Protestantse Wijkgemeente
Rotterdam-Zuid

Vredeskerk - Breepleinkerk
www.vredeskerkrotterdam.nl
20 december 2017

Vredeskerk - Lede 117, 3075 HH Rotterdam
Voor alle informatie:
Gerda den Dunnen tel. 010-419 25 73
e-mail: gj.den.dunnen@hetnet.nl
Pastor:
dhr. Guus Ruijl
tel: 06–24 22 42 53
e-mail: ruijlguus@gmail.com

Wijknieuws Vredeskerk
Psalm van de kerstnacht
Hoort, despoten van alle tijden
en uw trawanten:

Huub Oosterhuis

waarom raast en tiert gij
hele volkeren geselend?
Moge het wereldwijd klinken, dit lied
tegen uw furies van onrecht
tegen uw cynische hoon en verachting
voor het mensenkind en zijn god.
De god van het mensenkind
huivert en huilt in zijn hemel.
Dan brult Hij, schudt zijn manen
en springt – onzichtbaar van licht
daalt Hij in een mensenhart af:
jij, mijn herder, mijn leeuw
jij zult mijn lammeren weiden
hun wonden wassen en zalven
om mijn heelal te hoeden
heb ik jou heden verwekt.
Het kan een timmermanszoon,
een tentenmaker, een tollenaar zijn
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een koningin
of een poetsvrouw
in wie Hij zijn hartstocht ademt
zijn zachte kracht van ontferming.
Zij vrezen met grote vrezen. Maar gaan –
hun weg is de ganse aarde
tot overal waar nog opperwezens
mensen kapotslaan als lemen kruiken.
O wee trawanten, omgekochte rechters
o wee despoten, wees gewaarschuwd
wat voor een wereld wilt gij
voor uw kinderen – deze?

Bij de kerkdiensten
Op zondag 24 december is het de vierde zondag van advent. De zondag met de prachtige
naam ‘Dauw hemel, wolken regen heil’. Alsof we niet langer kunnen wachten op Gods
ingrijpen in deze wereld. De Psalm van de kerstnacht stelt het scherp. O wee despoten,
wees gewaarschuwd.
Om 22.30 uur is de kerstnachtdienst in de Breepleinkerk. De Slagsingers en
ondergetekende gaan op zoek naar: ‘De stilte van de nacht’. Bert Kruis bespeelt het orgel.
Weet u welkom.
Op kerstmorgen vieren we de geboorte van het kind met veel samenzang. Thema: ‘Wek
mijn zachtheid weer.’ We zullen bidden dat wat zacht en teder in ons is, wat ons verbindt
met het kind in de kribbe, bewaard mag blijven.
Een week later valt Oudjaar op zondag. Ds. Kees Vroegindeweij zal deze zondag voorgaan.
Op zondag 7 januari bent u vanaf 9.30 uur welkom om elkaar heil en zegen te wensen en
om daarna God te eren en het woord te openen. Fokje Wierdsma is de voorganger. Deze
zondag zijn ook onze broeders en zusters van het Dovenpastoraat aanwezig.
Op 14 januari gaat het er feestelijk aan toe op de bruiloft te Kana. Met Klassiek op Zuid
daarna gaan we dansend en feestelijk door.
Guus Ruijl
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Stilteviering
Elke week bent u welkom op dinsdagavond om 19.30 uur in de Vredeskerk. Met allen die
de stilteviering zo trouw bezoeken, kijken wij terug op een mooie eerste helft van het jaar
met een goed aantal bezoekers. Op 26 december en 2 januari is er geen stilteviering. Op 9
januari starten we weer in het nieuwe jaar.
Pastor-alia / wel en wee
De bloemen gingen met een groet van de gemeente op 26 november naar Joke Ekkel, 3
december kreeg Margriet van Kranenburg de bloemen en 10 december Joke van Rosmalen.
Ontvangen giften:
Voor de Diaconie:
Via Gerda den Dunnen € 20,- van H.
Deze gever hartelijk dank!
- mw.J.H.de Jonge-de Gier, werd na een val voor verder onderzoek opgenomen in het
Maasstadziekenhuis, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam
- Mw. M.E. van Dijk-Voogd verblijft in Aafje Schiehoven, kamer 310, Hamakerstraat 77,
3052 JA Rotterdam.
- mw. A.L. van Grafhorst–de Gans, ging naar Hospice De Waterlelie, Groene Kruisstraat 2
A/B, 3201 CA Spijkenisse. Ze heeft daar, alhoewel haar krachten afnemen, liefde en zorg
waar ze enorm dankbaar voor is.
- mw. S. Willemstein–Dijkstra verblijft tijdelijk in Humanitas Hannie Dekhuijzen,
Carnissedreef 280, 3084 NN Rotterdam
Als u een naam hier graag genoemd wilt hebben, kunt u dat altijd aan mij doorgeven. Er
zijn bij heel veel gemeenteleden zorgen. Soms ook in de kring van familie. Anderen
wachten op verdere medische behandeling. Onderling meeleven wordt vaak erg op prijs
gesteld.
Tijdens de kerstdagen ben ik ook beschikbaar als dat nodig is.
Guus Ruijl

Gezamenlijke broodmaaltijd
Een prachtige gedekte tafel was de start van de decembermaaltijd. Wat een feestelijk
gezicht!
En het zag er niet alleen mooi uit, het smaakte ook allemaal weer heerlijk!
Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van
te maken!
De volgende keer is vrijdag 12 januari. Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint
om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42.
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Oliebollenmiddag
Op woensdag 27 december houdt het Open Huis weer haar traditionele
oliebollenmiddag. Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee met
een oliebol (of twee) en daarna schenken we nog een glaasje heerlijke glühwein en/of een
sapje. Een knabbeltje zullen we ook op tafel zetten. Kortom, het wordt weer een gezellige
middag, dus komt allen!

Leerhuis
Maandelijks op de tweede woensdag van de maand van 14.00 – 15.00 uur in de
Vredeskerk. De volgende keer is woensdag 10 januari 2018. We gaan dan verder met
de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Of: de schoot van Abraham (Lucas 16)
Fokje Wierdsma en Guus Ruijl

Klassiek op Zuid op 14 januari 2018 Dansend voort!
Vrolijk het nieuwe jaar in! Op zoek naar de dans in de muziek gaan we van zwierige
balletmuziek en de sfeervolle dansen van Debussy voor harp en strijkers, via de beroemde
walsen van Strauss naar een swingende rumba en vurige czardas. Inloop vanaf 11.30 uur
met koffie/thee, aanvang concert 11.45 uur. Van harte welkom!
Klassiek op Zuid bestaat uit een groep mensen met een passie voor muziekmaken en een
speciale band met Rotterdam-Zuid. De meeste leden van Klassiek op Zuid wonen in
Rotterdam-Zuid, anderen hebben er lang gewoond of werken er.
In verschillende formaties, variërend van twee tot ongeveer negen personen brengt
Klassiek op Zuid een breed scala aan kamermuziekrepertoire ten gehore.
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Wijkpastoraat Bloemhof in Welkomcentrum De Put

Sinterklaas in De Put

Ook nu weer deed Sinterklaas ons de eer aan om zijn verjaardag te vieren met oud en jong
in Welkomcentrum De Put. De kinderen waren erg blij met de cadeautjes waarmee
Sinterklaas hen verraste en Sinterklaas op zijn beurt was bijzonder verrast over de nieuwe
liedjes die de kinderen zongen ter ere van zijn verjaardag. Liedjes die zij zelf hadden
gedicht op school. Ook bleken sommige kinderen al breakdance te kunnen doen.
Sinterklaas stak zijn trots niet onder stoelen of banken. De oudere volwassenen werden
niet vergeten
door Sinterklaas.
Zelf hadden zij ijverig meegeholpen om cadeautjes te kopen voor elkaar. En ook
Sinterklaas zelf kreeg een cadeautje. Hij was tenslotte jarig.

Verwendag voor ouderen
Op vrijdag 8 december striemde regen en hagel door de straten van Bloemhof. Dit
weerhield de zestig ouderen, die zich hadden opgegeven om aan de verwendag mee te
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doen, niet om naar Welkomcentrum De Put toe te komen en zich te laten verwennen. Voor
vijftien scholieren van het Albeda college was dit een dag om in de praktijk te brengen wat
zij op school geleerd hadden. Zij heetten de ouderen welkom bij de deur, namen hun jas
aan, begeleidden hen naar een tafel en raakten met hen in gesprek over hun leven. Het
was heel erg leuk om te zien hoe zij echt geïnteresseerd raakten in wat de ouderen te
vertellen hadden.
Toen het tijd was voor de workshops gaven de ouderen zich graag over aan de vlijtige
handen van de jongeren en van de professionele kapper en pedicure. Een aantal scholieren
zat klaar om nagels te lakken en handmassage te geven; een henna-schilderes zette bij
ieder die dat wilde een kleine hennaversiering op de hand en bij een vrijwilligster kon bloed
geprikt worden om het suikergehalte te bepalen en werd de bloeddruk gemeten.
Het was bijzonder om mee te maken hoe ouderen en jongeren van verschillende culturen
en geloven elkaar veel te bieden hebben en het goed hebben in gezelschap van elkaar. Na
de workshops was er nog een heerlijke lunch! Uit de enquête bleek dat er grote behoefte is
aan dit soort activiteiten. Deze verwendag was door verschillende vrijwilligersorganisaties
in Bloemhof georganiseerd. In het voorjaar van 2018 organiseren zij zeker opnieuw een
verwendag!
Kerstdiner en andere activiteiten
In de week vóór kerst zijn er verschillende activiteiten in Welkomcentrum De Put.
Op 19 december vieren de vrouwen van Samen Gezond Eten en Bewegen samen de
vriendschap die zij in de loop van het jaar hebben opgebouwd tijdens een kerstontbijt.
Op 20 december is er een gezellig en feestelijk kerstdiner voor mensen uit Bloemhof en
omgeving met zang, gedichten, het kerstverhaal, verhalen uit andere tradities en een spel.
Op 21 december maken vrouwen van verschillende culturen mooie kerststukjes en brengen
deze naar mensen die het moeilijk hebben in deze donkere dagen. Op 28 december is er
een gezellige spelletjes- en knutselmiddag voor kinderen van 4 – 8 jaar.
Dankbaar
Op 4 november vierden we dat het werk van Wijkpastoraat Bloemhof in Welkomcentrum
De Put al 30 jaar lang een plaats heeft gekregen. Met veel bewoners van Bloemhof zijn we
bijzonder dankbaar dat er zoveel vriendschap is opgebouwd tussen mensen van
verschillende culturen, zoveel mogelijk is gebleken om de schaarste die in veel gezinnen
het leven van alledag bepaalt, toch in een ander licht te zetten. Wij wensen iedereen in
Bloemhof veel heil en zegen in 2018.
Fokje Wierdsma
Ruijlbericht
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Als ik dit schrijf sneeuwt het buiten. Ondertussen zoek ik liederen uit voor de zondag
‘Verheugt u, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend’ (Filippenzen 4,4).
Vorige week op 5 december zat ik ‘s avonds op de bus en reed door diverse wat armere
wijken van Rotterdam. Het was een bijzondere bus, maar dat wist ik niet.
In een aantal bussen zit namelijk bij de uitgang een enquête knop. Met 4 smileys kunnen
passagiers aangeven wat ze van een onderwerp vinden. Een huilende, ontevreden smiley,
aan de ene kant tot een supertevreden smiley aan de andere kant. Met gekleurde knoppen
van rood tot prachtig groen. Zo kan elke passagier bijvoorbeeld een antwoord geven op de
vraag: vindt u de bus schoon. Ja, een beetje, dan vul je knop twee of drie in. Vind je de
bus vuil, dan neem je de rode smiley en de super schone bus krijgt knop groen: de
lachende smiley.
Die onderwerpen worden steeds afgewisseld. Met de uitslag wordt ook iets gedaan. In
Rotterdam stappen veel mensen in zonder te groeten en bij het uitstappen zeggen ze al
helemaal niets. Als groetende chauffeur voel je je vaak een roepende in de woestijn. Heel
anders dan in Delft of Berkel of Kralingen….
Maar op deze 5e december merkte ik dat het anders was. De nieuwslezer op de radio was
ook al anders. Hij las niet dat het bewolkt was, nee, hij zei dat de maan niet door de
bomen scheen vanavond. Kwam het door Sinterklaas? Maar iedereen die uitstapte keek
wel bewust mijn kant op. En wonder, o wonder, er klonk zelfs fijne avond chauffeur. Hoe
anders dan anders.
Halverwege de avond ontdekte ik het waarom van dat vriendelijke groeten. De
enquêtevraag vandaag was: wat vindt u van de vriendelijkheid van de chauffeur. En dat
lezend, de knop indrukkend en daarna uitstappen betekende voor passagiers toch even
snel naar voren kijken en vriendelijk groeten.
Het is blijkbaar niet zo moeilijk om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Mensen willen
ook wel…..
In onze wijkgemeente lopen ook heel wat van die ‘invloedrijke’ mensen rond. Ik zou voor
jullie allemaal wel even de groene smiley knop willen indrukken. Kerstboekjes die worden
rondgebracht, maaltijden, een feestelijk versierde kerkzaal in de Vredeskerk, prachtige
versiering in de Breepleinkerk, een lieve kerstgroet in de brievenbus, keurige verzorgde
liturgieën en zondagsbrieven. Dank jullie wel daarvoor.
Die woorden van Paulus passen ook in onze wijkgemeente. En net zoals die simpele vraag
in de bus: het doet wat met je.
Ik wens u en jullie gezegende kerstdagen en heil en zegen in 2018. Dat we van betekenis
mogen zijn voor elkaar en voor anderen. Dan geef je al een beetje antwoord aan de zang
van engelen over vrede op aarde. Gods groene smiley in een pasgeboren kind.
Guus Ruijl
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Het is de bedoeling dat er begin volgend jaar een nieuw kerkblad gaat komen als opvolger
van Kerk Op Zuid. Bij de lay-out en inhoud gaan we verder aansluiten bij landelijke
ontwikkelingen en mogelijkheden. Gerda den Dunnen en Joke van Rosmalen denken mee
in de denktank van dit nieuwe blad. Als u mensen kent met redactionele ervaring dan
houden we ons aanbevolen.
Op de eerste zondag van februari willen we na de morgendienst een gemeentevergadering
houden. We praten u dan bij over het beleid. Ook uw mening over de kerkdiensten horen
we graag. We zien het aantal kerkgangers wijzigen en we proberen daar als kerkenraad zo
wijs mogelijk mee om te gaan.
Nieuwe activiteiten zullen worden opgestart. Er komt weer een filmavond en ook samen
met wijkgemeente Slinge wordt nagedacht over het per kwartaal gezamenlijk vieren van
verjaardagen. Daarbij kijken we ook naar landelijke initiatieven die in andere gemeenten
aanslaan.
In februari, waarschijnlijk op zaterdag 24 februari wordt vanaf 16.30 uur aan alle
kerkvrijwilligers uit wijkgemeente Slinge en uit onze wijkgemeente een maaltijd
aangeboden. Als u zo’n vrijwilliger bent, noteert u dan deze datum alvast in uw agenda.
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