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Wijknieuws Vredeskerk
Samen bidden voor recht in de wereld
Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed
hiervoor is hard nodig.
Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en
dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van
verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere
gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.
We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (21-28 januari
2018).
De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier.
Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.
Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari
samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed
christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het
bevrijdende werk van God om samen te bidden. Bid je mee?
Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind je op www.weekvangebed.nl
De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. De
traditie van de gebedsweek gaat al ruim anderhalve eeuw terug en zit in ons DNA. We
vinden samen bidden belangrijk.
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Bij de kerkdiensten
Zondag 21 januari 11.00 uur Oecumenische viering in de Kruisvindingkerk aan de
Beukendaal
Week van Gebed voor Eenheid
Ook dit jaar vieren we als gemeenschappen van Vredeskerk-Breepleinkerk en Kruisvinding
de oecumenische Week van Gebed voor Eenheid.
Op zondag 21 januari vieren we dit in de Kruisvindingkerk om 11.00 uur. Het thema is dit
jaar: ‘Recht door Zee.’ Dit thema is aangedragen door medechristenen in het Caribisch
gebied. Zij hebben de bijbelteksten gekozen. Eén van die teksten is het lied van Mozes en
Myriam als God hen door de Schelfzee heeft geleid op weg naar het land van belofte. Dit
verhaal staat in Exodus. Heel bijzonder dat deze medechristenen deze tekst hebben
gekozen, nu vorig jaar orkanen zoveel verwoesting gezaaid hebben in het Caribisch gebied.
Caribisch Nederland is de benaming gehanteerd door de Nederlandse Rijksoverheid voor
de Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Caribische Zee, die sinds 10
oktober 2010 als drie afzonderlijke openbare lichamen deel van Nederland zijn. Tot die
datum waren de eilanden eilandgebieden van de Nederlandse Antillen, een voormalig land
binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De wijziging was een onderdeel van
de staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Op woensdag 24 januari bent u welkom bij de maaltijd in Welkomcentrum De Put. Deze
maaltijd staat ook in het teken van de Week van Gebed voor Eenheid. Het thema is dan
‘Hoop doet Leven’. Graag u aanmelden voor deze maaltijd bij Fokje op of vóór 21 januari
(06-44 21 65 17).
Wij hopen dat we de eenheid van mensen onderling weer sterker zullen voelen als we
samen vieren en samen eten. Van harte welkom.
Voorbereidingsgroep Oecumenische Viering
Gemeentebijeenkomst
Op zondagmorgen 4 februari zal er na de kerkdienst weer een gemeentevergadering
worden gehouden. We praten u net zoals de vorige keren bij over het beleid. Verder willen
we uw mening horen over de toekomst van de kerkdiensten in de Vredeskerk. Het aantal
kerkgangers varieert van 20 tot 50 op een gewone zondagmorgen. En dat bepaalt ons bij
de vraag: Hoe verder in 2019? We proberen daar als kerkenraad zo wijs mogelijk mee om
te gaan.
Naar aanleiding van deze gemeentevergadering kunnen kerkenraad en toekomstteam dan
met concrete voorstellen komen.
In de kerkenraad is inmiddels afgesproken dat vanaf eind september 2018 maandelijks een
gezamenlijke dienst met wijkgemeente Slinge is in de Credokerk.

Stilteviering
Elke week tot Pasen bent u welkom op dinsdagavond om 19.30 uur in de Vredeskerk.
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Pastor-alia / wel en wee
De bloemen gingen met een groet van de gemeente op 17 december naar mw. Huisman,
24 december kreeg mw. Huberts de bloemen, 25 december gingen de bloemen naar Gerda
den Dunnen en 31 december ontving dhr. Koster de bloemengroet. Dhr. Bloem kreeg op 7
januari de bloemen.
- mw.J.H.de Jonge-de Gier, revalideert in Aafje Zorghotel, Maasstadweg 2, 3079 DZ
Rotterdam. Ze hoopt toch weer naar huis terug te kunnen keren. Maar door haar val is ze
wel onzeker geworden.
- Mw. M.E. van Dijk-Voogd kreeg een nieuwe woonlocatie. Gelukkig dichterbij:
Sonneburgh, Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam.
- mw. A.L. van Grafhorst–de Gans, had goede weken in Hospice De Waterlelie, Groene
Kruisstraat 2 A/B, 3201 CA Spijkenisse.
- mw. H.A. Lems, Dordtsestraatweg 890, 3075 BS is kwetsbaar door haar gezondheid.
- mw. S. Willemstein–Dijkstra verblijft tijdelijk in Humanitas Hannie Dekhuijzen,
Carnissedreef 280, 3084 NN Rotterdam. Verdere observatie moet uitwijzen waar ze de
komende tijd goed op haar plaats is.
Er zijn heel veel mensen in de gemeente aan huis gebonden. Dat is lang niet makkelijk. Je
wereld wordt kleiner en het aantal contacten vaak toch minder. Soms vinden mensen het
niet erg om alleengaand te zijn. Vaak is het alleenzijn toch een worsteling, een zoektocht
naar hoe verder te gaan? Dan zijn de dagen lang en is de weg vaak eenzaam.
Op de grens met het nieuwe jaar wens ik u daarbij ook Gods nabijheid toe: heil en zegen.
Guus Ruijl

Ontvangen giften:
Voor de Diaconie:
Via Gerda den Dunnen € 10,- van H.
Deze gever hartelijk dank!

Maaltijd voor alle vrijwilligers in de wijkgemeenten
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.
Gezamenlijke broodmaaltijd
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de
maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets
bijzonders van te maken!
De volgende keer is op vrijdag 9 februari. 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.
Open Huis
Elke woensdag zijn wij weer aanwezig, dan kunt u gezellig bij ons komen zitten voor een
praatje van 13.30 – 15.00 uur. Op de tweede woensdag van de maand sluiten we aan bij
het Leerhuis.
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Leerhuis
Maandelijks op de tweede woensdag van de maand van 14.00 – 15.00 uur in de
Vredeskerk. We leren een paar keer samen over verschillende gelijkenissen. De laatste
keer spraken we over de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus.. Nieuwe
deelnemers zijn altijd welkom. Volgende keer is woensdag 14 februari en dan zal het gaan
over Aswoensdag.
Fokje Wierdsma en Guus Ruijl
Opbrengst busjes Felicitatieteam 2017
In 2017 hebben de dames Ineke Ottink, Ciska Veerman en Tineke Vis een bedrag bij de
jarige gemeenteleden opgehaald van € 381,70. Iedereen die iets in het busje heeft
gestopt: heel hartelijk dank! De opbrengst gaat naar 2 bestemmingen: € 200,- naar het
project Stichting Comité Soweto en het restant, zijnde € 181,70 gaat dit jaar naar de
Voedselbank. Zij kunnen daar dan weer iets extra’s voor doen.
Volgend jaar zal naast het project Soweto weer een ander doel gekozen worden. We
hebben het er al over gehad, maar de kerkenraad moet nog haar goedkeuring geven, dus
dat leest u een volgende keer.
Joke van Rosmalen

Klassiek op Zuid op 11 februari 2018: ‘Als de nacht valt’
Aangrijpend en herkenbaar! Het indrukwekkende Il Tramonto (de zonsondergang) van
Respighi door mezzo-sopraan Waldin Roes, het wereldberoemde Eine kleine Nachtmusik
van Mozart en andere nachtelijke pareltjes. Inloop vanaf 11.30 uur met koffie/thee,
aanvang concert 11.45 uur.
Van harte welkom!

Wijkpastoraat Bloemhof in Welkomcentrum De Put

Leg alvast 17 februari vast voor Benefietconcert voor Brillante
Op 17 februari staat er net als vorig jaar een prachtig Benefietconcert op het programma
voor Brillante, de tweedekans winkel in Bloemhof. De topmusici van het Rietveld Ensemble
spelen deze keer muziek van Schubert. Vorig jaar was het benefietconcert een bijzonder
groot succes en hebben de musici spontaan aangeboden om dit jaar terug te komen en
opnieuw belangeloos op te treden. Zij geven graag vrouwen in Bloemhof de kans om hun
talenten te ontplooien in Brillante en de kans op betaald werk te vergroten. U komt toch
ook? Zet de datum vast in uw agenda.

4

In de loop van 2018 zal een nieuw kerkblad uitkomen 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.
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.
Ruijlbericht
Het ‘Komt allen tezamen’ heeft weer op heel wat plaatsen in kerstnachtdiensten geklonken.
In de Breepleinkerk bleek bij couplet 2 het schamele dak, waarover we zongen,
overeenkomsten te hebben met de kwaliteit van een touwtje dat de orgelmotor aanjaagt.
Dus gingen we met de herders a capella aanbidden. Jongeren in de kerk zag je denken:
‘Ja, nu gaat er echt iets gebeuren.’ Na de eerste opwinding was de conclusie duidelijk: dat
wordt de piano erbij halen. En zo begeleidde Bert Kruis ons en de Slagsingers met prachtig
pianospel prima de kerstnacht in. Veel raakte mij in deze dienst. Ook de ontmoetingen na
afloop met aanwezigen. Wat zijn veel mensen dan dankbaar, geraakt en blij met zo’n
kerstnachtviering. Dank aan allen die dit mogelijk maakten, van koster tot koorlid, van
kerstboomplaatser tot kerkversierster.
Het is in deze periode goed om dankbaar te zijn. Eerst dankbaarheid maakt het leven rijk.
Rijk voel ik me dan ook met zoveel inzet, ook in onze wijkgemeente.
Een nieuw jaar is begonnen. Er staat veel op het spel in de wijkgemeente. Hoe ziet onze
toekomst eruit? Kwetsbaar zijn we. Mensen van de dag. Jazeker. Maar ook dan kun je
proberen om er te zijn. Voor jezelf en je eigen gevoelens de tijd nemen. En er ook zijn voor
anderen, die op je weg komen.
In de Vredeskerk mag je er ook zijn. Bij activiteiten, bij vieringen op zondag en
doordeweeks.
Ik wens u goede machten toe. Bonhoeffer schreef er een prachtig nieuwjaarslied over
(511). ‘Door goede machten trouw en stil omgeven, behoed, getroost, zo wonderlijk en
klaar’ . Ze zijn me lief. In het Duits: ‘Von guten Machten treu und still umgeben’. Siegfried
Fietz heeft er op You tube een prachtige versie van gemaakt. Als er weer eens een touwtje
breekt, geeft het lied me kracht om het leven in alle schamelheid vol te houden.
Guus Ruijl
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Een nieuw jaar

Foto: Jong en oud samen op de Dam
Eén van de uitdagingen waarvoor we in 2018 staan is de vraag of we het gesprek tussen
de generaties weten te voeren.
Kennis groeit exponentieel. Iedere tien, vijftien jaar meldt zich een nieuwe generatie.
Mensen van veertig zijn al weer gedateerd als je kijkt met de ogen van een twintiger. Het
gesprek tussen de generaties stokt. Jonge mensen lopen trends na, die weinig culturele
impact krijgen. Ouderen leven met kennis van een cultuur die te vondeling is gelegd.
De kerk heeft het in zich een plek te zijn waar de generaties elkaar ontmoeten. Ze kan
daarbij aansluiten bij een unieke oriëntatie op de bronnen van leven. Deze dagen uit om
boven een enkele generatie uit te zien.
Tijdens een gesprek van de landelijke Raad van Kerken met vertegenwoordigers van het
jeugdwerk viel op dat verschillende kerken het gesprek tussen de generaties op de agenda
zetten.
De trendgevoelige predikant ds. Ruben van Zwieten praktiseert het al langer op de Zuid-as
in Amsterdam. Hij brengt op Valentijnsdag jonge mensen en oude mensen met elkaar in
contact en laat hen speeddaten om hen vervolgens in tweetallen een dag gezamenlijk te
laten optrekken. Het maakt dan eigenlijk niet zoveel uit waar ze samen heengaan: Het
onderlinge gesprek en het elkaar verstaan zijn de sleutel voor het opbouwen van een
samen-leving.
De provinciale Raden van Kerken komen één keer per jaar bijeen in Amersfoort. Tijdens de
afsluitende vesper werd er de laatste keer een stukje gelezen uit het geslachtsregister van
Genesis 11. ‘Sem verwekte Arpaksad’, ‘Arpaksad was vijfendertig toen hij Selach
verwekte’. Schier eindeloos reien de generaties zich aaneen.
Eén van de wonderlijke details is de hoge leeftijd die de mannen bereiken. Ze zijn amper
dertig als ze een kind verwekken. En ze leven nadien maar zo vierhonderd, vijfhonderd
jaar. Wij zijn gewend aan drie generaties, die elkaar kennen. Omdat Sem 600 jaar werd en
hij dus lang leefde, heeft hij meer dan tien generaties meegemaakt. Rond Sem heeft zich
een heel volk verzameld van nakomelingen. Zelfs Abram is een tijdgenoot van hem. Als
Abram zich afvraagt hoe het was in de ark, heeft hij geen bijbel om te raadplegen. Hij kan
het gewoon zijn over-over-overgrootvader Sem vragen. Sem vertegenwoordigt voor hem
het evangelie.
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Dat we in 2018 mogen groeien in het besef dat de generaties boodschap hebben aan
elkaar. Dat we elkaar durven vragen: ‘Hoe ervaart u dit / hoe ervaar jij dat….?’ De vierde
levensfase * wordt dan een gevierde levensfase.
Klaas van der Kamp, secretaris Raad van Kerken
* Het leven is in te delen in vier fasen: eerst is er de jeugd, daarna de volwassenheid,
vervolgens de derde fase en vierde fase. In de derde fase zijn er nog geen problemen of
kwetsbaarheden. Ouderen in de vierde fase zijn kwetsbaarder en minder vitaal en minder
zelfstandig.
Save the date Zonta Benefietconcert
Rietveld Ensemble
Zaterdag 17 februari 2018 om 20.00 uur

Franz Schubert: Octet voor 2
violen, altviool, cello, contrabas,
klarinet, fagot en hoorn.
Koop je kaartje nu! € 20,00
De
opbrengst
is
voor
de
verkoopsters van tweedekanswinkel Brillante, die nóg brillanter
willen worden in het runnen van
hún winkel.
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