 
het ziekenhuis. De wond aan zijn been zal na 
behandeling én met de juiste zorg thuis nu hopelijk 
beter genezen.
De gezondheid van mw. Wil Verhulst gaat heel 
langzaam verder achteruit. Zij is dankbaar voor de 
tijd die ze nog mag doorbrengen met haar geliefden.
We wensen onze zieken Gods bijzondere nabijheid toe.

Laatste zondag kerkelijk jaar
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 
25 november 2018, stonden we stil bij hen die ons 
vanuit de kring van onze gemeente het afgelopen 
jaar ontvallen zijn. 
In de Adriaen Janszkerk zijn in deze dienst de 
volgende namen genoemd:
24 nov. Tannetje Jorina Smit-Nieuwdorp, 96 jr.
  6 jan. Anna Adriana Bergwerff-de Waard, 87 jr.
  9 feb. Johannes Catharinus van der Kruit, 91 jr.
  3 aug. Pieter Stam, 88 jr.
19 aug. Dirkje Van Dalen-Heijnen, 90 jr.
13 sept.Gerrigje Cok-van der Linden, 84 jr.
We wensen de nabestaanden van harte Gods troost 
en kracht toe in het gemis. We denken ook aan 
allen die – korter of langer geleden – overleden 
zijn. Wat een houvast geeft het als zij in geloof 
gestorven zijn. De dood is – zo schrijft de apostel 
Paulus – onze laatste vijand, maar Jezus heeft de 
dood overwonnen, om ons mee te nemen in zijn 
eeuwige, heerlijke toekomst!

Inloopm orgen en Bijbelmorgen
Iedere dinsdagmorgen is er koffie-ochtend in de 
consistorie van de AJK. Inloop van de koffie-ochtend 
is vanaf ongeveer 9.45 uur. Van harte welkom! 
Op dinsdag 4 december wil ik verdergaan met de 
Bijbelmorgen n.a.v. de Bijbelse figuur van Jozua.

Diensten nieuwe stijl
De stap om een deel van de diensten anders vorm 
te geven is het resultaat van een lang denk- en 
zoekproces geweest, waar we als kerkenraad 
biddend mee bezig zijn geweest. 
We krijgen nog wel eens wat signalen van 
gemeenteleden die moeite hebben met deze 
ontwikkeling. Dat begrijpen we, de beleving van 
kerkdiensten is een heel persoonlijke zaak en 
de meningen binnen onze gemeente lopen sterk 
uiteen. Graag wil ik uitleggen dat er – mede door 
de stap om deze diensten te organiseren – een 
aanzienlijke groep nieuwe mensen regelmatig in 
onze diensten komt. Kennelijk blijkt het in een 
behoefte te voorzien en vinden we aansluiting bij 
een groep moderne (veelal jongere, maar ook 
oudere) mensen die we voorheen minder goed 
konden aanspreken. Ik ben zelf vooral heel blij 
met diverse mensen in de wijk die – met name bij 
deze diensten – de weg naar onze kerk – en wat 
nog belangrijker is: de weg naar God! – weten te 
vinden. Ook al is het misschien niet helemaal de 
stijl die u aanspreekt, ik wil u vragen om er vanuit 
dit perspectief naar te kijken en God te danken voor 
deze mensen en wat er in hun leven gebeurt.

Vragen en opmerkingen n.a.v. deze diensten 
in het bijzonder kunt u – behalve rechtstreeks bij 
de taakgroep/kerkenraad - ook kwijt bij mw. Wil 
Schuijer (wschuijer@hotmail.com, 0180-41 21 41), 
die de reacties verzamelt en terugkoppelt naar de 
kerkenraad. Ergens in het voorjaar van 2019 komt 
er een nieuw evaluatie-moment met de gemeente.

Sint Pannenkoek
Op donderdag 29 november organiseert pioniersplek 
De Boog Sint Pannenkoek in de Adriaen Janszkerk. 
Het feest is bedacht door striptekenaar Jan Kruis 
en is een ludieke manier om elkaar te ontmoeten, 
door samen pannenkoeken te eten. Jong en oud 
is welkom van 17.00-19:00 uur in de Adriaen 
Janszkerk. De toegang is gratis. Wie toch iets 
wil bijdragen kan dat doen in de pot van de 
benefietactie 'Sint voor kint'.

Uw dienaar, Hans Schaap

Ontvangstcommissie
   2 dec: mw. v.d. Horst
  9 dec: dhr. v.d. Linden
16 dec: mw. v.d. Berg

Vervoer met kerkbusje: 
  2 dec: Aad Schuijer, 0180-41 21 41/06-28 62 62 74
  9 dec: Roelof Hazewindus, 06-23 15 95 63
16 dec: Aad Schuijer, 0180-41 21 41/06-28 62 6274

Oppas
  2 dec: Gerdien van Bree en Kyshaja
  9 dec: Adrie Fonteine en Ada v.d. Heijden
16 dec: Kyshaja en nog nader te bepalen

Gedurende de jaren dat er gespaard werd voor de 
orgelrestauratie en tijdens de uitvoering van deze 
restauratie, hing er aan twee pilaren in de kerk een 
collectebusje voor giften. Deze twee collectebusjes 
in de vorm van een orgel waren gemaakt door ons 
gemeentelid Jan Jumelet. Na vele jaren nuttig in de 
kerk gehangen te hebben, zijn deze orgelbusjes nu 
niet meer nodig en daarom weggehaald. 
De orgelrestauratie is immers naar tevredenheid 
afgerond en er hoeft niet meer gespaard te worden 
voor het orgel. We willen Jan nogmaals bedanken 
voor het maken van de orgelbusjes en tevens 
de twee orgelbusjes beschikbaar stellen voor 
belangstellenden. 
Mocht u interesse hebben in een van de orgelbusjes 
dan kunt u dit aangeven bij een van de ouderlingen, 
de koster of iemand van SBAJK.
Inmiddels zijn wij in de afrondende fase van de 
Brim 2012-2017 subsidie regeling. We hebben de 
afgelopen jaren diverse werkzaamheden aan de 
kerk uitgevoerd en het orgel is gerestaureerd. Beide 
vielen onder de subsidie regeling Brim 2012-2017.
Intussen heeft de Stichting een nieuwe aanvraag 
voor subsidie ingediend en verheugd het ons u
te kunnen informeren dat de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed onze aanvraag voor de zo ge- 
noemde subsidie SIM 2019-2024 heeft goed-
gekeurd. Met de toekenning van de subsidie kan de 
Stichting Behoud AJK verder met het uitvoeren van 
de werkzaamheden voor de instandhouding van de 
Adriaen Janszkerk. Denk hierbij aan het metselwerk 
en wind- en waterdicht houden van het gebouw.
De werkzaamheden worden mede afgestemd op 
het rapport dat Monumentenwacht jaarlijks opstelt.
Wanneer de werkzaamheden exact gaan plaats-
vinden is nog niet bekend en hiervoor zal een 
meerjarenplan worden opgesteld door de stichting.
Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de 
hoogte. Met vriendelijke groet,

Annet de Ruiter en Kees Havenaar
namens Stichting Behoud Adriaen Janszkerk

Collecten Diaconie Kerkrentm.

Zondag 21 oktober   2018 61,06 63.57
Zondag 28 oktober   2018 66,60 52,85
Jeugdwerk € 53,20
Zondag    4 november 2018 98,85 101,10
Moslims & Evangelie € 64,50
Woensdag 7 november 2018 120,50 123.00

Zondag 11 november 2018 76,81 64,00

SBJAK € 3,00

Giften
De volgende giften heb ik voor de wijkkas/bloemen-
fonds ontvangen: € 20,- van fa. G. via mw. v. O,  
€ 50,- van fam. M. via ds. S.; € 80,- van de inloop-
familie. Alle gevers heel erg bedankt voor deze giften.
Hartelijke groet, Jaap de Pater

VAN DE PREDIKANT
Adventsdiensten
Vanaf 2 december begint er een nieuw kerkelijk 
jaar. We lezen in de diensten adventsstof, gedeeltes 
uit de Bijbel die gaan over de verwachting van de 
komst van Christus in deze wereld. 
Op 2 december bereiden we ons voor op de viering 
van het Heilig Avondmaal. 
Op 9 december zal het Heilig Avondmaal bediend 
worden. Op onze pelgrimsreis door deze wereld wil 
Christus, de gróte Pelgrim, Zijn pelgrimsgemeente 
voeden en sterken, door met hen maaltijd te 
houden. Hij, de Koning, nodigt. Neemt uw en jouw 
plaats daarom in! 
Ook op 16 december hoop ik de dienst te mogen leiden. 
We kijken uit naar en bidden om gezegende diensten.

Middagsamenkomst
Op 9 december is onze volgende middagsamenkomst. 
Dan hoopt ds. W. Dekker te spreken, het zal een 
verdiepingssamenkomst zijn. Ds. W. Dekker heeft 
ongelofelijk veel en diep nagedacht over missionair 
zijn in deze tijd. Het is een voorrecht dat hij in ons 
midden komt spreken. Daarom nodig ik u en jou 
van harte uit om te komen.

De Betrokken Gemeente
We blijven bidden voor Teun en Yvonne van 
Campen. We danken dat Alie Brantenaar-Ottink 
inmiddels enige tijd thuis is uit het ziekenhuis. 
Gebed gevraagd voor herstel van Wim Klapwijk. 
Eveneens voor Marijn Bakker, we danken God dat 
zijn herstel tot nu toe voorspoedig verloopt. 
Voor Jaël Karels; ze verblijft doordeweeks in een 
kliniek in Goes. 
Voor Aukje Molenaar-Bakkeren, ze moet een 
operatie aan haar pols ondergaan. 
En voor allen die te kampen hebben met ziekte, 
verdriet, zorgen en strijd. Richten we daarin het oog 
op Hem, Die niet beschaamd maakt wie het van Hem 
verwachten. Bid tot Hem in uw nood, roep Hem aan 
en ondervind dat Hij de hoorder van de gebeden is. 

Bidstond
Op maandag 3 december is er van 13.30 to 14.30 
uur bidstond in de Pelgrimskerk. 
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U slaagt beter bij...
D.C. TUINENBURG

  CONFECTIE 
voor al uw dames- en herenkleding
Kouwenoord 79-81               Tel. 010 482 28 71

Monuta Memoriam
T 010 - 293 04 22 (dag en nacht bereikbaar)                                             
E rotterdam@monuta.nl

Ons uitvaartcentrum heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die u in een 
moeilijke tijd toch een gevoel van warmte geeft.  Neemt u gerust contact met 
ons op voor meer informatie.

Voor een 
uitvaart in 
Rotterdam

Memoriam

100x70 Adv Monuta Rotterdam.indd   1 07-11-17   14:47

‘DE MAGNEET’ Cranendonckweg 40
                                               telefoon 482 74 01
grote en kleine zaal voor bruiloften, recepties,
vergaderingen, begrafenissen enz.
Billijke prijzen.
Inlichtingen en verhuur:
bij de beheerder, mw. Y. Baaij via bovenvermeld telefoonnummer 

Begrafenis- en Crematieverzorging
P.A. VAN DER WAAL & ZN.

sinds 1931
Dorpsweg 152 C  3083 LK Rotterdam
tel. 06-53 17 91 58 of 010-480 34 71 
(dag en nacht)

Collecten Diaconie Kerkrentm.

Zondag   7 oktober      2018 219,53 219,12

Jeugdwerk € 120,92

Zondag  14 oktober    2018 1.027,57 154,60

Zondag 21 oktober   2018 115,20 110,00

Zondag 28 oktober   2018 109,63 109,48

Zondag 4 november  2018 111,99 104,90

Moslims & Evangelie € 136,65

Buffetgeld           €   69,50

Offerblokken       € 157,40

Wijkkas Pelgrimskerk
Voor de wijkkas t/m 16 november 2018 de volgende 
bijdragen weer ontvangen:
Via mw. Schras een bloemengroet van N.N. à € 10,- 
en een gift voor de kerkrentmeesters à € 10,-;
Via mw. Van Oers een bloemengroet van N.N. à € 10,- en 
een gift van € 20,- van mw. M. voor de kerkrentmeesters 
via mw. Schras. Via ds. Slager bedragen tussen € 20,- 
en € 75,- totaal € 235,-. Het IBAN nummer voor de 
bloemen is NL12INGB0000031620. Hierop is € 40,- 
binnengekomen.
Met mijn ziekte gaat het redelijk, misschien meer of 
sterkere medicijnen. Dank u voor de toegestuurde 
(beterschap-)kaarten. 
Namens de kerkrentmeesters dank voor uw giften en/
of bijdragen.     Uw penningmeester, J.B. Bordewijk

We bidden voor elkaar, voor en namens de 
gemeente. Fijn dat een aantal gemeenteleden de 
weg naar de bidstond inmiddels weet te vinden; ik 
nodig bij deze ieder die de gelegenheid heeft uit om 
hierbij ook aanwezig te zijn.

Bijbelmorgen
Het is fijn dat er veel belangstelling voor de 
Bijbelmorgen is. Iedere tweede woensdag van de 
maand komen we hiervoor bij elkaar. 
Op woensdag 12 december bespreken we Daniël 
3 – Daniëls vrienden in de vurige oven. 
Iedereen is welkom bij de Bijbelmorgen; we 
beginnen om 10.00 uur en sluiten af om 11.30 uur.

Diensten in Huize Dijkveld
Omdat we het belangrijk vinden dat er doordeweeks 
voor senioren toegankelijke, korte kerkdiensten 
zijn, zullen er deze maand twee diensten in huize 
Dijkveld worden gehouden. Op dinsdag 4 december 
hoopt ondergetekende de dienst te leiden. 
Op maandag 24 december is dhr. R.L. Antes bereid 
gevonden een Kerstdienst te leiden. Beide diensten 
beginnen om 15.00 uur. 
Ook u die niet in Dijkveld woont, bent van harte 
uitgenodigd voor deze diensten!

Bloemen
De bloemen zijn de afgelopen weken weer bezorgd 
namens de gemeente van de Pelgrimskerk met een 
groet en ter bemoediging naar:
21 oktober       Dhr.  Bordewijk
28 oktober       Fam. Bakker
  4 november   Fam. Klapwijk
Met vriendelijke groet,  Joke Vlot

Kerstviering Senioren
Op dinsdag 18 december is de Kerstviering voor 
senioren en belangstellenden in de Groene Tuinkerk. 
Hebt u er erg in om u even op te geven? We kijken 
uit naar een goede viering met elkaar!

Tenslotte
Een hartelijke groet aan u en jullie allen!

ds. Jos Slager

NIEUW SONNEBURGH
Geestelijk verzorger
Ds. A.L.A. den Besten

Bosveen 18, 2912 SJ Nieuwerkerk aan den IJssel, 
0180-31 00 45 of 010-479 91 11  -   b.den.besten@sonneburgh.nl

Telefonisch spreekuur:
Iedere woensdag van 13.00-13.30 uur, tel. 010-479 91 18
Contactpersoon: Mw. E.G. de Bruin-Sprado, tel. 482 77 52;
                             e-mail: ldebruinsprado@gmail.com

NIEUWS UIT DE HUIZEN

Bij de diensten
Met dankbaarheid dat we in alle vrijheid de 
kerkdiensten mogen bezoeken, nodigen we u uit 
om de diensten in Sonneburgh bij te wonen. I
n de komende tijd staan er opnieuw voorgangers 
op het rooster die het Woord bedienen in onze 
zorginstelling. 
DV zondag 2 december, 1e zondag van Advent, zal 
dominee Van Vreeswijk uit Zevenhuizen aanwezig 
zijn als voorganger in de dienst. 'Middags om 
14.30 uur ga ik zelf voor  in de DANKDIENST ter 
gelegenheid van 70 jaar Sonneburgh. 
Op zondag 9 december, 2e zondag van Advent, 
hoop ik zelf voor te gaan in de kerkdienst. In deze 
dienst nemen we afscheid van Jan Peter Teeuw als 
vrijwilliger in Sonneburgh. 
We bidden om gezegende diensten.
Op zondag 16 december zal ds. A. Christ uit 
Katwijk in de dienst voorgaan.

70 JAAR SONNEBURGH
Dit jaar bestaat de Hervormde Stichting Sonneburgh 
70 jaar. We willen dit niet ongemerkt voorbij laten 
gaan en er in de week van 26 november feestelijk 
aandacht aan besteden. 
Deze week willen we afsluiten met een DANKDIENST 
op zondag 2 december, om 14.30 uur. U wordt van 
harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen 
alwaar dominee Den Besten zal voorgaan.

Weekopening
Iedere maandagochtend kunt u luisteren naar 

de weekopening die op een van uw TV kanalen 
wordt uitgezonden. De weekopening zal worden 
uitgezonden vanaf omstreeks 09.00 uur en zal 
een aantal keren worden herhaald. Via de receptie 
wordt u op de hoogte gehouden.

Zondagavondzang
Tijdens de zondagavondzang kunt u iedere 
zondagavond in de kerkzaal van Sonneburgh 
liederen komen zingen uit de bundel van Johannes 
de Heer. De zondagavondzang begint om 19.30 uur 
en duurt ong. een uur. Meeluisteren via de huislijn 
is mogelijk. Van harte welkom!

Bijbelkring 
Het is goed en nuttig om het Woord van God 
te onderzoeken om te ontdekken wat de Bijbel 
vandaag ons te zeggen heeft. 
In de komende periode wil ik met u een aantal 
Psalmen doorlezen. Op woensdag 28 november 
lees ik Psalm 85 met u. Van harte welkom in de 
kerkzaal. De Bijbelkring begint om 15.00 uur en 
duurt ongeveer tot 16.15 uur.

Zieken elders verpleegd
Mevrouw Korbijn-van Tol is vanuit de verzorging 
opgenomen op de verpleegafdeling van de Groene 
Kruisweg. 

Koor en samenzang avond
Op woensdag 21 november verwelkomen we het 
christelijk gemengd koor 'Delfshaven'. U bent van 
harte uitgenodigd om het optreden van dit koor 
bij te wonen. Naast het luisteren naar de door 
hun gezongen liederen, is er ook ruimte voor 
samenzang. De kooravond begint om 19.30 uur.
Van harte welkom!

Herdenkingsbijeenkomst
Donderdag 22 november herdenken we, samen  
met familie en personeel, de bewoners uit de 
verzorging en de serviceflat die in de periode 
november 2017 t/m oktober 2018 zijn overleden. 
De bijeenkomst begint om 15.00 uur.

Collecten en giften
De collectes tijdens de kerkdiensten en Bijbelkring 
brachten de volgende bedragen op: 
Zondag 21 oktober, Geestelijke verz. € 102,50.
Zondag 28 oktober, Geestelijke verz. € 102,45.
Zondag 4 november, Diaconie, € 151,40.
Woensdag 7 november, Dankdag, 
Geestelijke verzorging, € 163,50.
De collecten tijdens de Bijbelkringen van 17 en 31 
oktober brachten respectievelijk € 30,- en € 31,65 op. 
Met dank voor uw gaven.

Ten slotte
In de natuur heeft de herfst zijn intree gedaan. 
Stormwinden beroven bomen en struiken van hun 
bladertooi, zodat steeds meer kale takken zichtbaar 
worden. 
Toch kunnen we soms, vóór het zover is, nog 
genieten van de prachtige herfsttooi met veel-
kleurige bladeren. Maar de herfst, hoe prachtig 
soms, is ook een teken van het wegstervende 
leven en herinnert ons ook aan de vergankelijkheid 
ervan. We kunnen ons leven ervaren in al z’n 
vergankelijkheid en gebrokenheid als teer, 
breekbaar en verdord als herfstbladeren die van de 
boom vallen. 
Maar we mogen er in geloof op vertrouwen dat God, 
in de Here Jezus Christus, ons in  zonde gevallen en 
vergankelijk leven wil oprapen en ons wil opheffen 
in het gouden licht van Zijn heerlijk Koninkrijk. 
Wat een geweldig Evangeliewoord. Wat een zegen 
dat in woord en lied deze goede boodschap  be- 
kend gemaakt wordt. Zalig de mens die met een 
onverwrikt vertrouwen leert om op God te bouwen.
Een hartelijke groet aan u allen!

  ds. A.L.A. den Besten  



HERVORMDE GEMEENTE
Sectie Adriaen Janszkerk:

Adriaen Janszkerk: Kasteelweg 50, 3077 BN, 
tel. 482 72 62.
Predikant: Ds. J. Schaap, Kolibristraat 9a, 3077 CS,
tel. 30 40 233, e-mail: schaapherder@solcon.nl
Contactpersoon: Dhr. H. Kneefel, 010-842 84 55,
e-mail: hugo.kerk@hotmail.com

Sectie Pelgrimskerk:
Pelgrimskerk: Reyerdijk 51, 3079 NC 
tel. 482 42 08.
Predikant: Ds. J. Slager, Islemundapad 9, 3078 WS,
tel. 482 42 08; mobiel: 06 401 78 243.
e-mail: slager.j@kpnplanet.nl

Contactpersoon: Mw. E.G. de Bruin-Sprado, 
tel. 482 77 52; e-mail: ldebruinsprado@gmail.com

Website: www.hervormdijsselmonde.nl

COLOFON

MEERWEIDE
geestelijke verzorger

Ds. E.A. van Halsema, Burgemeester Vogelaarsingel 14
2912 BB Nieuwerkerk a/d IJssel - 0180 - 44 38 84

Contactpersoon:

Mw. J. Busse, Grote Hagen 72b, 3078 RC, 010 - 482 28 95 
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SMEETSLAND 
Geestelijk Verzorger: Mw. ds. Emmy Lingen

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag 

E: elingen02@aafje.nl T: 088 823 1343 (direct)

GEREFORMEERDE KERK
Groene Tuinkerk, Groene tuin 353, 
3078 KG, tel. 482 49 56.
Predikant/ meldpunt crisispastoraat:
Mw. ds. H.P. Hummel, Dijkje 116, 
3077 CM Rotterdam   06 -15 86 64 02

                               predikant.groenetuinkerk@gmail.com 

Kerkelijk werker: Mevrouw Willemien Meijboom,
Burgemeester Van Esstraat 71 3195 AB Pernis.
Tel.: 010 - 416 68 54 -e-mail: home71@kpnmail.nl 
Website: www.groenetuinkerk.nl

Kerk en Samenleving SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK
9 december - Koor en samenzangdienst 

'Zingen maakt Blij' - aanvang 17.00 uur
Medewerking verlenen:

  Ridderkerkse Jeugd en Kinderkoren 
  o.l.v. Jennifer van den Hoek, 
  Rene Barnard,orgel, 

  Voorganger ds. Koos Staat 
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de diensten 
is er al samenzang. Van harte welkom!

LAAT UW MEUBELS
VAKKUNDIG OVERTREKKEN BIJ

ROZA
GRISELDESTRAAT 4
Tel.  0180 -41 61 26
     06-12 87 37 97

vrijblijvend prijsopgaaf
meubelstoffen en materialen
ook voor de doe het zelver

              De juiste zorg 
   

       voor uw ogen!

KEIZERSWAARD 60- ROTTERDAM
010 479 41 14

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'  
is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet 

zelf voor vervoer kunnen zorgen. De 
wijkbus rijdt binnen de Beverwaard, 
Groot-IJsselmonde en Lombardijen.  
Soms ook naar bestemmingen 

buiten die wijken. 

Wie met de wijkbus wil rijden moet wel eerst lid worden.  
De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden?  
010 - 479 54 04 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

70 JAAR SONNEBURGH 
Na de Tweede Wereldoorlog 
bestond er in Rotterdam een 
grote behoefte aan een ver-
zorgingshuis op de linker 
Maasoever. 
In 1948 besloten de leden van 
een commissie, die bestond uit 
vertegenwoordigers van de vijf 
diaconieën van Rotterdam-Zuid, 
na verscheidene besprekingen, 

een Stichting op te richten: 'de Stichting tot Oprichting en Instandhouding 
van een Protestants Tehuis voor Ouden van Dagen annex Inrichting 
voor Chronische Zieken'. In augustus 1948 werd de dubbele villa 
'Sonneburgh', aan de Dorpsweg 385 eigendom van de Stichting. Na de 
noodzakelijke verbouwing van het pand kon op 2 april 1949 de opening 
plaatsvinden. In de villa was plaats voor 20 ouderen en een besturend 
zuster met assistente. Besloten werd de naam van de Stichting aan te 
vullen met de naam, die reeds op het huis was aangebracht, namelijk 
'Sonneburgh'.
In de week van 26 november zullen er in de instellingen diverse 
feestelijkheden plaatvinden. De week wordt afgesloten met een 
DANKDIENST. Deze wordt gehouden op zondag 2 december 2018, in 
Sonneburgh, locatie Ravenswaard en begint om 14.30 uur.
Allen die Sonneburgh een warm hart toe dragen, familieleden van 
bewoners en belangstellenden zijn van harte welkom!

PETRUS DATHEENSCHOOL ROTTERDAM 
 

Wist u dat er in Rotterdam-Zuid een basisschool 
is, waar ouders en leerkrachten van harte achter 

Christelijk onderwijs staan? 
 

Wat dat inhoudt? 
 Dagelijks gaat de Bijbel open en 

proberen we ons leven                 
daarnaar in te richten. 

 Aan de Bijbel ontlenen we ook de      
normen en waarden die we aan de 

kinderen overdragen 
 

Hoe het er verder is? 
De Petrus Datheenschool is een school met ruim 

100 leerlingen met heel betrokken ouders en 
leerkrachten. Het welbevinden van de leerlingen 

staat hoog in het vaandel. 
 

Ons schoolbeleid in enkele steekwoorden 
 Orde, regelmaat en structuur 

 Adaptief onderwijs,                           
met daarin extra aandacht voor                

meerbegaafden (plusgroep),         
maar ook voor doeners (klusgroep) 

 Dagelijks werken we aan een veilig 
en warm pedagogisch klimaat. 

 

  

 

Hebt u interesse en wilt u meer informatie? 
Bezoek onze website, vraag een exemplaar aan van onze schoolgids en/of 

maak een afspraak met onze directeur, dhr. H. Schipper. 
 010 – 4821730     admin@petrusdatheen.nl      www.petrusdatheen.nl 

 Biezenkreek 15, 3079 SK Rotterdam      Postbus 9098, 3007 AB Rotterdam 
 

 

Kerstconcert 
The Credo Singers
Het Christelijk Gemengd koor 'The 
Credo Singers' zal op zaterdag 22 
december 2018 haar jaarlijkse 
kerstconcert geven in Kerkelijk 
Centrum 'Open Hof', 
Hesseplaats 441, Rotterdam
(Ommoord). 
De aanvang van het concert is: 
20:00 uur. De kerk is open vanaf 
19:15 uur.
Medewerking wordt verleend door:

Annelies Schep, sopraan.
Han Kapaan, hobo.
Maurice van Dijk, trompet.
André de Jager, vleugel.
Johan den Hoedt, orgel.

De algehele muzikale leiding is in 
handen van dirigent Bert Kruis.
De 'Open Hof' is rolstoelvriendelijk. 
Bij het gebouw is een groot gratis 
parkeerterrein. Ook met het open-
baar vervoer is het gebouw zeer 
goed bereikbaar via Metrostation 
Hesseplaats. 
U stapt voor de deur in en uit!
De toegangsprijs bedraagt: € 16.00. 
Inclusief programmaboekje en kof-
fie of thee in de pauze.
Kaarten bestellen bij: 
Joost Mout, tel.: 0181-61 65 48, 
e-mailadres: j.mout@chello.nl
Het Christelijk Gemengd Koor 
'The Credo Singers' brengt een 
programma waarin op muzikale 
wijze 'De blijde boodschap’ van ‘De 
koning van het sterrelicht’ te horen 
is in oude en nieuwe kerstliederen. 
Van harte aanbevolen. 


