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Laurenspastoraat 
Adres: Grotekerkplein 27, Bezoekadres nr.101, 3011 GC Rotterdam 

Predikant: ds. Harold Schorren, tel. 06-15195149 
predikant@laurenspastoraat.nl  

Voorzitter: vacant  

Scriba: Nico Nieboer-Kok scriba@laurenspastoraat.nl 

Penningmeester: André Ouwehand, 
penningmeester@laurenspastoraat.nl  

Ledenadministratie: Peter van Wijk, 
ledenadm@laurenspastoraat.nl  

Bankrekening: NL29 INGB 0002 4012 18 t.n.v. Laurenspastoraat 
Rotterdam  

Maaskant Open Grenzen 
Predikant: (tot 1 mei 2022) Ds. Bernard van Verschuer tel. 06-
24147919, bernardvanverschuer@gmail.com 

Adres: Grotekerkplein 27, 3011 GC Rotterdam, tel. 06-42574097. 
Dit nummer is bereikbaar op vrijdag van 10.00-14.00 uur 

Voorzitter: Christian Jongeneel, tel. 010-4049898 

Scriba: Jeroen de Groot, tel. 010 2230943  
jeroen@stabielrecruitment.nl 

Pastoraat: Corry van Eekeren-Dolk, tel. 010-4133020, 
dolk1939@xs4all.nl  

Wijkkasbeheerder: Tom Boesten tel. 010-2203651, 
tom.boesten@xs4all.nl  
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Rekeningnummer wijkkas: NL76 INGB 0000 7665 04 t.n.v. 
Werkgroep 

Open Grenzen, Rotterdam 

Voorwoord 
 

Nogal vereerd was ik met de uitnodiging 
als gastredacteur van deze Kerken in 
de Laurens.  
 

Het betekent dat ik voor een deel de 
inhoud mag bepalen. Dat zijn interviews 
met gemeenteleden en mensen die voor 
de gemeente belangrijk zijn. Met de laatsten bedoel ik ook de kosters 
van de Laurenskerk. Katrien Prak is toen ze koster werd niet zo lang 
geleden geïnterviewd. Jannes de Jong en Frans van Engelenburg 
komen in dit nummer aan het woord. 

Kosters maken met schoonmakers, organisten, cantors en dominees 
deel uit van ‘de bemanning’ van een kerk. De dominees hebben 
doorgaans het hoogste woord, maar misschien zijn ze vaker 
stoorzenders van wat in en door een kerk aan mensen meegegeven 
wil worden dan nuttige instrumenten. Iemand die in een kerk komt, als 
toerist of als kerkganger, kan het gevoel krijgen dat ie welkom is, dat 
er als het ware met zijn of haar komst gerekend is. Een koster kan als 
niemand anders dat gevoel aan een bezoeker meegeven. Er is een 
interview met Hans Elkenbracht, omdat hij, bijna als laatste, een stuk 
is van het vrijzinnige ‘Urgestein’ waar ‘Maaskant Open Grenzen’ uit 
voortgekomen is. En een interview met Joke Hogentoren, kerkganger 
en werkende bij het Leger des Heils, omdat je haar vanuit zichzelf niet 
zo gauw zult horen vertellen over het werk dat ze doet. Het gaat er 
niet om dat zij zo nodig ‘in de spotlights’ moet, maar dat haar werk 
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aandacht krijgt omdat het voor de stad belangrijk is en omdat het met 
het fundament van het christelijk geloof te maken heeft. 

Zelf heb ik ook wat geschreven. Over een nieuw boek van de Franse 
schrijver Houellebecq, waarbij ik ervan uitga dat misschien niemand 
van de  lezers van KerkenindeLaurens het boek gaat lezen, maar 
daarom heeft het misschien zin om er iets van te weten.  Omdat 
Houellebecq, net als wel in de bijbel gedaan wordt, onderzoekt en 
opschrijft  hoe het er met de samenleving voor staat. Een gedicht van 
Joseph Brodsky, omdat ik door de jaren heen zo nu en dan van zijn 
gedichten gebruikt heb. En omdat hij over Rotterdam gedicht heeft. 
Aan de hand van cafés een terugblik op een domineesleven. 

Aan het blad Kerkenindelaurens heb ik graag meegewerkt. Het 
periodiek heeft zich ontwikkeld tot een voor de 
Laurenskerkgemeenten representatief blad waar we mee voor de dag 
kunnen komen. Het wordt gemaakt door een redactie die met liefde 
z’n werk doet. En dat kun je zien! 

Bernard van Verschuer              

 

Met heel veel genoegen en plezier hebben wij deze uitgave gemaakt. 
Dank aan onze gast hoofdredacteur voor de ideeën die zijn 
aangedragen. We zijn dankbaar voor de fijne samenwerking, niet 
alleen met dit nummer maar ook met alle andere kopij die door de 
jaren heen door Bernard is aangeleverd. 

Wij wensen Bernard, zijn vrouw Marjan, kinderen en kleinkinderen 
hele mooie jaren toe in goede gezondheid en vreugde. We gaan je 
zeker missen. 

 

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwe uitgave! 

Liesbeth van Heel, Cor van den Hoek en Carola Scholten 
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Redactieadres: kerkblad@kerkenindelaurens.nl 
Sluitingsdatum kopij volgend nummer: 18 mei 2022 

Verschijningsdatum: 11 juni 2022 
Foto voorblad: Peter van Wijk 

Kerkdiensten 

Zondagen: 

9.00 uur: In een samenwerkingsverband van Rotterdamse Binnen-
stadsgemeenten van de PKN is er iedere zondag een laagdrempelige 
vroege dienst. 

10.30 uur: Deze diensten worden afwisselend verzorgd door het 
Laurenspastoraat (LP) (tweede en vierde zondag van de maand) en 
Maaskant Open Grenzen (MKOG) (eerste, derde en eventuele vijfde 
zondag van de maand). Alle zondagen zijn er, afgezien van de 
zomerperiode, aparte kinderdiensten, in een van de bijruimten van de 
kerk. Voor de kleinsten is er een crèche. De Wereldwinkel is meestal 
na deze dienst geopend. 

19:00 uur: Van begin september tot en met de eerste zondag van juli 
zijn er avondvieringen met een wisselend karakter. In de regel is er 
op de eerste zondag een Choral Evensong, op de derde een 
Cantatedienst en op de vijfde Bach-orgel-vespers. De diensten op de 
tweede en de vierde zondag zijn vespers met of zonder bijzonder 
thema. 

Weekdagen: 
Elke dinsdag is er Alledagkerk om 12.15u. 
Elke vrijdag wordt het Gebed voor Vrede en Verzoening gehouden 
om 
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12.30u 

 

Morgen is het Zondag Laurenspastoraat 
Informatie die recent is? Elke donderdagmiddag in je digibrievenbus, 
Aanmelden via www.kerkenindelaurens.nl In het “menu” klikken op 
“gemeenten” en vervolgens op “nieuwsbrieven en blad” 

 

Gemeente e-mail brief Maaskant-Open Grenzen 
In principe wordt iedere vrijdag een e-mail verzonden met informatie 
over de diensten van de komende zondag, een artikel van de hand 
van Bernard van Verschuer, en zo mogelijk andere actuele informatie. 
U kunt zich hiervoor opgeven per mail: mkog@kerkenindelaurens.nl 

Overzicht van de diensten 

Zondag 10 april 2022 Palmpasen 

09.00 uur er is vandaag geen vroegdienst 
10.30 uur  Palm- en Passieviering en Mattheus Passion,  

ds. Harold Schorren 
19.00 uur er is vandaag geen avondviering  
 

Maandag 11 april 2022 

19.30 uur Passievespers LP, ds. Harold Schorren 
 
Dinsdag 12 april 2022  

12.15 uur Alledagkerk “Op weg naar Pasen”, ds. Harold 
Schorren m.m.v. een zangkwartet. 

19.30 uur Passievespers LP, ds. Harold Schorren    
 

Woensdag 13 april 2022 

19.30 uur Passievespers LP, ds. Harold Schorren 
 

Donderdag 14 april 2022 Witte Donderdag 

19.30 uur  ds. Bernard van Verschuer, Avondmaalsdienst MKOG 
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21.30 uur ds. Harold Schorren, LP Schrift en Tafel 
 

Vrijdag 15 april 2022 Goede Vrijdag 

12.30 uur  Gebed voor Vrede en Verzoening 
14.30 uur Kruiswegviering LP, ds. Harold Schorren 
19.30 uur Avondwake LP, ds. Harold Schorren   
 

Zaterdag 16 april Stille Zaterdag 

12.30 uur  Grafwake LP, ds. Harold Schorren 
22.00 uur Avondwake LP, ds. Harold Schorren 
 

 

 

 

 

Zondag 17 april 2022 Pasen 

06.30 uur Dageraadsviering LP Schrift en Tafel, ds. Harold 
Schorren 
09.00 uur er is vandaag geen vroegdienst 
10.30 uur ds. Harold Schorren en ds. Bernard van Verschuer 

gezamenlijke dienst LP en MKOG 
17.00 uur Samaritaan 
19.00 uur Bachorgelvespers LP, Arjo Overbeeke 
 

Maandag 18 april 2022 Tweede Paasdag 

10.00 uur Samaritaan, ds. Jan Hardeman en ds. René van Loon 
 
Dinsdag 19 april 2022 Alledagkerk 

12.15 uur ds. Bert Kuipers 
 

Vrijdag 22 april 2022 

12.30 uur Gebed voor Vrede en Verzoening 
 

Zondag 24 april 2022 
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09.00 uur Mw. Judith van der Vis, Binnenstad 
10.30 uur ds. Marloes Meijer, LP Schrift en Tafel  
19.00 uur vespers MKOG 
  
Dinsdag 26 april 2022 Alledagkerk 

12.15 uur Mw. Joke van Rosmalen  
 

Vrijdag 29 april 2022 

12.30 uur Gebed voor Vrede en Verzoening 
 

Zondag 1 mei 2022 

09.00 uur Mw. Joke van Rosmalen, Binnenstad  
10.30 uur ds. Bernard van Verschuer, MKOG, Afscheidsdienst 
19.00 uur Gedachtenisdienst Jom HaSjoa  
 

Dinsdag 3 mei 2022 Alledagkerk 

12.15 uur ds. Jan Manni  
 

Vrijdag 6 mei 2022 

12.30 uur Gebed voor Vrede en Verzoening 
 

Zondag 8 mei 2022 

09.00 uur  ds. Iet Buijser, Binnenstad 
10.30 uur pastor Remy Jacobs, LP Schrift en Tafel  
19.00 uur Vespers LP, Anneke van Mansum 
 

Dinsdag 10 mei 2022 Alledagkerk 

12.15 uur ds. Helene Perfors 
 
Vrijdag 13 mei 2022 

12.30 uur Gebed voor Vrede en Verzoening. 
 

Zondag 15 mei 2022 

09.00 uur ds. Laurens Korevaar, Binnenstad 
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10.30 uur ds. Laurens Korevaar, MKOG 
19.00 uur Cantatedienst, ds.  
 

Dinsdag 17 mei 2022 Alledagkerk 

12.15 uur ds. Iet Buijser 
 
Vrijdag 20 mei 2022 

12.30 uur  Gebed voor Vrede en verzoening 
 

Zondag 22 mei 2022 

09.00 uur ds. Katinka Broos, Binnenstad 
10.30 uur  ds. Bert Kuipers, LP Schrift en Tafel 
19.00 uur vespers MKOG  
 

Dinsdag 24 mei 2022 Alledagkerk  

12.15 uur ds. Tjaard Barnard 
 
Donderdag 26 mei 2022 Hemelvaart 

09.00 uur ds. Harold Schorren, LP Schrift en Tafel 
 

Vrijdag 27 mei 2022 

12.30 uur  Gebed voor Vrede en Verzoening 
 

Zondag 29 mei 2022 

09.00 uur ds. Koen Holtzapffel, Binnenstad 
10.30 uur ds. Karin Schipper, MKOG 

17.00 uur Bachorgelvespers, Henk Koekoek  
 

Dinsdag 31 mei 2022 Alledagkerk op weg naar Pinksteren 

12.15 uur ds. René van Loon, m.m.v. mw. Aniek van Dam-
Oosterom op de panfluit 

 
Vrijdag 3 juni 2022  

12.30 uur  Gebed voor Vrede en Verzoening 
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Zondag 5 juni 2022 Pinksteren 

09.00 uur geen vroegdienst  

10.30 uur Gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel LP en 
MKOG, 

ds. Laurens Korevaar en ds. Harold Schorren 
17.00 uur Samaritaan  
19.00 uur Choral Evensong, Rev. Marianne Boogaard 
 
Maandag 6 juni 2022 Tweede Pinksterdag 

10.00 uur Samaritaan, ds. Jan Hardeman en ds. René van Loon  
 
Dinsdag 7 juni 2022 Alledagkerk 

12.15 uur ds. Helene Perfors 
 
Vrijdag 10 juni 2022  

12.30   Gebed voor Vrede en Verzoening 
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Artikelen 
 

Cafés in het domineesbestaan. 
Tijdens m’n studie werkte ik een tijd regelmatig in de in die dagen 
populaire Utrechtse studentendiscotheek Woolloomooloo.  

Om een centje bij te 
verdienen maar ook 
omdat de bijna volledige 
studentenpopulatie er 
klant was, maffe, 
exotische en gewone 
studenten. Daarom was 
het leuk werk, het leukst 

vond ik op avonden zoals tweede Kerstdag, met studenten die 
opgelucht weer terug waren na één kerstdag bij hun ouders maar 
soms ook een tikje terneergeslagen, misschien vanwege dat 
opgeluchte gevoel. Later woonde ik in Brussel. ‘s Avonds rond een 
uur of tien ging ik als regel naar een café, de naam ben ik vergeten. 
Over alles werd gediscussieerd, een enkele keer werd kaart gespeeld 
en verder veel onzin uitgewisseld. De cafébaas was oorspronkelijk 
een Nederlander die Sjaak heette en ongeveer permanent leed aan 
liefdesverdriet. Ik herinner me de opwinding over de Nederlandse 
minister van defensie (Henk Vredeling), die met een map 
koopcontracten van Amerikaanse straaljagers onder de arm op 
kroegentocht was gegaan. Ik weet niet meer of hij in ‘mijn’ café 
teruggevonden werd, wel dat die avond opgewonden ambtenaren 
naar binnen en naar buiten gingen op zoek naar hun verloren minister. 

Toen ik van student dominee was geworden, getrouwd en vader 
bovendien, was het vooralsnog met cafébezoek gedaan. Vanuit het 
Friese dorp waar de pastorie stond reed ik op vrijdagochtenden wel 
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eens naar Dokkum om in café ‘Het Wapen van Dokkum’ een paar uur 
ongestoord aan m’n preek te schrijven. Er zat een pratende papegaai 
op een stok, iemand kwam af en toe koffie brengen, meer opwinding 
was er niet. 

Na Friesland kwam Duitsland, de ‘Kleinstadt’ Sternberg. Nogal wat 
cafés voor zo’n stadje en een of twee loketten aan de straat waar bier 
verkocht werd. Het meest beruchte café was ‘Stadt Hamburg,’ trefpunt 
van iedereen die in de ogen van de rest niet of niet helemaal 
aangepast was. Stadt Hamburg werd door de incrowd ‘Chicago’ 
genoemd, waarom wist niemand. Binnen was het dag en nacht 
schemerig en uitgesproken goor, alles wat je aanraakte plakte en was 
bedekt met een mengsel van stof, vuil en nicotineaanslag. Ik kwam er 
omdat ik wel eens te maken kreeg met de niet-aangepasten, die van 
een heel kleine uitkering en af en toe een betaald klusje rond moesten 
komen. De eerste ontmoeting met die types, toen we er nog maar kort 
woonden, ging zo. Op straat werd ik door twee mannen 
aangesproken, van wie de ene Horst Wieske heette. In de stad was 
nog een dominee, mijn meerdere (in Duitsland houden ze van 
hiërarchie), die een week met vakantie was gegaan. De twee mannen 
vertelden dat de Herr Pastor hun gevraagd had in die week zijn tuin 
bij te houden. Of ze van mij de sleutel van het tuinschuurtje konden 
krijgen, die had hij hun vergeten te geven, en of ik ook vast het 
afgesproken loon kon voorschieten. Ik maakte de schuurdeur open en 
nadat het werk gedaan was gaf ik hun het ‘afgesproken’ geld. Toen 
een paar dagen later de collega thuiskwam vroeg hij me of ik wist wie 
in zijn tuin huisgehouden had, onder andere was de hele 
brandnetelcultuur van Frau Pastor (de vrouw van de collega) 
afgemaaid zodat ze voorlopig van hun geliefde brandnetelthee 
verstoken waren. De mannen, die ik later in de stad tegenkwam, 
vonden het een geslaagde grap. Ik ook wel. Zij en anderen kwamen 
af en toe langs om wat geld te lenen of om een betaald klusje, soms 
om hulp bij het zoeken naar een kliniek om van de alcohol af te komen, 
een keer om een fles schnaps in bewaring te geven na het (tijdelijke) 
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besluit om het drinken eraan te geven en een keer een groot mes. De 
man van wie het mes was had ruzie en vreesde dat hij zich niet kon 
beheersen als hij z’n tegenstander tegenkwam. 

Op een dag trof Marian in de keuken Horst Wieske aan, op zijn knieën 
voor de open ijskastdeur. Ze schold hem de deur uit. Hij ging, haastig 
nog een stuk worst in de mond proppend, de straat op. De dagen 
daarna werd ik in de stad aangesproken door maten van Horst 
Wieske. Of het echt waar was dat ‘der Horst’ bij ons een worst uit de 
ijskast gestolen had. Dat ging toch wel echt te ver, vonden ze, met 
een grote grijns. Na verloop van jaren loste de scène van niet 
aangepasten langzaam op. Een enkeling lukte het om aangepast te 
worden, sommigen verdwenen uit de stad, enkelen stierven na een 
kort leven. Sterven aan levercirrose is een vreselijke dood, is me 
bijgebleven. Aan ‘Chicago’ kwam een einde door de slopershamer. 
Twee straten verderop, om de hoek bij de pastorie, opende een nieuw 
café met tl-verlichting, wit getegelde vloeren en muren en 
verchroomde tafelpoten. Ik ging er nog maar zelden naar toe. 
Sommige van de cafégangers kende ik. In de weekeinden sloot het 
café om een uur of een. Mijn werkkamer had ramen aan de straatkant 
en om een uur ‘s nachts was ik vaak nog aan de preek voor de 
volgende morgen aan het schrijven. Op een nacht werd rond die tijd 
op mijn raam geklopt. Het was een cafégast die nog wat wilde 
bespreken en die als traktatie twee glazen bier had meegenomen. 
Daarna werd op zaterdagnacht vaker op het raam geklopt en na 
verloop van tijd werden bladen met bier na sluitingstijd uit het café 
meegenomen die door hele gezelschappen zittend op en rond mijn 
bureau werden opgedronken. De glazen bracht ik dan later naar het 
café terug. 

Het dorp Maasland waar we na Duitsland terecht kwamen heeft twee 
cafés, het ‘Wapen van Maasland,’ waar ik bijna nooit naartoe ging en 
midden in het dorp ‘de Pynas.’ In de Pynas kwam ik omdat we er eens 
in de zoveel tijd op zondagavond de dorpsjeugd uitnodigden om in 
een zaaltje over van alles te praten. Daarna dronken we nog wat in 
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het café. Naar de Pynas ging ik ‘s avonds ook wel eens om sigaretten 
te kopen. Soms bleef ik dan hangen om bier te drinken en te praten. 
Niet zo dikwijls maar wel zo vaak dat het volgende gebeurde. We 
hadden een hond, Lulu, uit Duitsland meegenomen, waar ik erg aan 
verknocht was en dat was wederzijds. We maakten als gewoonte ‘s 
avonds laat een ommetje door het dorp. Lulu bleef wel eens ergens 
hangen, trof een kat om achteraan te jagen of deed iets anders voor 
zichzelf. Dan kwam ik thuis zonder hond. Een paar keer moest ik hem 
zoeken, ging op het geluid af en vond ik hem luid keffend voor de deur 
van de Pynas in de veronderstelling dat ik daar weer eens naar binnen 
was gegaan. 

Het Oude Noorden, de Rotterdams wijk waar we uit Maasland terecht 
kwamen, is vanouds bezaaid met cafés. Of het bij het ontstaan van 
de wijk aan het einde van de 19e eeuw gepland is weet ik niet, maar 
op veel hoeken van straten en pleinen is of was een café. Sommige 
zijn een Turks koffiehuis geworden, sommige zijn opgedoekt maar er 
zijn nog verbazend veel over: de Klaver, trefpunt van Surinamers, de 
Bel, voor de hipster, Café Jacob Cats, met biljart en bruin café-
atmosfeer voor de nostalgische Noordeling en café Centraal waar je 
niks te zoeken hebt als je geen doorgewinterde Rotterdammer bent. 
Ik ga als niet-hipster een heel enkele keer naar de Bel en kom iets 
minder zelden in de Jacob Cats. In de stad spreek ik vaak af, ook om 
iemand voor het werk te ontmoeten. Dudok heeft prettig personeel, 
Loos in het Scheepvaartkwartier is voor het sjiekere werk, het 
Westerpaviljoen is o.k. Maar het zijn horecazaken volgens een 
concept, of koffiehuizen. Ze lijken in de verte niet op een café. Een 
favoriete plek van me was café Champs Élysée bij het Zuidplein, in 
de eerste plaats vanwege de naam, maar ook omdat er een weldadige 
rommeligheid was en klandizie van de meest uiteenlopende soort. 
Champs Élysée werd gesloopt. Een paar meter verderop verrees de 
opvolger, ‘Lisa’, genoemd naar de dochter van de uitbater. Er was 
over de naam nagedacht vertelde die, evenals over het concept. Ik 
vond het allemaal achteruitgang. 
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In de Ebenhaëzerstraat in Carnisse is het café Koffie en Ambacht. Met 
geen ander café te vergelijken, aangenaam rommelig, een beetje 
artistiek en onaangepast. Je zit er nogal eens als enige klant, op zijn 
tijd ook niet vervelend. Eetcafé Huisman bij de Amelandse straat is 
aangenaam vanwege het personeel. De baas is een Ajacied en de 
bediening wappie, maar zó dat ik me het graag elke keer laat 
uitleggen. 

Een echte caféganger ben ik allang niet meer. Het rookverbod in de 
horeca is zonder twijfel een verstandig besluit, maar voor mij was 
daarmee de charme er af. Cafés, ook die in Rotterdam, om te zitten 
en te kijken, te luisteren en mensen te ontmoeten hebben veel voor 
me betekend, ook en misschien juist wel in het domineesbestaan. 

Bernard van Verschuer 
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“Waar het visioen ontbreekt, verwildert het 

volk” 
In gesprek met Hans Elkenbracht 

Deze vertaling van Nico ter Linden van Spreuken 29 vers 18 is één 
van de citaten die we meekrijgen op getypte vellen na het interview 
met Hans Elkenbracht. Het was ook de titel van zijn bijdrage aan het 
boekje dat verscheen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 

Maaskant Open Grenzen. Hans 
(1934) is gevormd door o.a. de 
oorlog, als kind, en naderhand 
terugkijkend, doordenkend had de 
wederopbouw prioriteit. Maar vanuit 
die wederopbouw, als alle puinhopen 
hersteld zijn en alle rails zijn gelegd, 
waar dan naar toe? Waar moeten we 
als samenleving naar toe? Hoe 
zorgen we dat we wat beschaafder 
met elkaar omgaan? Het zijn vragen 

van toen, maar zeker ook van nu, van een periode na corona en – 
sinds het interview – een nieuwe oorlog in Europa. 

Veel citaten op de meegekregen vellen zijn van “GWR”, dr. G.W. 
Reitsema, vrijzinnig predikant in de Pauluskerk, die in de jaren ‘60, 
toen Hans als jonge man naar Rotterdam kwam, hem inspireerde en 
lid deed worden van de Werkgroep Open Grenzen. “De belijdenis die 
ik op de nagel van mijn duim schrijf, luidt: Ik geloof in de volstrekte 
genade van de heilige God. Meer niet. Maar waarom zou een ander 
niet meer geloven? Of wat anders?” (GWR 1987: Samen op weg naar 
een Nieuwe kerk? blz. 24.). Hans is gebleven, heeft vele functies 
bekleed in het Rotterdamse, maar landelijk: als bestuurslid van de 
Vereniging van Vrijzinnig Hervormden (nu VVP) en 5 jaar als lid van 
de Hervormde Synode. Hij is ook nu nog een actief zanger in de 
Maascantorij en deelnemer aan verschillende gespreksgroepen.  
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Een visioen, werken aan een goede samenleving, vanuit een bezield 
verband, als moderne mens in een zich steeds hervormende kerk. Het 
was wat Hans bij Maaskant Open Grenzen bracht en het is ook wat 
hem na al die jaren gaande houdt, nu veel leeftijdsgenoten wegvallen: 
gericht blijven met een actieve toekomstverwachting, ontmoetingen 
hebben die ertoe doen, zingen wat zich niet zeggen laat in de tijd die 
hem nog rest. Over 8 jaar - dat we ons daar als gemeente maar vast 
bewust van zijn - bestaat Maaskant Open Grenzen 75 jaar. Gestart 
met de Pauluskerk als ‘huis’ zijn we nu ‘passanten’ in de geschiedenis 
van de Laurenskerk.  

De hele kerk heeft de afgelopen periode een beweging naar meer 
vrijzinnigheid dan wel naar een nadrukkelijker orthodoxie gemaakt. 
Van de vrijzinnigen is ook een groot deel afgehaakt. Daarbij speelt dat 
vrijzinnigen niet over hun geloof van de toren blazen en vrijzinnige 
organisaties daarmee minder aanwezig zijn. Desalniettemin vindt 
Hans dat we moeten oppassen als vrijzinnige wijkgemeente niet te 
traditioneel te worden. Hij doet ons de ‘kwestie Smits’ (Pasen 1959) 
uit de doeken, inzake het avondmaal, de eigen verantwoordelijkheid 
versus het plaatsvervangend lijden verwoord in ‘agnus dei’. Waarom 
dit niet om te buigen naar “laat het besef van eigen tekortschieten je 
niet hinderen in je verantwoordelijkheid te blijven staan.” Dat was voor 
Hans de werkbare vertaling voor een modern denkend mens. Het 
zingen van een ‘agnus dei’ in een avondmaalsviering van onze 
wijkgemeente vindt hij dan lastig.  

Liedkeuze, gemeentezang die meer kan zeggen en daarmee 
toevoegt aan de liturgie, is sowieso belangrijk. Hans was bij de 
oprichting van de Maascantorij, die door ds. Reitsema bedoeld was 
om de gemeentezang te ondersteunen bij de overgang naar het 
nieuwe liedboek. Aanvankelijk werd er voor de dienst gerepeteerd, 
waarna de cantorijleden zich onder de gemeente voegden en van 
daaruit de gemeentezang versterkten. De cantorij is al die jaren een 
hechte club gebleven, waar Hans van die ontmoetingen vindt die ertoe 
doen. 
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Diepzinnigheid en humor, Hans ziet voor beide plaats in de kerk. Van 
het argumenteren over de inspirerende kracht van bijbel verhalen om 
te komen tot een goede manier van leven tot een grap over de hond 
van de koster van de Pauluskerk (“gelukkig komt er nog een hond in 
de kerk”). Wij sluiten het gesprek af met de gedachte dat het goed is 
om op deze manier met elkaar in gesprek te komen en een beter 
inzicht te krijgen wat ouder en jonger in deze gemeente brengt en 
houdt. 

Carola Scholten en Liesbeth van Heel 

God leidt je naar de juiste weg 
Vanwege drukke agenda’s spreek ik telefonisch met Joke 
Hogentoren-Moree over haar werk en haar bezoeken aan de 
Laurenskerk. Joke loopt buiten, zo kan ze zich goed focussen op wat 
ze ons vertellen wil.  

Joke werkt voor Housing First, een vorm van 
wonen met intensieve ambulante begeleiding 
en bedoeld voor dakloze mensen met 
meervoudige problemen. Voor hen is de 
toewijzing van een woning de start van een 
traject waarbij zelfstandig wonen het einddoel 
is. Bij dakloze mensen met multi-problematiek 
moet je onder meer denken aan 
psychiatrische problematiek en verslaving.  

Housing First richt zich op mensen die langer 
dan 3 jaar dakloos zijn, die ouder dan 27 jaar 
zijn, bij wie andere hulpverleningstrajecten 
aantoonbaar mislukt zijn en voor wie geen 
(ander) passend hulpaanbod aanwezig is.  

Joke is één van de begeleiders van Housing 
First Rotterdam, een onderdeel van het Leger 
des Heils. Voordat Joke daar terecht kwam heeft ze op allerlei plekken 
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binnen het Leger gewerkt, maar vooral met dak- en thuislozen die bij 
de nachtopvang bleven ‘plakken’, terwijl ze eigenlijk ook op zoek 
moesten naar een eigen plek en verandering van leven. 

Housing First begon als een pilot van 3 maanden, en nu zijn ze al ruim 
twee jaar verder. Samen met gemeente, woningcorporaties en 
zorginstellingen probeert Joke mensen die geen huis hebben ergens 
in Rotterdam een plek te bezorgen.  

Veldwerkers melden mensen aan, gezamenlijk wordt besproken of de 
dakloze in aanmerking komt voor een woning. Voorwaarden zijn dat 
de deelnemer huur betaalt, een goede buur is en dus geen overlast 
veroorzaakt, en zich begeleid-baar opstelt en dus bijvoorbeeld 
begeleiders toelaat in de woning. De gemeente draagt bij in de kosten 
van de inrichting van de woning met een bedrag van € 5.000.  Vaak 
is er ook nog financiële ondersteuning vanuit de schuldhulpverlening 
nodig.  

De begeleiding is erg intensief, de contacten veelvuldig, met name in 
de opstartfase, dat is vaak het eerste jaar. 

Haar deelnemers doen regelmatig een beroep op haar, Joke werkt 
vanuit de methodiek; presentiebenadering. Er ‘zijn’ voor een 
deelnemer! Samen op weg naar een beter leven. 

Vaak bij de deelnemer op bezoek en vaak samen met de deelnemer 
op weg naar verschillende instanties en andere afspraken. 

De grootste uitdaging is misschien wel het vertrouwen winnen van de 
deelnemer. Veel deelnemers hebben jarenlang zorg gemeden of 
zulke nare ervaringen met de zorg, dat het vertrouwen opbouwen 
maar met hele kleine stapjes gaat. Het vieren van dergelijke kleine 
stapjes, maar ook het vieren van verjaardagen, het vinden van werk 
of het krijgen van een huis draagt bij aan het weer opbouwen van 
vertrouwen, is haar ervaring. Joke benoemt met name de sleutel 
overhandiging van de eigen woning als iets wonderlijks. Iemand die 
voor het eerst (sinds jaren) een ‘thuis’ krijgt!!  



Kerken in de Laurens | april 2022 
 

20 
 

Joke vertelt over deelnemers die middelen blijven gebruiken, terwijl 
ze graag zou zien dat het middelen gebruik zou stoppen. Joke haar 
inzet is vaak om verslaafden naar een behandeling toe te leiden, daar 
ligt een grote uitdaging. Het is altijd wonderlijk als dit lukt. 

Ik hoor over klanten die zoeken waar haar grenzen liggen, welke 
ruimte ze mogen innemen bij Joke of op welk moment de begeleiding 
minder intensief gaat worden. Nooit wordt iemand helemaal 
‘losgelaten’ er blijft altijd wel gemonitord worden of er wordt te zijner 
tijd overgedragen naar ambulante woonbegeleiding.  

Joke vertelt ook over positieve resultaten, hoe klein soms ook. Zo 
tekent ze het verhaal van een mevrouw die dakloos was geraakt, 
maar die ooit werkzaam was in de zorg en zelf ook bij het Leger des 
Heils had gewerkt. Deze vrouw zocht een weg terug de maatschappij 
in, zocht een woonplek voor zichzelf en haar hondje. Gelukkig kon 
deze vrouw via Housing First weer een woning krijgen, met een tuintje 
waarin haar hondje kon spelen. Deze mevrouw is weer op de goede 
weg, werkt weer in de zorg en krijgt schulphulpverlening. 

Joke kerkt al heel wat jaar bij Maaskant Open Grenzen. Ze heeft een 
lange zoektocht achter de rug naar een plek waar zij zich thuis voelt. 
Tot rust kan komen. 

Opgegroeid in een gezin dat lid is bij de Gereformeerde Gemeente 
heeft Joke zich daar op haar 18e van losgemaakt. Dit was soms 
pijnlijk, maar gelukkig behoort dit tot het verleden en is de keuze door 
familie gerespecteerd.  

Joke haar ouders waren aanwezig bij de doop van Hope en Jane, 
haar twee dochters van respectievelijk 11 en bijna 10. In de preek 
tijdens deze doopdienst is verteld over het uitdragen van je geloof in 
je werk, iets dat Joke en Johan, haar echtgenoot, beiden doen.  

Als de dingen heel erg tegenzitten of als er bijzondere momenten zijn, 
dan vraag je kracht aan God, of ben je dankbaar dat je dit werk mag 
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doen, dat je het verschil mag maken voor mensen, met als 
inspiratiebron Jezus Christus.  

Joke heeft vaak gesprekken over geloof met deelnemers, sommige 
geloven en sommige niet. Diegene die gelovig zijn, zijn erg gelovig, 
hebben een vast vertrouwen in God, dat is inspirerend voor Joke, 
zeker gezien de levensfase waarin de deelnemers op dat moment 
verkeren en wat ze in het verleden hebben meegemaakt. Joke is 
verwonderd over deze houding en ervaart dan God door het gedrag/ 
geloof van haar deelnemers. 

De kerkdiensten zijn voor Joke een moment van bezinning, als je de 
kerk binnenkomt ervaar ik een rust en de preken zijn inspirerend. Je 
kan bij MKOG jezelf zijn en er worden geen regels gesteld waar je je 
aan moet houden. Dit vormt een contrast met het geloven bij de 
Gereformeerde Gemeente, waar je juist allerlei dingen moest en 
strakke regels had. 

Ook de dochters van Joke en Johan voelen zich thuis in onze 
wijkgemeente en vroegen in de Corona tijd ook wanneer ze weer naar 
de kerk konden. 

Mooi dat deze plek in de stad er is, een ruimte om te zijn zoals je bent, 
waar je mag geloven zoals je wilt. 

Joke vertelt graag over haar werk. “Ik houd van alle deelnemers en 
ben een bevoorrecht mens dat ik dit werk mag doen. Soms heb je 
mindere dagen met deelnemers, loopt het niet zoals we willen en is 
het contact stroef en moeizaam”. 

Maar zo zegt ze: “God brengt ze op mijn pad en helpt mij ze te 
brengen naar waar ze weer toekomstperspectief kunnen krijgen.  God 
leidt je naar de juiste weg. Niet alleen in mijn werk maar ook op mijn 
eigen weg in het leven.” 

Carola Scholten 
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Hoeders van onze kerk: een gebouw van alle 

Rotterdammers 
In gesprek met Jannes de Jong en Frans van Engelenburg, 

beheerders (en kosters) van de Laurenskerk 

Op een donderdagavond in de Hofdame zit ruim 60 jaar werkervaring 
aan tafel. Frans is eind maart 30 jaar in dienst van de Stichting en 
Jannes nog een paar jaar langer, ook al is hij er een paar maanden 
tussenuit geweest. We delen een ervaring uit die eerste jaren: het 
eerste Taizé gebed met Frère Roger en zo’n 5.000 jonge mensen die 
in afgetapte vakken op de vloer van de Laurenskerk zaten om 
gezamenlijk te zingen en te bidden. “En ze bleven gewoon rustig 
zitten,” klinkt nog de verbazing door. Het heeft op ons alle drie grote 
indruk gemaakt. Een andere bijzondere en spannende bijeenkomst 
was de after-Passion, waarbij een brass band door de grote deuren 
haar intrede in de kerk deed. Maar er zijn ook bijzondere 
ontmoetingen met voorbijgangers: een oude man die als kind in 
Rotterdam woonde, naar Canada emigreerde en terug in Rotterdam 
de Laurenskerk als enige stukje van het Rotterdam zoals hij dat 
gekend had, terugzag. En voor schoolklassen is het gebouw een 
handvat om wat geschiedenislessen mee te krijgen. Het schetst de 
werelden die samenkomen in het gebouw. De geschiedenis van 
Rotterdam: de dam in de Rotte waar de stad z’n naam aan ontleent 
lag slechts 30 meter van de kerk vandaan. De plek die het gebouw 
heeft in de persoonlijke geschiedenis van vele Rotterdammers; we 
denken hierbij aan het bezoek van een toen zeer jong gemeentelid 
aan de deels verwoeste toren, maar ook aan het vele 
gemeenschapsgeld waarmee het gebouw werd gerestaureerd. Het 
College van Gecommitteerden, zeg maar als voorloper van de 
Stichting, zag daarmee al een toekomst van de kerk met voor alle 
Rotterdammers toegankelijke zangavonden en concerten. En 
uiteraard is ook de religieuze geschiedenis van de kerk van invloed 
geweest op de rijkheid van het interieur (of juist de kaalheid ervan), 
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hetgeen nu in de museale inrichting wordt belicht. En tegenwoordig 
komt daar de wereld van de verhuringen bij. Verhuringen die nodig 
zijn om het gebouw in stand te houden, zodat de Laurenskerk op 
zondagen als huis van de verschillende wijkgemeenten kan blijven 
dienen. Er zijn ook groepen die deze dubbelfunctie lastig vinden: een 
verhuring aan een Spaanstalige groep werd afgeblazen toen zij 
ontdekten dat ze een diner in een kerk zouden hebben. En in de 
huidige tijdgeest ontstaat er discussie of dit symbool van Rotterdam 
wel neutraal genoeg is om er plechtigheden te organiseren voor de 
rechtelijke macht, boa’s en politie, daar waar het ook voor studenten 
geneeskunde een imposante plek is om hun ‘integriteit ceremonie’ te 
hebben. Ook voor de kerkelijke functie zijn er zo van die 
gevoeligheden: is de kerk wel gelucht na een feest op zaterdagavond, 
en o wee als een alvast opgehangen projectiescherm deels voor het 
orgel hangt. 

Als je de kosters over hun werk hoort, verveelt dat nooit en is juist de 
verscheidenheid in het gebruik en in de gebruikers en hoe dat 
allemaal met elkaar samenwerkt wat hen blijft fascineren. Ze zijn de 
gastheren voor de verschillende gebruikers, staan voor de veiligheid 
van bezoekers en gebouw. Ze maken nu mee dat het respect voor het 
gebouw verwatert: bij openbare gelegenheden staat er een 
gecertificeerde portier voor de deur. Voor ‘open’ kerkelijke 
bijeenkomsten (Laurens live of de Kliederkerk) ligt dat nog niet zo voor 
de hand, maar met aanslagen op kerken in andere grote steden in het 
achterhoofd, staan de dienstdoende kosters dan wel continu ‘aan’, 
zijn alert op wie er binnenkomt en hoe mensen zich gedragen. Jannes 
is in al die jaren ook een aantal keren bedreigd geweest. En als er 
rellen in de binnenstad zijn kan hij het niet laten om even te gaan 
kijken of alles rondom zijn kerk wel ‘pluis’ is. 

Hoe beleef je als koster een kerkdienst? Nauwelijks, je bent druk met 
de bel, koffiezetten, kijken of het geluid goed staat. Maar je moet wel 
de liturgie in de gaten houden om te weten wanneer het ‘onze vader 
klokje’ geluid moet worden tijdens het Onze Vader. Beiden hebben 
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inhoudelijk of geografisch een band met een andere kerk, hebben een 
religieuze betrokkenheid. Maar het is in hun ogen goed om in de 
Laurenskerk gastheer te kunnen zijn voor alle gemeenten, en niet een 
speciale band met één van de wijkgemeenten te hebben. Zo zijn ook 
de contacten met alle predikanten prettig, waarbij de lijnen kort zijn, 
ook al moet nu de straat over gestoken worden om de 
predikantskamers te vinden. Het feit dat de predikanten naar de 
Hofdame verhuisden, maakte dat er eindelijk ook een plekje kwam 
voor de kosters in de kubussen.  

Tot slot vragen we ook nog even naar eventuele anekdotes over ds. 
Bernard van Verschuer. Frans typeert hem als een statige man, die 
ineens kan transformeren; hij heeft een bijzondere humor. Jannes 
herinnert zich, net als wij, een bijzondere vesper met een 
theatergezelschap. We hadden waarschijnlijk nog uren door kunnen 
praten en bijzondere herinneringen kunnen delen. We laten het erbij, 
maar het was nuttig dit inkijkje te krijgen van hun werk. Frans keert 
huiswaarts op zijn motor en Jannes loopt naar huis. 

Carola Scholten en Liesbeth van Heel 
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“Vernietigen” 
De boeken van de Franse schrijver Michel Houellebecq hebben (voor 
zover ik ze gelezen heb) alle hetzelfde onderwerp, en dat kun je in 
een paar regels opschrijven. De Franse of de westerse mens is als 
een nietig hemellichaampje dat verdwaald is in een oneindig heelal. 
Het weet niet waar het vandaan komt, noch waar het naar toe gaat. 
Als twee hemellichamen in elkaars nabijheid komen botsen ze of 
klampen ze zich aan elkaar vast in een wanhopige poging om aan hun 
eenzaamheid te ontkomen, maar het helpt niet, het doet hem des te 
meer beseffen dat ie alleen is. Houellebecq citeert graag Pascal, 
vooral diens uitspraken over de eenzame conditie van de mens.   

Volgens Houellebecq is dit de 
menselijke conditie, op zijn 
minst is dat zo sinds hij z’n 
houvast kwijt is, het huis waarin 
hij woonde heeft verlaten. Dat 
huis kun je God noemen, of het 
christendom. De mensen in 
Houellebecq’s boeken zijn 
verloren, dolende zielen. 

Niet aan beginnen dus, aan die boeken? Niet aan beginnen, als je niet 
geraakt wilt worden door iemand die als een bekwame arts een 
obductie uitvoert en met z’n mes blootlegt hoe het volgens hem met 
de West-Europese mens gesteld is. Ook niet als je je niet wilt laten 
fascineren door de manier waarop het politieke bedrijf in Frankrijk 
geschilderd wordt: spin doctors met hun geraffineerde en even 
doorzichtige trucs, de rol van de economie, zolang welvaart voor velen 
gegarandeerd is vindt bijna iedereen alles best. En de humor, bot en 
fijn door elkaar, waarin Houellebecq een meester is. Houellebecq 
heeft een reeks thema’s in zijn boeken verwerkt, de islam, de anti-
depressiva, de verloedering van het Franse ‘platteland,’ de 
toerismeindustrie. Van het nieuwste boek zou je kunnen zeggen dat 
het over ‘familie’ gaat.  
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Het boek, begin 2022 uitgekomen (in twee dagen 75.000 verkocht), 
heet in het Frans ‘Anéantir,’ ‘Vernietigen.’ Op een paar plaatsen komt 
het werkwoord voor. Het slaat op de kanker waardoor de 
hoofdpersoon wordt getroffen. Je kunt het ook betrekken op de 
(sluimerende) ondergang van de Europese cultuur en samenleving. 
‘Neant’ betekent zoiets als ‘niet zijn’ en daarin schuilt de notie van het 
tegenovergestelde, ‘er zijn’ of ‘leven.’ 

Het boek vertelt twee verhalen die elkaar hier en daar raken. Het ene 
verhaal, waar het boek mee begint, gaat over filmpjes die op internet 
opduiken. Een afzender kan niet worden gevonden. Een filmpje laat 
zien hoe de minister van economische zaken, Bruno Juge, wordt 
onthoofd, het is gefaked. Een ander filmpje, niet gefaked, toont hoe 
een containerschip onderweg van Azië naar Europa wordt 
getorpedeerd. De bemanning was kort tevoren gewaarschuwd. Later 
duikt een filmpje op waarop een spermakliniek in Denemarken in de 
lucht vliegt. Op een laatste filmpje wordt een boot met migranten op 
de Middellandse Zee met een torpedo tot zinken gebracht, 500 
slachtoffers, kinderen, vrouwen en mannen. Op Frans initiatief is er 
een herdenking op de plek van de ramp, veel staatshoofden op een 
vliegdekschip die bloemen en drijvende fakkels in het water laten. 
Fotogeniek momentje, stelt de schrijver vast. Over wie de daders zijn 
breekt de Franse geheime dienst zich het hoofd. Radicaal rechts of 
een extreme tak van de milieubeweging die vindt dat de aarde alleen 
gered kan worden als de mensheid wordt vernietigd. 

Zonder zich om een oplossing te bekommeren laat Houellebecq dit 
ene verhaal ergens vallen om met het andere spoor verder te gaan. 
Hoofdpersoon in ‘Anéantir’ is Paul Raison, ambtenaar op het 
ministerie van economische zaken, de naaste medewerker van de 
minister Bruno Juge.  

Paul is getrouwd met Prudence, Pauls vader is een gepensioneerd 
ambtenaar van de Franse geheime dienst, weduwnaar, hij leeft met 
een vriendin in een huis in de ‘campagne.’ Op een dag krijgt Paul 
bericht: zijn vader is na een hersenbloeding in coma. Hij reist naar 
Lyon, treft daar zijn zuster die rond haar 14e jaar besloten heeft om 
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verder als vrome katholiek door het leven te gaan en later zijn jongere 
broer. Een groot deel van het verhaal gaat over de verwikkelingen 
rond de verzorging van de vader, de relatie tussen de broers en 
zuster, en hun relaties met hun partners. Dan, in het laatste deel van 
het boek, wordt bij Paul keelkanker vastgesteld.  

Het boek is een (schijnbare) losse compositie. Van dromen wordt 
uitgebreid verslag gedaan. Het gaat, zoals altijd bij Houellebecq, (iets 
te) vaak over seks. Als laatste mogelijkheid hoe mensen elkaar 
kunnen aanraken en vasthouden. Het gaat vooral over een tamelijk 
kapotte wereld waarin mensen zoeken naar houvast en uiteindelijk 
blijkt die in de relatie met de ander gevonden te worden. Paul en zijn 
vrouw Prudence wonen om de hoek bij de ministeries waar ze werken. 
Ze zijn er een jaar of tien geleden komen wonen, sindsdien ging het 
met hun relatie bergaf, totdat ze elkaar alleen nog, letterlijk in het 
voorbijgaan, troffen. Zoals, volgens Houellebecq, de grootte van een 
woning vaak omgekeerd evenredig is aan het geluk van de bewoners. 
Paul ontdekt in de woonkamer, de enige gemeenschappelijke ruimte, 
een tijdschrift over hekserij, waarvoor zijn vrouw zich lijkt te 
interesseren. Hij, die dikwijls de kerk om de hoek is binnengelopen 
zonder te weten wat hij daar zocht, lijkt aan het einde van het boek 
een reïncarnatiegedachte te omarmen.  

Het boek is een eerbetoon aan vrouwen, Pauls zuster, de Afrikaanse 
verzorgende van zijn vader en Pauls vrouw. Het is, met de gebreken, 
een bijzonder boek. De westerse samenleving is rot van alle kanten 
en van binnen het meest. Houellebecq beschrijft in ‘Aneantir’ de 
mensen die die samenleving zijn, hun ongeluk en hun geluk, hun 
kleinheid en hun grootte. Daarmee brengt hij ook iets aan het licht van 
die samenleving dat je met schoonheid en misschien zelfs met 
vitaliteit zou kunnen aanduiden.  

Bernard van Verschuer 

Michel Houellebecq  

“Aneantir” (2022)  
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In de loop van 2022 komt een Nederlandse vertaling 
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Human Aid Now 
De samenwerking met de Stichting Human Aid Now is gestart in 2018 

toen Bernard van Verschuer de kerkenraad van Maaskant Open 

Grenzen voorstelde te collecteren voor deze stichting en mogelijk een 

langdurig verband te kunnen opzetten. Bij de afscheidsdienst op 1 mei 

zal er een extra collecte worden gehouden voor Human Aid Now. 

Stichting Human Aid Now is een goed doel dat de afgelopen 6 jaar 
humanitaire hulp biedt aan vluchtelingen waar dit in Europa het 
hardste nodig is. De stichting levert niet alleen zelf humanitaire 
goederen, maar helpt en traint ook sleutelvrijwilligers in andere 
humanitaire organisaties om zo te zorgen dat vluchtelingen altijd 
toegang hebben tot hun meest urgente benodigdheden. Zo bereikt 
Human Aid Now elk jaar tienduizenden vluchtelingen met 
ondersteuning in de vorm van voedsel, medische zorg, informatie, 
kleding, hygiëne goederen, en veel meer! 

De samenwerking met de Laurenskerk stemt uit het jaar 2018 toen 
Stichting Human Aid Now net begonnen was in de humanitaire sector. 
Sinds 2018 helpt de Laurenskerk Human Aid Now verschillende 
projecten in Griekenland te ondersteunen. Vooral de informatie- en 
mensenrechtenkliniek in samenwerking met het Mobile Info Team in 
Thessaloniki en de medische kliniek op Samos in samenwerking met 
Med’EqualiTeam zijn projecten die gefloreerd hebben onder de 
ondersteuning van de Laurenskerk.  

Naast deze projecten, werkt 
Stichting Human Aid Now 
inmiddels aan nog drie 
projecten in Europa om eten, 
medische zorg, en andere 
urgente benodigdheden aan 
vluchtelingen te verstrekken. 
Zo leveren wij medische 
ondersteuning aan Medische zorg in de kliniek op Samos 
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vluchtelingen op het eiland Lesbos in samenwerking met Eudaimonia 
Medical Services, ondersteunen wij WAVE Thessaloniki in de levering 
van 10,000 maaltijden per week aan vluchtelingen, en leveren wij zelf 
ruim 2,800 voedselpakketten per week aan vluchtelingenfamilies in 
Amsterdam die sinds de coronavirus uitbraak zonder inkomen zijn 
komen te zitten.  

Human Aid Now maakt haar impact door samen te werken met 
vrijwilligers in de humanitaire sector die een belangrijke rol vervullen, 
zoals het besturen van een project waar duizenden vluchtelingen van 
afhankelijk zijn. Helaas is er weinig training voor dit soort vrijwilligers, 
en kunnen zij vaak hun eigen kosten niet dekken waardoor ze 
onverhoopt naar huis moeten om zelf inkomen te verzamelen. 
Uiteindelijk is dit een barrière voor vrijwilligers om een duurzame 
impact te maken. Met onze Grassroots Accelerator ondersteunen wij 
deze vrijwilligers en hun projecten om verder te groeien, toegang te 
krijgen tot fondsen, en om hun team verder te specialiseren.  

Als laatste blijft Human Aid Now 
ook haar eigen vaardigheden 
verbeteren binnen het project 
dat wij aansturen in 
Amsterdam. Hier zijn ruim 
10,000 vluchtelingen 
afhankelijk van hygiëne- en 
voedselpakketten (2,800 
families) die Human Aid Now 
financiert en levert in 
samenwerking met tientallen 
lokale organisaties, zoals 

kerken en kleine stichtingen. 
Door de ervaringen die wij hier 
opbouwen, kunnen wij andere 
projecten beter ondersteunen 

die met dezelfde uitdagingen te maken hebben.  

Levering van tweehonderdduizend luiers om 

1,088 baby’s te verzorgen in Amsterdam 

tijdens de coronavirus uitbraak 
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Uw steun zal helpen een verdere impact te maken in de projecten die 
wij nu open hebben. Dit gaat vooral in Griekenland om levering van 
gezonde maaltijden, en medische- en juridische ondersteuning voor 
vluchtelingen. 

Wouter Nientker,  

Human Aid NOW 

Over Joseph Brodsky en over 

steden die in de oorlog kapot 

gemaakt worden.  
 

Joseph Brodsky (1940-1996) werd geboren in 
St. Petersburg. Hij maakte geen school af, 
deed zo nu en dan los werk en werd dichter. 
In de Sovjet-Unie werd zo’n manier van leven 

niet geaccepteerd, Brodsky werd veroordeeld wegen parasiteren op 
de gemeenschap en kreeg 5 jaar. In 1972 werd hij uit Rusland 
verbannen om nooit meer terug te komen. Hij reisde en was in 1973 
in Rotterdam, waar onderstaand gedicht ontstaan is. Ik stel me voor 
dat in 1973 de littekens van de oorlog nog veel zichtbaarder waren 
dan nu. De wond van het bombardement (bij Brodsky ‘de beenstomp’) 
is in mijn ogen nu genezen. De stad heeft van haar noodlot en zwakte, 
de vernietiging, haar kracht gemaakt, een niet ophoudende drang om 
verder en hoger te bouwen. Rotterdam onderscheidt zich van andere 
plaatsen in Nederland door niet ‘af’ te zijn en niet te willen zijn. De 
regel “Nee, steden schuilen niet wanneer het regent” kom je wel eens 
in de stad tegen op een vuilnisauto. 

Bernard van Verschuer  
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ROTTERDAMS DAGBOEK 

I 

Het regent. Woensdag. Straatlantaarns gaan aan. 
Veel paraplu’s en opgezette kragen. 
Ze bombardeerden Rotterdam vier dagen, 
en daarmee hield de stad op te bestaan. 
Nee, steden schuilen niet wanneer het regent- 
het zijn geen mensen. In een bui beland  
bewaren straten, huizen hun verstand 
en roepen niet om zoete wraak, neerzijgend. 

II 

Een warme julidag. Er lekt een wafel 
ijs op een buik. Een kinderstemmenkoor. 
Moderne flats, kantoor omarmt kantoor. 
Le Corbusier deelt dít met de Luftwaffe, 
dat beiden fanatiek hebben getracht 
het aanzien van Europa vorm te geven. 
Wat de cyclopen in hun drift vergeten 
wordt aan de tekentafel koel volbracht. 

III 

De tijd heelt, maar hoe heilzaam ook die kracht, 
een beenstomp kan van middel doel niet scheiden, 
heeft van een panacee nog meer te lijden 
en jeukt. Een jaar of dertig later. Nacht. 
We drinken wijn en voeren dialogen 
in een gebouw dat naar de sterren reikt 
op een niveau dat eerder werd bereikt 
door hen die hier destijds de lucht in vlogen.   

Rotterdam, juli 1973        

  



Kerken in de Laurens | april 2022 
 

35 
 

Elektronisch collecteren  
Naast collectebonnen en contant geld is er sinds kort een derde 
mogelijkheid om mee te doen aan de collecte: via een app. Zo wordt 
het mogelijk om ook thuis uw gift te geven. Hieronder leggen we uit 
hoe dat werkt. Voor het elektronisch collecteren werken we samen 
met GIVT.  

Om hiervan gebruik te maken volgt u deze stappen op uw mobiele 
telefoon:  

1. Ga naar de appstore op uw telefoon en zoek GIVT. Download de 
app en start hem;  

2. Op het welkom scherm vult uw emailadres in en maakt een 
wachtwoord aan;  

3. Daarna maakt u een account aan bij GIVT door naam, adres en 
woonplaats en IBAN in te vullen en akkoord te verklaren met de 
machtiging.  

Als u hierdoor heen bent kunt u meteen geld overmaken.  

De eerste vraag is hoeveel u wilt geven. Vervolgens verschijnt een 
mogelijkheid hoe u wilt geven: QR-code, of via de lijst van kerken. 
Elke gemeente heeft een eigen QR-code, die we de liturgie komt te 
staan. Als u in het zoekscherm de naam van onze gemeente invult 
komt de gemeentenaam tevoorschijn en kunt u aangeven of u wilt 
geven voor collecte 1, collecte 2 of collecte 3 (die is er niet altijd).  
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Het overmaken van giften via GIVT heeft een aantal voordelen:  

•  U kunt altijd geld kunt overmaken naar onze gemeente, zonder dat 
u met uw hand in een collectezak hoeft te zitten, en zonder dat 
iemand kan zien wat u in de schaal legt.  

•  Ook als u thuis de dienst volgt, kunt u eenvoudig en snel geld 
overmaken.  

•  Ook is het mogelijk als u op bezoek bent bij een andere gemeente 
dat u die gemeente in de lijst opzoekt en daar geeft. 

 
GIVT werkt met de kerken en veel goede doelen-organisaties in heel 
Nederland samen. De organisatie zorgt ervoor dat de collectegelden 
terechtkomen bij onze eigen gemeente of bij het door ons gekozen 
doel. Onze penningmeesters kunnen controleren of GIVT correct 
administreert, maar niet zien wie welk bedrag overmaakt. GIVT 
berekent eenmalig aansluitkosten voor de Hervormde Gemeente 
Rotterdam Centrum en een klein percentage van de giften. Heeft u 
vragen, benader de kerkenraadsleden met uw vraag of lees extra 
informatie op de site van GIVT. 

Dideri Mattijsen, namens kerkrentmeesters LP en MKOG 
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Bloesem op Mariënwaerdt 
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Over mensen 
  

Nieuwe kerkenraadsleden LP 

Op 27 maart 2022 zijn een drietal nieuwe kerkenraadsleden bevestigd 
in de dienst van het Laurenspastoraat: Neline van Meijeren als diaken 
en Chadassa Montagne en Ton Vogelsang als ouderling. Chadassa 
krijgt als aandachtsgebied jeugd en jongeren. 

In een volgende uitgave stellen we deze nieuwe leden van de 
kerkenraad nader aan u voor. We heten hen van harte welkom als 
ambtsdrager en wensen hen inspiratie en voldoening toe bij de 
uitvoering van hun taken. 

 

Doop 

In de dienst van 20 maart is gedoopt Hugo Jacob Frank, zoon van 
Jaap en Mariska de Graaf. Hij is geboren op 30 juli 2021 in Rotterdam. 
Jaap en Mariska zijn een paar jaar geleden getrouwd, ook met een 
dienst in de Laurenskerk. Ze wonen aan de Boompjes. 

 

Joska 

Joska is de zwarte Labrador van Connie 
Marinussen. Niet zomaar een hond, 
Joska is een trouwe kerkganger als 
begeleider van zijn slechtziende bazin. 
Joska heeft de leeftijd om als 
geleidehond met pensioen te gaan. Op 
zondag 20 maart is er in de dienst 
aandacht besteed, onder andere met 
een lied. 
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In memoriam Joke van Es 

Joke van Es werd, als tweede in een gezin met vier dochters, geboren 
in Middelharnis op de Zuid Hollandse eilanden. Ze hield er een 
Flakkeese tongval aan over, die haar sierde. Ze wilde graag naar de 
ULO, maar werd thuis verlangd om in het huishouden te werken. Ze 
ontmoette Jan Zoon, ze trouwden en verhuisden naar Rotterdam waar 
ze beheerder werden van het wijkcentrum “Ons Huis” in de 
Gouvernestraat. Twee dochters waren inmiddels geboren. Toen een 
koster gezocht werd voor de Pauluskerk, de kerk van Open Grenzen, 
wisten Jan en Joke dat ze daarheen wilden. En zo kwam het. De tijd 
in de Pauluskerk (jaren ’70 en ’80) was, zoals Joke vaak vertelde, de 
mooiste tijd. In 1987 overleed haar man. Joke verhuisde naar Blijdorp 
en ging werken in het Termaat Huis. Bob Blauw werd in 1993 de 
nieuwe man in haar leven, ze ging met hem in Capelle wonen. In 2006 
stierf ook hij en Joke bleef alleen achter. Een paar jaar later leerde ze 
Jaap Liersen kennen via Senior Web. Ze correspondeerden, 
ontmoetten elkaar, Jaap trok bij Joke in en ze trouwden in Capelle in 
een dienst met Taco Noorman. Ook Jaap werd door Joke op zondag 
meegenomen naar de Laurenskerk. Joke reisde graag, vroeger naar 
Frankrijk, later met Bob naar Spanje. Met Jaap ging ze naar Israël en 
regelmatig naar Engeland waar Joke’s jongste dochter woont.  

In de gemeente doken Joke en Jaap overal op, behalve op zondag 
kwamen ze naar de Bijbelstudie en bijeenkomsten voor ouderen. Joke 
was geïnteresseerd, als er een boek besproken werd schreef ze de 
titel op om het te kopen. De twee voorbije Corona jaren maakten het 
leven niet makkelijk. Jaap en Joke konden niet uitgaan en niet reizen, 
hun gezondheid ging achteruit en tenslotte maakten ze zich op om 
naar een flat met verzorging te verhuizen. De verhuizing heeft Joke 
niet meer gehaald. Na een korte ziekte overleed ze op 25 januari.    
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In de dienst voorafgaande aan de begrafenis sprak haar dochter en 
uit de bijbel werd Prediker 3 gelezen: 

“Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder 
de hemel”. Joke hield van het lied van “The Byrds” met de tekst uit 
Prediker, dat ze nog kende van jeugddiensten in de oude Pauluskerk. 
Ze heeft de tijden in haar leven, de moeilijke en de goede tijden 
genomen zoals ze kwamen maar ze heeft zich er niet bij neergelegd. 
Ze vertrouwde op God en als je haar op zondag de kerk zag 
binnenkomen, gebrekkig maar stralend, dan zag je dat ze hield van 
de mensen en van de kerk, die ze jaren gediend heeft. 

Joke van Es is 87 jaar geworden.  

Bernard van Verschuer 

 

In memoriam Jan Post 

Op 13 februari is Jan Post overleden, een klein half jaar na zijn vrouw 
Beep. Jan is 93 jaar geworden. De begrafenis vond op 19 februari 
plaats, na een gedachtenisdienst in de Remonstrantse gemeente van 
Lochem. 
Velen van ons zullen zich Jan en Beep herinneren, als meelevende 
leden van de gemeente. Ook na hun verhuizing bleven ze 
geïnteresseerd in het wel en wee van Maaskant Open Grenzen. 
Bestuurlijk heeft Jan een belangrijke rol gespeeld bij de 
verzelfstandiging van de Laurenskerk. Als secretaris van het 
toenmalige 'college van gecommitteerden', de voorganger van de 
huidige kerkrentmeesters, ontwierp hij de overeenkomst (het 
convenant) tussen de Hervormde Gemeente en de nieuwgevormde 
stichting die de Laurenskerk in eigendom en beheer zou krijgen. Zijn 
juridische kennis was daarbij van grote betekenis.  

Tijdens de begrafenisdienst werd op diverse momenten gesproken 
over de ontwikkeling die Jan ook in zijn geloofsleven heeft 
doorgemaakt. Zijn familie kwam oorspronkelijk uit Genemuiden, en 
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die afkomst heeft hij altijd gekoesterd, zoals ook twee van zijn nichten 
met veel humor vertelden. Tegelijk is hij tot op hoge leeftijd blijven 
lezen en spreken over de vraag wat geloven in God betekent. In de 
opvoeding was hij voor zijn kinderen soms niet makkelijk. Maar ook 
zij spraken met grote warmte en dankbaarheid over het lange leven 
van hun vader, die juist ook in de laatste periode van zijn leven heel 
dicht bij hun bleek te zijn. 

Ds. Alleke Wieringa las psalm 121, zoals Jan ook had verzocht. 
Gezongen werd het lied van Jan Wit dat in het Liedboek 1973 als 
gezang 1 bekend was (huidige liedboek 513), en waarvan Jan haar 
gezegd had: in dit lied is heel mijn geloof vervat. 

Taco Noorman 

Hoe blijft u op de hoogte? 

Via dit informatieblad Kerken in de Laurens (zes keer per jaar, ook 
digitaal). Een digitaal abonnement is gratis, voor een papieren 
abonnement bedragen de kosten € 20, - per jaar. U krijgt het blad dan 
per post thuis. U kunt zich abonneren via 
ledenadm@laurenspastoraat.nl of mkog@xs4all.nl  

Laurenspastoraters, die een digitaal abonnement willen, worden 
verwezen naar www.kerkenindelaurens.nl In het menu klikken op 
“gemeenten” en vervolgens op “nieuwsbrieven en blad”. 

De preken uit de diensten van het Laurenspastoraat zijn eveneens 
(gratis) digitaal beschikbaar. Hiervoor kunt u zich aanmelden: via 
monique@laurenspastoraat.nl 

Preken uit de diensten van Maaskant Open Grenzen kunt u 
aanvragen bij mkog@kerkenindelaurens.nl  

Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum 
Kerkelijk bureau: postbus 8177, 3009 AD Rotterdam e-mail: 
kerkelijkbureau@gmail.com  
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Rekeningnummer Diaconie: NL 32 RABO 0373 7389 27 
Rekeningnummer Kerkrentmeesters: NL64 RABO 0373 7281 66 

Collectebonnen 
U kunt collectebonnen bestellen door geld over te maken naar het 
rekeningnummer van de SKG: NL86 RABO 0373 7281 58 
Graag met vermelding van oranje (€ 0.60) en/of blauwe (€ 1,50) 
collectebonnen en het juiste adres! Wanneer het geld binnen is, 
worden de bonnen geleverd via de post of persoonlijk gebracht. 

De aanschaf van collectebonnen geeft u belastingvoordeel! 

Nalaten? 
Wilt u meer informatie ontvangen over geld nalaten, neem dan contact 
op met één van de kerkrentmeesters of het kerkelijk bureau.  

Tel. 06-11057359 

Kosters Laurenskerk 010-4131989 



 

 
 

 

 
 

Colofon 
 

Kerken in de Laurens is een uitgave van het Laurenspastoraat en 
Maaskant Open Grenzen. Beide wijkgemeenten maken deel uit van 
de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum. Meer informatie op 
de beide binnenzijden van het omslag. 
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