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In Memoriam
Een Feyenoordvlag dekte de grijsgelakte kist. Het lied
‘De Vlieger’ van André Hazes bracht een korte toets
van realisatie en emotie. En een nichtje vertolkte op
rijm zo goed als mogelijk haar gevoelens voor haar
oom. Daarna het uitdragen onder onze koorklanken
van het ‘Dank sei dir, Herr’ en een kil graf. Een
definitief afscheid was een feit geworden. Een mens
een herinnering.
Op 17 februari 2018 overleed ons oud-koorlid Johan
van Eijk.
In de periode waarin ook zijn schoonvader en zijn
zwager Sip en Jelle Tolsma, tot hun overlijden, lid waren,
zong Johan in de baritonpartij. Na het overlijden van
Jelle heeft hij het nog een aantal jaren kunnen volhouden, maar persoonlijke
omstandigheden noopten hem na verloop van tijd om de wekelijkse reis van
Spijkenisse naar de Alexanderpolder niet meer te maken.
Johan zou op 1 augustus a.s. 68 jaar oud zijn geworden.
Wij wensen zijn vrouw Anita veel troost en sterkte.

Op 8 februari 2018 0verleed Gerard van der Leck
in de leeftijd van 82 jaar. Gerard was, samen met
zijn echtgenote Netty, onze meest trouwe vriend
van het koor. Hij is met bijna alle koorreizen mee
geweest, was aanwezig bij al onze concerten en
ook vaak te vinden in kerken waar het koor heeft
gezongen. Ook in oktober van het afgelopen jaar
was hij nog present. In de kerstperiode lukte dat
niet meer. We wensen zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen en de verdere familie veel sterkte.
We zullen hem missen.
Vertrouwen
Het licht rent voor het donker uit
En laat mij achter in de nacht
Maar ‘k weet dat het maar tijd’lijk is
Dat er een nieuwe morgen wacht
En als de dag dan weer ontwaakt
Herneemt wat z’aan de nacht verloor
Dan weet ik dat er toekomst ‘naakt
En ik die toekomst toebehoor
Jan Swager
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Wat doet Jacob bij Dorcas?
Ik ben Jacob Turfboer en al vele jaren werk ik met plezier bij de
kringloopwinkel Dorcas in Bergambacht. Dorcas is een christelijke
organisatie en heeft door het hele land winkels die gerund worden
door vrijwilligers. De hele opbrengst gaat naar projecten voor de
allerarmsten. Momenteel zijn dat o.a. waterprojecten in Afrika en
Egypte.
We hebben een prachtige winkel op
het industrieterrein van Bergambacht,
Transportstraat 39. Open op dinsdag
en donderdag van 9.00 -16.00 uur en
op zaterdag van 9.00 - 13.00 uur; dus
kom vooral eens kijken. We zijn een
soort Winkel van Sinkel waar je van
alles voor weinig kunt kopen: stoelen,
tafels,
bestek,
kampeerspullen,
vazen, bedden, kleding, boeken voor
80 cent, enz. enz. Al deze spullen
worden door mensen gebracht of wij halen (vaak mooie) meubels en spullen op
bij de mensen. Onze jaaromzet is rond de 3 ton.
Op dinsdagmiddag ga ik met drie mannen op pad. We halen en brengen
goederen van en naar klanten en maken van alles mee bij de mensen thuis.
Vorige week moesten we een loodzware bank naar Rijswijk brengen (meestal
rijden we niet zo ver maar vooruit…). Tjonge, wat een getob. We hoefden dit
keer gelukkig niet een trap op maar de draai naar de huiskamer konden we niet
maken. Op allerlei manieren geprobeerd en het eind van het liedje was dat de
bank weer mee terug ging.

BOOM
TWEEWIELERS VOOR EEN FIETS OP MAAT!
Het juiste adres voor een deskundig advies in een winkel waar alle bekende merken aanwezig zijn!
Door middel van bodyscanning en zadelmeting kan iedere
ﬁets perfect op maat afgesteld worden!
ONZE PLUSPUNTEN ZIJN:
• Voorrang op reparaties
• Bedrijfsﬁetsenplan
• Zadelmeting

• Leenﬁets ter beschikking
• Deskundig advies
• Bodyscanning

Oosteinde 8 · 2825 AH Berkenwoude · Tel. 0182 - 36 29 55
Kerkstraat 7-11 · 2871 ED Schoonhoven · Tel. 0182 - 32 95 55
Hollandsch Diep 2 · 2904 ER Capelle a/d IJssel · Tel. 010 - 451 70 71
Jac. Dutilhweg 201 · 3065 KA Rotterdam · Tel. 010 - 447 01 10
Parkzoom 27-29 · 2922 CT Krimpen a/d IJssel · Tel. 0180 - 55 31 16
info@boomtweewielers.nl · www.boomtweewielers.nl
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In Harmelen vroeg een klant, een stevige
jongen, of we de kast via de tuin wilden
brengen. Nu was die tuin een soort rimboe
en wij hadden geen kapmessen bij ons,
maar dat gemis merkten we pas toen we ons
door dat oerwoud heen worstelden en we die
grote steen dus niet zagen. Met een hoop
kabaal stortten wij ter aarde en daar lagen
we in het groen met kast en al… Gelukkig
viel de schade mee en konden we er later
hartelijk om lachen.
Hieronder nog een kort verhaaltje over het team waarmee ik werk, geschreven
door een collega die ook bij Dorcas werkt. Het geeft wel een beetje weer dat er
hard gewerkt wordt bij Dorcas.

Dreamteam
Ze komen al vroeg de winkel binnen klossen met in de schoenen stalen neuzen,
in de truien stalen spieren, de oksels gesprayd met frisse deodorant (meestal)
en de stoere snuiten zijn met een scherp scheermes gladgeschoren. Hier en
daar is er een stukje vergeten maar daar zeurt niemand over want tja… dat
staat hun gewoon on-ge-loof-lijk stoer. Kijk ze glimmen onze mannen, ze staan
te popelen om de handen uit de mouwen te steken. Eerst nog even een bakkie
koffie terwijl ze samen de dag doornemen. Ze pakken hun momentje van rust
nu de winkel nog gesloten is; de koffietafel leeg en de koekjestrommel vol. De
geintjes vliegen al snel over tafel.
Deze mannen doen het werk veelal achter de schermen. Zij zijn de mannen die
altijd op pad gaan om tafels en kasten te halen of te bezorgen. Hun aanvoerder
is Wim en hij is, zeg maar de trainer van het spul. Hij stuurt zijn jongens aan al
weten ze allemaal precies wat ze moeten doen.
Hij maakt een bezorglijst van alle bellers die van hun oude meubels af willen
en combineert de ritten met dat wat weggebracht moet worden naar klanten.
Deze mannen van de logistiek hijsen hun afgetrainde lijven zeker 2x per week
een dagdeel in de vrachtwagen en rijden kilometers door de Krimpenerwaard
om al die bellers een bezoekje te brengen. ‘We komen eerst kijken voordat we
beloven dat we het meenemen,’ wordt er van te voren aan de telefoon gezegd.
‘We hebben maar weinig ruimte en willen alleen goede spullen zonder vlekken
barsten of scheuren’ zegt Jacob.
Soms willen de mensen zelfs geld geven als je de stoel of tafel maar meeneemt.
‘We zijn natuurlijk geen grofvuilophalers’, bromt Wim dan. Want er is één ding
dat ze geleerd hebben in al die 5-10-15 of 20 jaar dat ze dit werk al doen, ‘Je
mot heel duidelijk wezu!’
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Zo halen ze hun stevige schouders op bij mensen die je onder druk zetten om
hun oude spullen mee te nemen; We hebben het u van te voren gezegd en wij
moeten ook stortingskosten betalen. Ook nemen ze wel eens uit menslievendheid
een oud stoeltje mee van een senior die kind nog kraai heeft om het naar de
stort te brengen; ‘Ach ja, zo’n man help je dan toch gewoon’, zeggen ze en zijn
dan buitengewoon verheugd als ze een bijna nieuwe elektrische hoog-laag-stoel
mee kunnen nemen, die meer dan een paar tientjes in de winkel gaat opleveren.
Ze halen de kledingkasten bij de mensen uit elkaar, sjouwen ze de vrachtwagen
in en bij de winkel wordt de kast er weer uit gehaald en in elkaar gezet. Na de
verkoop mogen ze weer uit elkaar, de vrachtwagen in en bij de klant in elkaar
worden gezet. Dit houden alleen de allersterksten lang vol, en dat zijn onder
andere de mannen die vroeger al met volle melkbussen liepen te sjouwen en op
hun 70ste ook nog helpen met hooibalen opsteken!
Pas geleden kwam een van deze mannen ter
ore dat een vaste klant, een oude dame die
elke week koekjes voor de vrijwilligers mee
neemt, gevallen was en de winkel had gebeld
dat ze haar arm gebroken had en daardoor
een paar weken niet zou kunnen komen. En
wat zegt dan een van onze bodybuilders, een
guitige, ruim 73-jarige man met een vaal
Dorcaspetje dat eigenlijk allang bij de stort
had moeten liggen:
“Ik breng haar van de week wel ff een
blommetje, vindt ze vast wel leuk!”
Stoere mannen met gouden harten: ons
eigen dreamteam!
TOT ZIENS IN BERGAMBACHT
Jacob Turfboer

Naschrift:
Dorcas was een christin uit het Nieuwe Testament die in Joppe
(het huidige Israëlische Jaffa) woonde.
Dorcas betekent in het Grieks 'gazelle' of 'hinde'. Ze was iemand die
veel in de weer was voor arme en andere mensen.
In het Bijbelboek Handelingen der apostelen staat zij vermeld en
tevens dat zij door Petrus uit de dood is opgewekt.
De christelijke hulpverleningsorganisatie Dorcas is naar deze vrouw
vernoemd. Deze zet zich eveneens voor armen en minderbedeelden in.
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Stille getuigen
Het is een aloude traditie om een eredienst met een moment van
verstilling en inkeer te beginnen. Een moment waarin alle bedrijvigheid
en last van het dagelijks leven een poosje naar de achtergrond mag
worden verschoven, om ruimte te maken voor ontmoeting. Inderdaad
een moment waarin we ons even van het ‘heilig’ moeten mogen ontdoen
en ons vrij mogen maken in de ruimte van de Geest.
Zo ook geschiedde het toen
de tijd was gekomen om
samen te zijn in een ‘Dienst
aan Zee’ in de Bethelkerk
in Scheveningen. Op bijna
hoor- en reukafstand van
de zilte branding en het
ruisend water werd een
niet geheel gelukte poging
gedaan om die stilte tot
werkelijkheid te maken.
Sommigen leken erdoor
verrast dat het geplande
liturgisch moment om even
alle menselijk geluid te doen verstommen, reeds was (aan)gebroken. Een korte
tijdspanne al luidden de klokken in hun eenvoudige torenstoelen en begeleidden
met hun bronzen klanken dat vertraagd intredende ogenblik, dat door stilte
zou moeten worden gekenmerkt. Ze benadrukten daarna de stilte in klinkende
klanken, geluid, dat, door er te zijn, de stilte kan verdiepen. Op zichzelf een
tegenstrijdigheid, maar welbekend. Wie weet niet van het lichte trillen van
vogelkelen in de vroege morgen, dat je intens bewust kan maken van de rust
en stilte om je heen, eiland in de veelheid van geluiden, waarin we het zachte
suizen van het ons verblijdende woord zoeken, zoals het eerst gezongen lied in
de dienst de aansluiting maakte naar het juichen van ‘dit huis’, het Bethel voor
ieder die zoekt en mag vinden.
‘Verschoor’ had ons veilig en comfortabel naar de badplaats gebracht, waar
de rijen voor het Circustheater langer zouden blijken te zijn, dan die voor de
plaats van samenkomst, waar wij ons als koor zouden inzetten. Hoewel wij
ons daarmee wel voegden in de lange rijen van getuigen die de ruimte aan de
Jurriaan Kokstraat tot dan toe waren binnen gegaan. Getuigen die hun liederen
deden klinken en hun gebeden zouden doen rijzen, rond het zoekend, troostend,
belijdend of vermanend woord van voorganger of prediker.
Een klein deel van die ‘wolk van getuigen’ had ook nu in redelijke mate bezit
genomen van diezelfde ruimte, om te luisteren naar de geschoolde stem van

8

oCtaafmaart
maart2014
2018
oCtaaf

Wendy Roobol, in samenzang met het koor, maar ook solerend met het lied dat
de regenboog, als teken van hoop, muzikaal tekent, terwijl er wordt uitgenodigd
om stoffelijk bij te dragen aan de instandhouding van de ‘Diensten aan Zee’.
Ze wordt dan begeleid door Sander van Marion, die beide(!) orgels van de kerk
bespeelde. Wat een weelde; wat een rijkdom: twee orgels. En dan ook nog
een vleugelpiano, om alle zang en muziek hun vooraanstaande plaats in de
samenkomst te doen hebben. Samenklinkend met koor- en samenzang voegen
ze zich tot die eenheid van klank, die harten kan beroeren en openen, opdat
het roemend en juichend kan ontmoeten, die leven zijt en leven doet…, zoals de
tekst van Psalm 84 ons deed zingen.
En dat op maar een paar honderd meter van
de zee, die zo hecht verbonden is met de
gemeenschap, die zich ooit achter de duinen
vestigde en goeddeels leefde van wat de zee te
bieden had. Een leven aan zee, gestoeld op het
leven in zee.
In één van de kleinere ruimten van het wat
hokkerig aandoende gebouw, waarin ook de
Bethelkerk haar samenkomsten houdt, staat
op de muur een afbeelding geschilderd van
het officiële dorpswapen van Scheveningen.
Bij het zien moest ik direct denken aan één
van de wonderbare spijzigingen, die in de
Bijbel wordt beschreven. “Twee broden, drie
vissen”, citeer ik mijn gedachte van dat moment, hoewel Johannes 6 spreekt
van vijf broden en twee vissen. Net als mijn misslag in aantallen, zal er ook
niet echt een relatie zijn bedoeld tussen het wapen en het verhaal, dat de
evangelist ons vertelt. Daarin ging het om geloofsvertrouwen. Een zelfde soort
vertrouwen overigens , waarmee de vissers hun netten uitwerpen om in hun
levensonderhoud te voorzien. Vertrouwen, dat de netten bij het ophalen vol
zullen zijn van glinsterende vissen. En daarmee is dan wel weer een verband
gelegd. Een verband tussen de vissersgemeenschap en de haring, die Willem
Beukelszoon ons ooit leerde kaken, en te verduurzamen door de gekaakte
vissen tegen bederf te pekelen.
Het wapen van Scheveningen toont drie van die haringen, naar rechts
zwemmend en elk gekroond met een gouden kroon. Het is pas in 1984 officieel
toegekend door de gemeenteraad van Den Haag, waar het dorp Scheveningen
bestuurlijk deel van uitmaakt. Eigenlijk heeft het wapen niet de status, die
we veelal aan wapens verbinden. Er kleeft deze keer niets adellijks aan, er is
ook geen koninklijk besluit aan te pas gekomen en het is als dorpswapen ook
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niet bij de Hoge Raad van Adel geregistreerd. Eigenlijk is het een wapen dat
de dorpelingen zich hebben toegeëigend omdat het hen zou bevestigen in hun
bestaan als ‘haringmensen’ en hen ook als zodanig zou erkennen. Maar een
historische grond daarvoor lijkt te ontbreken. Het wapen heeft tenminste vóór
1984 nooit in de huidige ‘rol’ bestaan.
Waar het wel vandaan is gekomen is vooralsnog niet duidelijk, maar het
zou oorspronkelijk een familiewapen zijn geweest van de baronnen ‘de
Huybert’ waarvan een telg is begraven op de begraafplaats ‘Ter Navolging’ in
Scheveningen. Eigenlijk is dat de enige relatie tussen Scheveningen en het
wapen, waarvan vergelijkbare versies voorkomen als wapens van Enkhuizen
(drie naar links zwemmende gekroonde haringen) en van De Rijp, dat twee, nu
weer naar rechts zwemmende, haringen in het wapen voert. (Links en rechts
wordt trouwens bepaald door de drager achter het wapen)
Zou de muurschilder zich van deze dingen bewust zijn geweest? Of wilde hij
of zij gewoon uitdrukken Scheveninger onder Scheveningers te zijn? En dat
door te trekken in de ruimten, waarin de Scheveningse jeugd aan de toekomst
werkt?
Wat ook de beweegredenen zijn
geweest om een boodschap in
verf achter te laten, het heeft mij
in ieder geval weer even bepaald
bij de noodzaak om vertrouwend
te leven. En dat vertrouwen te
blijven stellen op Hem, die meer
dan genoeg had aan vijf broden en
twee vissen om Zijn volgelingen tot verzadigens toe te voeden. En aan Wie het
Sanctus is gewijd, waarin we Hem, in de bewerking van Sander van Marion, ons
Hosanna mochten toezingen. Om Hem vervolgens, als verstild, toch klankrijk te
mogen zegenen in het Benedictus.
We hebben mogen zingen. We hebben mogen luisteren. We hebben aan ons
koorzijn recht mogen doen in liederen, die de grootheid van Gods kracht roemen,
die de bijna meditatieve woorden van de gefantaseerde Welshe predikant
Jenkins mochten weergeven en mochten instemmen met de belijdenis, dat onze
hoop en ons vertrouwen is geborgd in Gods liefde voor ons mensen. Mensen, die
geneigd zijn om vast te houden, wat beter losgelaten kan worden en loslaten,
wat maar beter, gekaakt en gepekeld kan worden bewaard voor als we het
als voedsel broodnodig zullen hebben (al kunnen we het natuurlijk veel beter
levend bewaren).
Jan Swager
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Het nieuwe leven van en met Joanne
In de vorige oCtaaf heeft u het al mogen lezen: In ons gezin is op 23
januari een dochter geboren met de naam Joanne Liza Groenendijk.
Velen van u zullen heel wat meer ervaring hebben met baby’s dan wij,
maar nu toch aan ons de eer om te vertellen hoe het tegenwoordig is
om een kind te mogen ontvangen.
Natuurlijk hebben we enorm naar de geboorte van onze dochter uitgekeken: 9
volle maanden lang. Daarnaast mochten we nog bijna 2 weken extra op haar
wachten, want Mariska was de uitgerekende datum inmiddels gepasseerd.
De zwangerschap was goed en gezond verlopen onder controle van de
verloskundige. Maar op dinsdag de 23e januari werden wij 's ochtends in het
ziekenhuis verwacht voor een extra controle van de kleine. Waarvan we toen
nog niet wisten of het een jongen of meisje zou zijn. De extra controle was
om te checken of de baby het nog comfortabel had in moeders buik en te
bepalen wanneer ze eventueel gehaald zou worden. Eenmaal aan de monitor
bleek dat niet nodig. Met de baby was alles goed en bij moeder begonnen op
dat moment de weeën. Omdat we thuis wilden bevallen gingen de aanstaande
papa en mama weer naar huis.
Ruben mocht deze dag, net als de rest van de week, vrij van zijn werk hebben.
Zo kon hij Mariska ondersteunen en later genieten van de eerste week van
Joanne. Aan het eind van de dag om 23.29 uur was het zover: Joanne was
geboren!
Het moment van de geboorte is zo
speciaal dat het met woorden niet te
beschrijven is. Een klein kwetsbaar
meisje
komt
met
een
laatste
krachtsinspanning naar buiten en landt
op moeders buik. Een kort huiltje,
alles erop en eraan. Je wilt haar direct
stevig vasthouden en met alle liefde
omringen. Van binnen is er gelijk iets
veranderd.
Dan begint dat nieuwe leven met z'n
drieën.
Met Joanne en Mariska was alles goed, maar omdat het midden in de nacht was,
kregen we een kamer in het IJsselland ziekenhuis. Het is spannend zo'n eerste
nacht. Veel hebben we ook niet geslapen. Steeds keken we even over de rand
van het wiegje naar ons kleine meisje. Na het ontbijt vertrokken we naar huis. De
kraamzorg hadden we inmiddels ook geïnformeerd en zij kwam al snel na ons aan.
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Zoals gezegd was Ruben de eerste week vrij van zijn werk. Hij mocht voor
Joanne zorgen deze dagen. Wat een nieuwe vaardigheden leer je in korte tijd:
luiers verschonen, in bad doen, wieg opmaken, kruiken maken, flesje geven.
Toen nog nooit gedaan, nu is het al niet meer weg te denken en heel gewoon
om te doen. Mariska had deze week alle tijd en kracht om zelf aan te sterken en
om voor de voeding te zorgen. Helaas ging het niet zo gemakkelijk als gehoopt.
Joanne was wat slaperiger dan normaal, viel wat af en dronk minder goed aan
de borst. Het leek een vicieuze cirkel en dan is de zorg voor zo'n kleine ineens
behoorlijk intensief.
Juist met een baby besef je opnieuw hoe kwetsbaar wij mensen zijn. Wat zijn
wij afhankelijk van onze God. Het leek wel of bidden een diepere betekenis
kreeg. Met goede hulp van de kraamzorg ging het met Joanne gelukkig snel
weer de goede kant op.
Zij is een heerlijke meid en al houdt ze ons nachtenlang wakker we willen haar
niet missen. Zij hoort vanaf nu voor altijd bij ons en we zullen haar blijven
liefhebben. Door dit te beseffen, besef ik ook hoe vol liefde Gods Vaderhart
voor ons is. Teksten uit de Bijbel over God als Vader blijken veel dieper nu ik als
vader mijn dochter lief heb.
Zijn er nog dingen anders dan jaren terug? Joanne slaapt in een wieg naast ons
bed. Soms laten we haar even huilen, vaak ook niet. We gebruiken dekentjes,
lakentjes, kruiken en een mutsje zodat ze lekker warm blijft. En als het even kan
drinkt ze aan de borst. Is dat anders dan vroeger? Eigenlijk geen idee. Misschien
is het grootste verschil wel de hoeveelheid informatie over wat het beste zou
zijn voor je kind en alle adviezen die soms ook tegenstrijdig zijn. Of misschien
is het de enorme hoeveelheid spullen die je kunt aanschaffen: kinderwagen,
buggy, wipstoel, wieg, draagdoek
etcetera. Laat staan alle kleding
en speelgoed.
Wat in elk geval blijft is het
wonder van het nieuw leven en
onze liefde voor dit kleine mensje.
Tot slot willen we via deze weg
iedereen enorm bedanken voor
alle felicitaties. Wat leuk dat er
zo vanuit het koor met ons wordt
meegeleefd.
Ruben, Mariska en
Joanne Groenendijk
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Raadselachtig
“Waar kom jij eigenlijk vandaan?” is een veel gestelde vraag als ik in
een min of meer onbekend gezelschap beland ben geraakt. Ook deze
keer weer als we op een verjaardagsbezoek zijn bij kennissen en we
een aantal aanwezigen niet kennen. “Raad eens !” is dan meestal mijn
repliek met een nog extra aangedikte ‘zachte g’. Steevast gokt men –
met Limburg - fout. Mijn trots is dan de drijfveer om hen niet langer in
het ongewisse te laten. Ik kom uit de oudste stad van Nederland; niet
…Dordrecht, niet …Maastricht, maar Nijmegen! Van het een komt het
ander: mijn enthousiaste chauvinisme zorgt voor een afspraak om met
een groepje van zes personen in het volgende weekend de historische
stad aan de Waal te bezoeken. Als oud-onderwijsman voel ik me weer
helemaal in mijn nopjes. Naar de inhoud van het programma laat ik hen
nog even raden. Wacht maar af, dat is het enige dat ik op dat moment
loslaat.

Keizerstad
De reis naar Nijmegen maken we samen – milieubewust als we zijn – per trein.
Vlot, veilig en voordelig (met onze daluren- en meereiskorting) en zeker zo
gezellig! “Wat gaan we daar nou precies doen?”, wordt er geregeld nieuwsgierig
geïnformeerd. “Laat je maar verrassen”, is steeds mijn geijkte antwoord. Op de
spoorbrug over de Waal wijs ik hun op de St. Stevenstoren die in de ‘Keizerstad’
boven alles uittorent. “Deze eretitel, die Nijmegen al eeuwenlang draagt, is voor
ons land uniek”, start ik als trotse Nijmegenaar. “Koningen en keizers hebben
hier geresideerd en vanuit hun paleizen hun rijk bestuurd. Het volk van de
Bataven, dat hier aan het begin van de jaartelling woont, is niet echt blij met de
Romeinse legerscharen die via de Rijn en de Waal zijn gebied in bezit kwamen
nemen. Keizer Trajanus is de stichter van Noviomagum (het latere Nijmegen).
Over deze periode tot circa 400 n.C. is door veel opgravingen behoorlijk wat te
bezichtigen.
Ook het oudste stenen gebouw in ons land dateert uit deze periode. Na bijna
vier eeuwen duistere geschiedenis krijgen ze hier rond het jaar 800 te maken
met Keizer Karel de Grote. Op het hoogste punt van de stad – met een weids
uitzicht over de Waal - laat hij een Palts (ons latere woord paleis is hiervan
afgeleid) bouwen, genaamd het Valkhof. De latere Duitse Keizer Frederik I van
Barbarossa en de Habsburgse keizers, Keizer Karel V was de laatste, vertoeven
hier graag. Veel in Nijmegen getuigt nog steeds van het keizerlijk verleden.”

Grote Markt
Een korte wandeling – het is gelukkig stralend weer - voert ons van het station
naar één van de meest historische gedeelten van de Keizerstad: de Grote
Markt. Ondanks het bombardement – eind februari 1944 een vergissing door
bevriende geallieerden – waan je je direct weer in de Middeleeuwen. Aan de
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Al 90 jaar maken wij uw belevenissen waar!
Het familiebedrijf bestaat reeds 90 jaar en informeert
u graag over alle mogelijkheden. Om u nog beter van
dienst hebben wij onze websites gesegmenteerd
per doelgroep.

Uw touroperator & touringcarbedrijf
90 jaar persoonlijk advies en deskundigheid
97,8% tevreden relaties

Na 90 jaar historie is de tijd rijp voor de toekomst.
De 4de generatie is momenteel volop actief binnen
Verschoor reizen. Dit doen zij onder het toeziend oog
de

van de 3 generatie. Een hecht familiebedrijf! Wij
bieden u volledige service zoals u dat wilt. Onze droom

Uw evenementenbureau voor uw
bijzondere gelegenheden.
Particulier & business events,
incentives, meetings, conferences.

is het verbinden van gezelschappen door unieke
belevenissen. Wij maken reeds 90 jaar de meest
Meerdaagse reizen & Dagtrips
Voor uw personeelsvereniging & bedrijf

uiteenlopende belevenissen waar!
Afspraak?
Graag! Bel of mail om een, uiteraard geheel
vrijblijvend, afspraak te maken, via 0184-612714
of mail aan info@verschoor-reizen.nl. U bent van harte

Trips voor uw gezelschap
Voor ieder gezelschap > 25 personen
een uniek aanbod

welkom bij ons bedrijf. Uiteraard is het ook mogelijk
dat onze mobiele adviseur bij u langskomt. Met ons
voltallige team zijn wij u graag van dienst!

Schoolreizen, studiereizen en werkweken
Een passend aanbod voor ieder onderwijs

Graag tot ziens bij Verschoor reizen.

Basjan & Marjandel Verschoor
Jacco & Christian Verschoor

Individuele boekingen
Gezin, vrienden, familie & partners, etc.

Huur een bus, bereken een prijs!
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ene kant van het Waaggebouw
uit 1612 kijken we tegen de
hoge gotische muren aan van de
St. Stevenskerk uit 1254 met de
pittoreske kanunnikenhuisjes en
de schilderachtige gildenpandjes
en aan de andere kant de nog
Middeleeuws aandoende herbergachtige
eetgelegenheden.
Het
meest markant op dit oude marktplein is het moderne standbeeldje
van Mariken van Nieumeghen.
“Kennen jullie de Middeleeuwse legende? Mariken wordt door haar oom, bij
wie ze in huis woont, naar Nijmegen gestuurd om op de markt boodschappen
te doen. 's Avonds is het te laat om veilig naar huis terug te lopen, maar haar
Nijmeegse tante wil haar geen onderdak bieden en jaagt haar weg. Wanhopig
gaat Mariken bij een heg zitten. Daar spreekt een vreemdeling haar aan, de
duivel vermomd als mens. Hij maakt zich bekend als ‘Moenen met het ene oog’
en belooft haar kennis en rijkdom als ze met hem meegaat.
Samen reizen ze naar Antwerpen, waar ze zeven jaar lang een wild en zondig
leven leiden. Dan wil Mariken haar familie terugzien. Ze gaan naar Nijmegen en
zien daar op straat de opvoering van een toneelstuk over Gods genade. Mariken
krijgt berouw. De duivel voert haar hoog de lucht in en laat haar vallen om zo
haar nek te breken en haar ziel mee te voeren naar de hel. Maar ze overleeft de
val doordat haar oom voor haar gebeden heeft. Met hem reist ze naar de paus
om vergeving te vinden voor haar zondige jaren. De paus geeft haar metalen
ringen om haar nek en armen. Als de ringen eraf zullen vallen, zal dat het teken
zijn dat God haar vergeven heeft. Mariken gaat het
klooster in. Na vele jaren van boetedoening verschijnt
er een engel die in haar slaap de ringen verwijdert. Als
Mariken twee jaar later sterft, worden de ringen boven
haar graf geplaatst.”
Voordat we onze tocht langs de Nijmeegse historie
voortzetten, laven we eerst onze dorst op een van de
gezellige terrassen.

Stadhuis
Voordat we ons kunnen vergapen aan de historische
gevel van het 14e-eeuwse raadhuis komen we in de
Burchtstraat eerst langs een grote blauwe steen in het
wegdek: een gewichtige plaats in het stedelijk leven.
Belangrijke besluiten worden hier afgekondigd, terwijl
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er ook lijfstraffen worden uitgevoerd. Keizersbeelden tegen de gevel van het
stadhuis laten zien wie Nijmegen hebben groot gemaakt. We hebben geluk,
want binnen een kwartier begint er een rondleiding. Een vriendelijke gids,
uitgedost in historische bodekleding, nodigt ons uit om via het bordes binnen
te komen. Achter de sierlijke gevel ligt de indrukwekkende Schepenhal, waar
de Schout met zijn Schepenen rechtspraken. Boven deze Schepenzaal komen
we in de Trèveszaal, waar in 1678 de Vrede van
Nijmegen getekend is. Deze vrede maakt een
eind aan langdurige oorlogen tussen Frankrijk,
Spanje, het Duitse Keizerrijk en de Republiek
der Nederlanden. In de secretariskamer hangt
een groot schilderij van Frans de Hulst, die in
het begin van de 17e eeuw de keizerlijke Palts
met op de voorgrond de Waal heeft afgebeeld.
De imposante raadszaal bereiken we via de Galerij. Hier vraagt de gids onze
speciale aandacht voor een wel heel typisch schilderij uit 1619 van Paulus van
Schoten: ‘Het Raedsel van Nijmegen’: hoe zit deze familie in elkaar!?
De vrouw van den ouden man spreeckt
Merckt wel en siet op dit verklaren mijn,
De twee soonen links mijn vaders broeders sijn,
De twee soonen in het midden sijn mijn moeders broeders,
De twee soonen rechts mijn kinders. En ick moeder,
heb van dese ses, den vader tot mijn man,
Dat smaegschaps graet mij niet beletten kan.
De twee soonen links zeggen.
Het waer ons leet soot waer achter bleven
Dat onse nicht waer onse vader gegeven:
Want sij is niet ons vaders nicht,
't Welck niemandt sal geraden licht.
De twee soonen in het midden zeggen:
Het is wonder te mercken in deser figuren,
Want hy is onsen vader in der natuyren,
Ende heeft onse nicht getrouwt.
't Welck ons nochthans niet en berouwt.
De twee soonen rechts zeggen:
Onser aller vader is den ouden man,
Onser tweër moeder is de juffrouw dan,
Maar segt ons, hoe het doch kan komen?
Dat ons broeders zijn ons moeders oomen.
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De enthousiaste gids biedt iedereen die geïnteresseerd is in de uitleg twee
A-4tjes aan: één met het raadsel en één met de uitleg. “Dit laatste blad mag
u pas bekijken als u uw uiterste best hebt gedaan om het antwoord te vinden!
Ik dank u hartelijk voor uw aandacht en geduld. Veel plezier en succes ermee!”
(De eventuele nadere mondelinge uitleg is nog gratis verkrijgbaar bij mij)

Het Valkhof
Het laatste deel van onze historische tocht voert ons naar het
Valkhof-park. Veel
vaderlandse
geschiedenislessen
starten
op
deze heuvel. Na de nederzettingen
van de Bataven en later door de
Romeinen is deze keizerstad dé
woon- en verblijfplaats van heel
wat keizers, koningen, hertogen
van het gewest Gelre en ook de
stadhouders van Oranje-Nassau:
het Valkhof. Deze burcht heeft tot aan de sloop in 1795 hoog op de heuvel
het aanzicht van de stad bepaald. Bewaard zijn gebleven de Karolingische
Nicolaaskapel uit 1030, een van de oudste nog bestaande stenen gebouwen in
Nederland, en de ruïne van de Barbarossa-kapel uit 1155.
Aan het eind van deze enerverende dag stemt eenieder onmiddellijk in met mijn
voorstel om een bezoek te brengen aan de ‘Keizerlijke Herberg’ aan de rand van
het Valkhofpark. Een keuze uit de vele lokale specialiteiten is niet makkelijk te
maken. Ook de puzzel- en raadactiviteiten over de raadselachtige Nijmeegse
familie vielen niet mee. Maar de lol is er niet minder om.
De trein terug zit mudvol. Alleen in een stiltecoupé kunnen we nog zitten.
Helaas kan er niet nagepraat worden. Een geluk bij een ongeluk: iedereen heeft
nu volop de gelegenheid om toch achter het antwoord te komen.
Peter Peters
De Uytlegging van het Raedsel
Huybert den ouden Man trouwt Vrouw Anna een Weduwe, hebbende al een Voor-soon
genaamt Gysbert, en teelt bij haar zijn twee Soonen (links), Adam en Arent; deese
Vrouw sterft. Zyn tweede Vrouw weder een Weduwe, genaamt Beel, heeft al een Voordochter genaamt Jacomyn, en krygt by haar de twee Soonen (in het midden), Bartel
en Barent. Ondertussen trouwt de Voor-soon van de eerste vrouw met de voor-dochter
van de tweede vrouw. Zij krijgen een dochter. Den ouden Man trouwt haar en genereert
bij haar zyn twee jongste Soonen (rechts), genaamt Casper en Coenraat.
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Bermweg 192 • Capelle aan den IJssel
T. 010 - 450 89 90
E. info@bakkerijstam.nl
I. www.bakkerijstam.nl

Michelangelostraat 10
3066 NM ROTTERDAM

Telefoon 010 289 25 55
www.vanesch-belastingadviseurs.nl

Belastingadviseurs
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Opgewekt
Het leek zomaar zo’n terloopse mededeling. Hij deed die onlangs tijdens een
repetitieavond. Arjan vertelde hoe de productieleider van het welbekende
‘Nederland Zingt’ hem bij een opname had gevraagd of wij als mannenkoor
ook opwekkingsliederen zingen. En met een doorklinkend verlangen om nog
weer eens met ons koor een opname te mogen maken voor het populaire EOtelevisieprogramma, vertelde hij ons dat hij die vraag in zijn herinnering had
opgeslagen, met de kennelijke bedoeling om in de nabije toekomst de verhoopte
werkelijkheid aan de gedachte wenselijkheid aan te passen.
Een eerste resultaat lijkt daarin ons koorrepertoire al te hebben verrijkt met
de toevoeging van het Engelse ‘Rise up, o Church of God!’. In ons geval in een
versie van ene Doris Hall, maar eerder al – in 1911 – uitgebracht door William
P. Merrill, die het op zijn beurt had gehaald uit een liederenbundel voor de
eredienst uit 1894. Kennelijk een graag gezongen lied, want, zoals dat daarmee
wel vaker gaat, wordt het in dat geval zo door deze en gene opgepikt, een
beetje aangepast en opnieuw uitgebracht.
Met ons lied is dat niet anders. Alleen de titel kent al verschillende varianten.
Probeert onze versie de kerk ‘op de been’ te krijgen, andere uitvoeringen
hebben het over ‘kinderen van God’ en ‘mensen (of volk) van God’ die dienen
op te staan om aan de slag te gaan.
Maar ook elders in de tekst kunnen we verschillen aantreffen. In het tweede
couplet gaat het bij ons over het al lang wachtende Koninkrijk van God en
de wens om eendrachtig te zijn, een andere tekst roept hier op om ‘in één
kracht verenigd, de dag van de broederschap te realiseren’. Niet echt anders
van bedoelen, maar toch geeft het aan hoe een aansprekend lied kennelijk
altijd weer uitnodigt om het nog meer te verpersoonlijken. Hierbij is meestal
de tekstbeleving, maar soms ook de geloofsbeleving van invloed. Woorden of
zinnen worden dan in overeenstemming gebracht met de eigen uitleg van wat
een liedtekst wil overdragen.
Misschien is dit wel vooral aan de orde in het derde couplet, waarin bij ons de
wereld wacht, maar het in een andere versie juist de kerk is die uitkijkt. (of
‘wel uitkijkt’) Een ingewikkeld verschil, omdat dit er toe kan leiden dat iedereen
maar passief uitziet naar beweging bij de ander en er dus feitelijk niets gebeurt.
Overigens is dat verschijnsel ons niet echt vreemd, geloof ik. Het zij zo. Wij
hebben met het ‘Rise up, o Church of God’ in ieder geval een overduidelijk
‘opwekkingslied’ in onze map en zullen zingend die opwekking opgewekt mogen
doorgeven op voor ons geëigende momenten en plaatsen. Misschien zelfs wel
in een uitzending van ‘Nederland Zingt’.
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Sta op, o Kerk van God!
Sta op! Sta op, o kerk van God!
Laat je niet meer in met onbelangrijke zaken
Geef je hart en ziel en zin en al je kracht
Om de Koning der koningen te dienen
Sta op, o kerk van God!
Zijn koninkrijk wacht al lang
Laat dit de dag van eendracht zijn
En stop met de nacht van het kwaad
Sta op, o kerk van God
De wereld wacht op u
In haar kracht niet op haar taak berekend
Sta op en maak haar groot (en sterk)
Hef het kruis van Christus hoog
En treedt in Zijn voetstappen
Als broeders van de Zoon van Mensen
Sta op, o kerk van God
Sta op, sta op, o kerk van God
Jan Swager
N.B.: in de Engelstalige tweede regel van het derde couplet heeft de dichter gebruik van zijn dichterlijke
vrijheid om te kiezen voor het woord ‘doth’ in plaats van voor ‘does’, dat hier eigenlijk wordt bedoeld.

E en bl e u e p oe s te Ou d e w a t e r
g in g bi ec h te n bi j e e n w i jz e p a t e r.
En ze i , be s ch o n k e n ,
j a ‘k h e b ge dr o n k e n .
Ho e k o m i k á n der s aan e e n k at e r?
Jan van Faassen
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Ze was toch écht de mooiste…
Ze werd ook wel The Grand Old Lady genoemd.
Het ss ‘Nieuw Amsterdam’.

Er zijn in de loop der jaren veel boeken verschenen met prachtige foto’s over
dit passagiersschip van de Holland Amerika-Lijn, geschreven door bekende
schrijvers als bijvoorbeeld Arne Zuidhoek en Bram Oosterwijk en diverse
kapiteins van de H.A.L., waaronder kapitein Ten Kate. Ook veel kunstschilders
hebben de prachtigste schilderijen van dit schip gemaakt.
Een schip waarop twee van mijn broers hebben gevaren. Eén als WTK
(Werktuigkundige oftewel machinist) en de ander als Radio-Telegrafist. Beiden
hadden het erg naar hun zin, prettige collega’s, goeie sfeer aan boord en beide
broers genoten van hun werk.
Vaak heel gezellige passagiers die erg dankbaar waren voor al het werk dat men
aan boord voor hen deed. Bovendien maakte het schip schitterende reizen…
Thuis, als we al met ons drieën gelijk met verlof waren - en dat gebeurde niet zo
vaak - kwamen al gauw de (sterke) verhalen los. De kamer zat dan vol familie
en vrienden. Al snel zochten de broers elkaar op en zaten dan hun ervaringen
uit te wisselen. Ik maakte van ons drieën de langste reizen, één jaar, 9 of 6
maanden van huis, dat was voor mij heel gewoon. Af en toe een ‘snoepreisje’
van drie maanden er tussendoor, naar bijvoorbeeld de Caribbean met de KNSM,
een scheepvaartmaatschappij uit Amsterdam; maar meestal werd het een
lange reis.
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Chinees Specialiteiten Restaurant

DE GOUDEN OCEAAN
Catering vanaf 15 personen, € 10,50 pp
Gratis thuis bezorgd
Elke vr. za. en zo. lopend buffet, ook à la Carte
Adres: Dorpsstraat 43
2912 CA Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel.: 0180 - 312 459
www.goudenoceaan.webklik.nl

Telefoon 010 450 69 07

Welkom bij dé
vriendelijkste
Griek van
Nederland
Hesseplaats 51 | 3069 EA | Rotterdam |
Tel.: 010 4204433 | info@kostasdegriek.nl

”Bij een uitvaart
gaat het niet over
een dag uit het
leven maar over
Postadres:
IJsselzoom 50
2902 LB Capelle a/d IJssel

22

een heel leven
in één dag”
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( 010 447 99 00

Als mijn twee broers dan gingen vertellen over de ‘Nieuw Amsterdam’, dan werd
het muisstil in de kamer en iedereen zat geboeid te luisteren naar hun – voor
mij soms wat té sterke – verhalen. “Ja”, zeiden ze dan lachend tegen mij, “Jij
bent natuurlijk jaloers…”. En een beetje gelijk hadden ze wel, gaf ik toe, want ik
had niet op dit mooie schip van de Lijn gevaren.
Toen ik mijn jongste broer een keer naar boord bracht van zijn ‘nieuwe’ schip,
het ss ‘Nieuw Amsterdam’, ontmoette ik mijn oude chef-telegrafist Karel
Musch, waarmee ik had gevaren op de ‘Maasdam’. Hij dacht dat ík weer in
zijn telegrafistenteam op de ‘Nieuw Amsterdam’ zou komen. Ik moest hem
‘teleurstellen’, maar hij kreeg wel weer een ‘Geus’ in zijn team…
Sinds 2009 ben ik als Shiphost werkzaam op het ss ‘Rotterdam’ en dan vertellen
wij de bezoekers dat dit schip zeer modern was voor die tijd en de ‘Nieuw
Amsterdam’ niet langer het vlaggenschip van de maatschappij was, maar de
‘Rotterdam’. Ook vertellen wij er héél, héél zachtjes bij dat de ‘Nieuw Amsterdam’
tóch mooier was…! Maar helaas, dat schip is er niet meer sinds 1974… Héél erg
jammer!
Maar we zijn nu wel blij met het ss ‘Rotterdam’, echt de laatste van een prachtige
generatie passagiersschepen.
Aan boord van het ss ‘Rotterdam’ ontmoet je veel oudgedienden van de vaart.
En ook zij hebben zo hun verhalen, en dan moet ik weer zeggen, het ene
verhaal is vaak nog sterker dan het andere, maar de bezoekers smullen ervan
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en vinden dit gewoon ‘de slagroom op het toetje…!’ Ze genieten dan met volle
teugen en wij zijn er blij mee, want de tijd vliegt dan om.

De ‘Halve Maen’ en het ss ‘Nieuw Amsterdam’
Het ss ‘Nieuw Amsterdam’ werd op 10 april
1937 ’s middags bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij als bouwnummer 200 te
water gelaten in aanwezigheid van H.M.
Koningin Wilhelmina en talrijke autoriteiten en
duizenden genodigden.
Wanneer op een mooie lentedag in 1938 het
nieuwste vlaggenschip van de Holland Amerika
Lijn onder de naam ‘Nieuw Amsterdam’ voor
Op dit logo het ss ‘Nieuw Amsterdam’
de
eerste maal zee
met op de voorgrond de ‘Halve Maen’
kiest, was het ruim 3 eeuwen geleden dat
een Holland-Amerika-lijn werd geopend met de historische overtocht van het
sindsdien vermaard geworden schip de ‘Halve Maen’, onder commando van de
ontdekkingsreiziger kapitein Henry Hudson, een Brits schipper in dienst van de
Nederlandsche Oost Indische Compagnie.
In dat jaar 1609 lag aan het einde van dit trans-oceanische traject een land
“zeer goed om aan te doen
en een lieflijk land voor ’t
oog”; de reizigers troffen er
landouwen “zoo behaaglijk,
van gras en bloemen en
flinke boomen, als zij ooit
gezien hadden, en lieflijke
geuren woeien er van over”.
Ook werd daar een plek
gevonden “zeer aantrekkelijk
voor wien er eene stad wil
stichten”.
En inderdaad: thans zijn daar de landouwen met lieflijk geurende bloemen
verzwolgen door de huizenzee van een opeengepakte miljoenenbevolking. Thans
werpen daar geen rijzige bomen maar stenen wolkenkrabbers hun schaduw en
thans verheft zich daar aan de door Hudson ontdekte en naar hem genoemde
rivier ’s werelds tweede handelsmetropool, voortgekomen uit een Hollandse
nederzetting, waaraan het jongste en schoonste schip van de Holland-Amerika
Lijn haar naam ontleent: ‘Nieuw Amsterdam’.
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Mat de ‘Halve Maen’ slechts 80 ton, de ‘Nieuw Amsterdam’ had een tonnage van
36.287. De ‘Halve Maen’ moest het stellen met een tuigage, waarvan onderweg
de fokkemast overboord ging, de ‘Nieuw Amsterdam’ bewoog zich voort met
behulp van machines, die een energie van 34.000 paardenkrachten opwekten.
De ‘Halve Maen’ was – de scheepskat niet meegerekend – met 20 koppen
bemand, de ‘Nieuw Amsterdam’ had een equipage van ongeveer 650 man.
Van passagiersaccommodatie op de ‘Halve Maen’ was geen sprake; binnenin kon
men er rechtop niet staan. De ‘Nieuw Amsterdam’ kon in 549 hutten - waarvan
374 met een privé-bad of douche - 1232 passagiers op de meest comfortabele
wijze huisvesten en bood ook in de 23 gezelschapsverblijven de meest verwende
wereldreiziger ‘alle denkbare veraangenamingen des hedendaagschen levens.’
Want niet alleen de omstandigheid, dat de ‘Halve Maen’ was samengesteld uit
hout, teer, zeildoek en touw, terwijl in en aan de ‘Nieuw Amsterdam’ 15.500 ton
staal, ruim 3 miljoen klinknagels, ruim 10 ton huidverf en 500 km elektrische
leidingdraad waren verwerkt; niet alleen het feit, dat de ‘Halve Maen’ een
drijvende notedop en de ‘Nieuw Amsterdam’ een drijvende stad was, maakte
het wezenlijk onderscheid tussen het oudste en het nieuwste schip van de
Holland-Amerika Lijn uit.
Het kenmerkende verschil is hierin gelegen, dat een tocht op de ‘Halve Maen’
voor tijdelijk een afscheid van het leven aan de wal betekende en dat een
passage op de ‘Nieuw Amsterdam’ van dit leven eenvoudig een behagelijke
voortzetting was.

Geschilderd paneel in
de leesbibliotheek van
de Kajuitklasse
(1e klasse) voorstellende ‘het wereldverkeer,
waarin het gelezen en
gesproken woord,
dagblad en boek,
telegrafie, sport, toerisme
enz. een rol spelen’
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Aan boord bevonden zich vele
schitterende kunstwerken en diverse
bronzen panelen, zoals hier rechts
een bronzen paneel, voorstellende
de ‘Winter’. Deze was één van de
vier beelden, voorstellende de Vier
Seizoenen van Jan Elroy en Leo
Brom.
Deze namen komen ons bekend
voor, immers in de Grand Ball Room
(voormalig Ritz Carlton) van het ss
‘Rotterdam’ hebben zij ook diverse
kunstwerken gemaakt.
In de Ritz Carlton van het ss
‘Nieuw
Amsterdam’
bevonden
zich twee prachtige schilderingen,
voorstellende:
’Het insluimeren der menschelijke
krachten’ en ‘Het ontwaken der
menschelijke krachten’.
Ook in de zitkamer van diverse officieren waren mooie kunstwerken geplaatst,
maar daar kunnen we nog heel lang over schrijven en vele foto’s tonen. Maar
dit is slechts een korte indruk wat dit prachtige schip voor mij heeft betekend.
Johan de Geus – Bron: het prachtige boekwerk van Th. Hoyer (zie de Library
aan boord van het ss ‘Rotterdam’).

‘Het insluimeren der menschelijke krachten’
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Het ontwaken der menschelijke krachten’
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En het voorhangsel scheurde
Dat kruis daar op de schedelplaats
Die spot, die hoon van mensen
De dag werd nacht
In brekend licht
“het is volbracht” in vol gericht
Genageld aan Zijn schandetroon
Verwierf ons aller zondenloon
De godverlaten mensenzoon
De vrouwen bij het lege graf
Het ongeloof, de bijster
Hij is niet hier
Maar opgestaan
De dood door schuld heeft afgedaan
De triomferend’ Zoon van God
Die scheurde in ’t mensenlot
De voorhang naar het Heil kapot
De ark, de wet, de tabernakel
Regels, grenzen, wat al meer
Een punt gezet
Een kruis er door
Gods Zoon ging lossende ons voor
Hij stelde in dat tijdsgewricht
De hel in overwinnings licht
Sloot naar de dood de poorten dicht
De tempel op de derde dag
De voorhang stuk; gebroken kracht
Geschonden eerst
Weer opgerecht
Zoals de Heer ons had voorzegd
Een bouwwerk van geen steen of hout
Om Jezus’ wil weer opgebouwd
Voor elk die op Zijn Woord vertrouwt

Jan Swager
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VLEUGELS
Er zijn talloze mensen die nooit een woord van waardering krijgen.
Nooit een bemoedigend woord, terwijl ze vaak de meest simpele karweitjes
doen.
En iedereen vindt dat vanzelfsprekend.
In alle eenvoud doen ze duizend kleine, vaak onopvallend kleine dingen.
Thuis, in ziekenhuis, kantoor en werkplaats.
Maar niemand die ze ziet.
Maar o wee als ze iets niet doen of een voet verkeerd zetten, ja, dan heeft
iedereen het gezien.
De fouten worden dan geteld en op de rug gebonden.
Zo lopen er heel wat mensen gebukt.
In een maatschappij, waar niet gevraagd wordt naar je goedheid,
je eenvoud, dienstbaarheid en toewijding.
Zou het daarom zijn dat veel mensen zich uitgeteld en afgeschreven voelen?
Zou het daarom zijn dat velen geen arbeidsvreugde meer kennen, laat staan
levensvreugde?
Terneergedrukte mensen zouden vleugels moeten krijgen.
Ja, vleugels dan zou het leven lichter worden.
Vleugels, dan wordt alles vrolijker.
Een schouderklopje, een waarderend woord, ‘Mark my words’, dat kan wonderen
doen.
Geef mensen die het verdienen een pluim.
Ook bij ons in het koor. Geef ze regelmatig een pluim.
Dan krijgen ze vleugels…! .
David van Harten

E en gl aze n w as se r , d i e t e L e ly st a d
weer ve e l t e di e p i n ’ t gl a s g e ke k e n h a d ,
v i e l k o r t ge l e de n
pr o mpt n aa r b en e de n.
H ij w as g ew o on , zo ze i h i j , l a d d e r( s ) z at .
Jan van Faassen
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Specialist in herenkleding
en accessoires, ook extra
korte en grote maten.

Filialen:
Capelle Koperwiek
Dordrecht Sterrenburg
Nieuwerkerk
Ro erdam Hesseplaats
Ro erdam Keizerswaard
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Meyer
Falke
Tenson
Alan Red
Casa Moda
Pierre Cardin
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AGENDA
27 maart
dinsdag

Passie- en paasconcert in de Alexanderkerk,
20.00 uur
Springerstraat 340. Aan dit concert werken mee:
Rotterdam
Noortje van Middelkoop, panfluit, Matthijs Breukhoven,
orgel, Yun Park, sopraan. Voorganger ds. P. Vermaat.

8 april
zondag

Medewerking aan de dienst ‘Zingen maakt blij’
in de Breepleinkerk, van Malsenstraat 104,
Voorganger ds. Piet Koster.

17.00 uur

5 mei
zaterdag

Medewerking aan een Bevrijdingsconcert in
De Burcht, Van Moorselplaats 1

14.00 uur

15 mei
dinsdag

Een optreden van het mannenkoor in het kader
van ‘Het feest van de Geest’. Het thema is
'Levensadem, vertaald in alles wat adem heeft...'
in de Alexanderkerk, Springerstraat 340

20.00 uur

3 juni
zondag

Medewerking aan een kerkdienst in de
Alexanderkerk, Springerstraat 340.

09.30 uur

9 juni
zaterdag

Het mannenkoor gaat een dagje uit naar Amersfoort

3 juli
dinsdag

Laatste repetitie voor de zomervakantie

28 augustus
dinsdag

Eerste repetitie na de zomervakantie

23 september
zondag

Medewerking aan een kerkdienst, waarin voorgaat
10.00 uur
de ziekenhuispredikant ds. Margriet van der Kooi
Krimpen
en Everhard Zwart bespeelt het orgel. In kerkgebouw
a/d IJssel
De Ark, Burg. Aalberslaan 43

18 december
dinsdag

Kerst-samenzangavond. In de Alexanderkerk,
Springerstraat 340. Boek spoedig, meestal
uitverkocht!

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

19.45 uur
Rotterdam

19.45 uur
Rotterdam

De volgende oCtaaf ontvangt u als lid op dinsdag 17 april 2018.
Kopij uiterlijk dinsdag 10 april 2018 aanleveren bij de redactieleden.
Voor emailadressen en telefoonnummers, zie pagina 2 van de oCtaaf.

oCtaaf maart 2018

20.00 uur
Rotterdam

