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64e jaargang no. 5                                                                  januari 2021 

Meditatie 
 

 ‘En morgen zult gij des HEEREN heerlijkheid zien...’Exodus 16:7a, 
 

Nadat het volk Israël door de krachtige hand van de HEERE was verlost uit 

het diensthuis in Egypte en zij door een wonder door de Schelfzee mochten 
gaan, brak de woestijnreis aan. Tijdens die reis openbaarde de HEERE Zich 

als een trouwe Verbondsgod, die het volk van alle goeds wilde verzorgen. 

Want toen het volk na drie dagen reizen na de doortocht door de Schelfzee in 
de woestijn Sur terechtkwam, vond het daar geen water. 

Totdat zij in Mara kwamen…, daar vonden zij wél water…, maar wat viel 

dát tegen…, het water was werkelijk niet te drinken. Het was bitter. 

En hoe reageerde het volk? Toen murmureerde het volk tegen Mozes, 
zeggende: Wat zullen wij drinken? 

Wat een ondankbare reactie…, wat een belediging voor de HEERE Die zó 

goed voor hen was geweest…! 
Wat doet Mozes? Hij roept tot de HEERE en Hij antwoordt! Hij doet een 

wonder: Mozes moet een stuk hout in het bittere water werpen en dan zal het 

water weer zo goed worden dat het volk drinken kan. 

Maar de HEERE laat wel duidelijk horen dat het volk Hem vergat. Ze waren 
niet tot Hem gegaan met hun nood…, maar mopperend naar Mozes…! En 

dat…, terwijl Hij de HEERE, hun Heelmeester is. 

Leert het volk ervan? Ach wat is het toch elke keer weer gebleken wat de 
dichter van Psalm 95 heeft gezongen: 

 

‘k Heb aan dit volk, dat Mij vergat, 
Een langen tijd verdriet gehad 

 

Want wat gebeurt er? Wanneer zij na Mara bij Elim opnieuw rijk worden 

verzadigd en verder reizen, komen zij in de woestijn Sin en daar begint dat 
volk opnieuw te murmureren tegen Mozes. Ze zijn het zat in de woestijn…, 

ze willen weer terug naar Egypte… Dáár was tenminste voldoende voedsel. 

Daar was heerlijk vlees en voedzaam brood…, maar hier…, in deze barre 
zandwoestijn…? Daar is niets…, daar komen we om…, daar sterven wij…! 

Wat doet de HEERE nu? Zal Hij nu dat volk gaan straffen? Nee…, dat doet 

Hij niet! Maar Hij gaat het volk beloven dat ze vlees en brood zullen krijgen.  
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Diezelfde dag zullen de kwakkelen komen en morgen…, morgen zult gij des 

HEEREN heerlijkheid zien…, want morgen zal er brood uit de hemel 
neerdalen…! 

Maar eerst zond Hij een dorst en een honger onder het volk… om Zijn 

heerlijkheid te tonen. 
Dat is geen vreemde zaak in het leven van Gods kinderen. Voordat de 

HEERE hen doet eten van het Brood des Levens, doet Hij hen eerst hongeren 

en dorsten naar de gerechtigheid in Christus. 
Kent u ook die honger naar dat hemels Brood? Bent u ook zo’n uitziende 

zondaar naar het Kindeke in de kribbe? Hij is het Manna dat uit de hemel is 

neergedaald. 

Het volk had honger en toen hoorden zij de belofte van Mozes: Morgen zult 
gij des HEEREN heerlijkheid zien. 

Want de HEERE zal brood laten regenen uit de hemel! 

 
O wonder van genade! In deze woorden hoor ik een adventsbelofte van de 

komende Messias. 

Wat is dat een hoopgevend woord voor een uitziend zondaarsvolk, dat de 

noodzakelijkheid van Christus gaat beleven. Ja dán komt er honger…! 
Wanneer zal Hij komen? Ja dan gaat het leven van binnen: 

 

Ik blijf den HEER’ verwachten; 
Mijn ziel wacht ongestoord; 

Ik hoop, in al mijn klachten, 

Op Zijn onfeilbaar woord. 
Mijn ziel, vol angst en zorgen, 

Wacht sterker op den Heer’, 

Dan wachters op den morgen; 

Den morgen, ach, wanneer? 
 

Ja de morgen ís gekomen…, want Christus ís gekomen. De heerlijkheid des 

HEEREN…, het Brood des Levens…, het hemelse Manna ís gekomen… in 
de kerstnacht van Bethlehem. Maar wat gaat een ontdekte zondaar beleven? 

Al was Hij duizend keer in Bethlehem geboren en niet in mijn hart, dan was 

het voor mij nog eeuwig verloren. 
Ja dan verstaat hij Jesaja’s profetie: Wachter, wat is er van den nacht? 

Wachter, wat is er van den nacht? 

De wachter zeide: De morgenstond is gekomen en het is nog nacht; wilt 

gijlieden vragen, vraagt; keert weder, komt. 
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Ja zo kan het wezen: Het Kindeke geboren…, het Brood neergedaald…, en 

toch donker in het hart…, en zo’n honger naar Hem. Wanneer zult Gij mijn 
Bondgod tot mij komen? 

 

O hoor eens het evangelie: Morgen zult gij des HEEREN heerlijkheid zien! 
Wanhoop niet o volk in smart, ziet uw Koning komt! Morgen…, o er komt 

een morgen! Dan zal Hij geboren worden in mijn donkere hart en dan zal 

mijn hongerende ziel verzadigd wezen. Christus…, het Brood des Levens…, 
is Gods heerlijkheid. Dat wil zeggen: Gods eer! In Hem wordt God op het 

hoogst verheerlijkt en dat sluit de zaligheid van Zijn volk helemaal in. 

 

Zalig de mens, die zich leerde kennen als een eerrover Gods. Nee, zo waren 
we niet geschapen. We droegen de naam van Juda, Godlover…, maar door 

onze zonden hebben wij God van Zijn eer beroofd. Onze naam is Ikabod 

geworden…, de eer des HEEREN is weg! Maar zie…, in Bethlehems stal 
ligt de heerlijkheid des HEEREN. Het Kindeke Jezus, dat het geestelijke 

voedsel wordt voor een arme zondaar. Kom dan hongerende zondaar naar 

Christus…, lager kon Hij toch niet afdalen dan in een voederbak voor de 

beesten. Hij is met recht het ware Brood des Levens en zal hier op aarde Zijn 
volk elke keer weer verzadigen met het goede van Zijn paleis…, dat is met 

Zichzelf. Blijf Hem maar verwachten…, want morgen zult gij des HEEREN 

heerlijkheid zien. 
En wie eenmaal gezien heeft…, raakt nooit meer uitgekeken op het Kindeke 

in Bethlehem en kan met Simeon meezingen: Mijn ogen hebben Uw 

Zaligheid gezien!  
 

Ds. J. de Bruin 

 

Diensten des Woords 

 

vrijdag     1 januari 2021 10.00 uur nieuwjaarsdag ds. A.J.T. Ruis 

zondag   3 januari 2021 10.00 & 16.30 uur ds. R.W. Mulder 

zondag 10  januari 2021 10.00 & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis       
woensdag  13 januari 2021 19.45 uur Bijbellezing ds. A.J.T. Ruis 

zondag 17 januari 2021 10.00 & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis       

zondag     24 januari 2021 10.00 & 16.30 uur ds. G.R. Procee 
zondag  31 januari 2021 10.00 & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 

zondag   7 februari 2021 10.00 & 16.30 uur ds. J.M.J. Kieviet 
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Open brief 2021 
 
Waarom een open brief? 

In andere jaren werd op nieuwjaarsmorgen een toespraak gehouden. 

Vanwege de vele beperkingen hebben wij er als kerkenraad dit jaar voor 

gekozen om in plaats van een toespraak te kiezen voor een open brief. Wij 
menen namelijk dat het desondanks goed is om een woord van dank uit te 

spreken aan dominee Ruis voor het vele werk wat hij heeft gedaan in het 

midden van de gemeente en ook een woord tot u als gemeenteleden te 
richten. 

Wanneer wij terugblikken op het voorbijgegane jaar dan moeten we zeggen 

dat het een bewogen jaar was. Een jaar zoals velen dat niet voor mogelijk 
hebben geacht. Covid-19 is een woord wat we niet snel zullen vergeten. Wie 

had kunnen denken dat we vanwege de coronapandemie helaas veel minder 

naar de kerk konden komen. Dit geldt niet alleen voor de samenkomsten op 

zondag maar ook bij (een deel van) de verenigingen en het niet kunnen 
doorgaan van (een deel van) de sacramenten. 

Misschien bent u er gebukt onder gegaan, heeft u mede ervaren wat een pijn 

en verdriet er in de wereld rondgaat. 
Tegelijkertijd hebben we ook een groot voordeel mogen zien in de grootte 

van het kerkgebouw waardoor wij, met in achtneming van de maatregelen 

vaker dan andere kerkelijke gemeenten de samenkomsten konden bezoeken. 
Dat was met name het geval in de periode juli tot november. 

Wij hebben gezien dat de gemeente trouw was in de opkomst rondom de 

erediensten en het meeleven met elkaar. Meerdere initiatieven tot het 

onderhouden van contact, ook vanuit de gemeente zijn ondernomen. 
Velen hebben deze initiatieven bijzonder op prijs gesteld. Dank voor uw 

inzet. 

Ook denken we aan de spontaan opgezette wekelijkse bezinningsmomenten 
over het leven van David en de uitleg van de Galatenbrief, toen samenkomen 

als gemeente niet mogelijk was. We hebben aan de kijk- en luistercijfers 

gezien dat ook hierin werd voorzien in een behoefte. Is het gemeente al meer 

geworden dan een behoefte? 
Hebben de omstandigheden u en jou en mij gebracht bij de woorden van 

Jesaja 26:8-11 en doen zien welke voorrechten we ondanks de 

omstandigheden nog mogen ontvangen? 
Wij hebben ook in den weg Uwer gerichten, U, o HEERE! verwacht; tot Uw 

Naam en tot Uw gedachtenis is de begeerte onzer ziel. 
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Met mijn ziel heb ik U begeerd in den nacht, ook zal ik met mijn geest, die in 

het binnenste van mij is, U vroeg zoeken; want wanneer Uw gerichten op de 
aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. 

Wordt den goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid, 

hij drijft onrecht in een gans richtig land, en hij ziet de hoogheid des 
HEEREN niet aan. 

HEERE! is Uw hand verhoogd, zij zien het niet; maar zij zullen het zien, en 

beschaamd worden, vanwege den ijver over Uw volk, ook zal het vuur Uw 
wederpartijders verteren. 

 

Mogen en moeten we niet zeggen dat het een bijzonder voorrecht is dat wij 

in deze grote stad nog gemeente mogen zijn. Hoezeer zijn we verwonderd 
dat de Heere nog Zijn knechten zendt om Zijn Woord uit te mogen dragen. 

Ondanks de meerdere beroepen die ook in het achterliggende jaar op 

dominee Ruis zijn uitgebracht. Wij mogen met blijdschap ervaren dat de 
Heere wederzijds banden heeft vernieuwd. 

Dankbaar mogen we zijn dat Hij dominee Ruis kracht gaf voor het vele werk 

wat er in deze gemeente te doen is. Dat vraagt ook offers in zijn gezin, voor 

zijn vrouw en de kinderen nu haar man en hun vader geregeld zijn  tijd in de 
studiekamer doorbrengt of noodzakelijke bezoeken brengt.  

Moge de Heere het komende jaar aan dominee Ruis gezondheid, kracht en 

wijsheid geven om de gemeente van Rotterdam Kralingen te mogen dienen. 
In dit verband denken wij ook aan zijn vrouw en kinderen. We wensen hen 

daarbij in het komende jaar van harte Gods zegen toe. Ook roepen wij u en 

jou als gemeente op om aan elkaar verbonden te zijn en te blijven met gebed 
en praktische hulp en meeleven. 

Gemeente beseft u welk een onverdiende voorrechten wij nog mogen 

ontvangen. Zult u uw predikant blijvend in het gebed opdragen zodat hij hulp 

en kracht mag ontvangen om in afhankelijkheid eerlijk met onze zielen om te 
gaan? 

Wat het jaar onzes Heeren 2021 gaat brengen, weten we niet. Mag 2021 het 

jaar zijn van uw wedergeboorte; wordt het uw laatste levensjaar? Ziet u op 
goede gronden uit naar de wederkomst, zoals Guido de Brès dit verwoordt in 

artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis?  

We gaan eindigen met de bede uit psalm 80:11 berijmd 
Behoud ons, HEER der legermachten, Zo zullen w' ons voor afval wachten; 

Zo knielen w' altoos voor U neer. Getrouwe Herder, breng ons weer; 

Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht Van Uw vertroostend aangezicht. 

 
Namens de kerkenraad, Scriba R.B.J. Naaktgeboren 
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Data om te onthouden  
 

13 januari  Bijbellezing, aanvang 19.45 uur 

20 januari  Bijbelkring jongvolwassenen, aanvang 20.00 uur (online) 
27 januari Lidmatenkring aanvang 19.45 uur in de kerk 

  3 februari kerkenraadsvergadering (digitaal) aanvang 20.00 uur   

 

Kerktelefoon donderdagavond 19.30 uur, ook via kerkomroep.nl te beluisteren 
 
donderdag   7 januari 2021 ds. C.P. de Boer Jesaja 54: 10 

woensdag  13 januari 2021 ds. A.J.T. Ruis Bijbellezing 

donderdag 14 januari 2021 ds. K. Hoefnagel Deuteronomium 3 : 26b 

donderdag 21 januari 2021 ds. K. Visser Klaagliederen 3: 22, 23      
donderdag 28 januari 2021 ds. J. de Bruin Jesaja 40: 1,2 

donderdag   4 februari 2021 ds. M. Vlietstra Psalm 4: 8 

 

Collecterooster 
 
Datum    1e collecte 2e collecte 3e collecte 

  1 januari 2021 eredienst kerkelijke kassen nieuwjaarsmorgen 

  3 januari 2021 eredienst diaconie algemene kosten kerk 
10 januari 2021 eredienst ond. kerk & pastorie algemene kosten kerk 

17 januari 2021 eredienst kerkelijke kassen algemene kosten kerk 

24 januari 2021 eredienst ond. kerk & pastorie algemene kosten kerk  

31 januari 2021 eredienst diaconie algemene kosten kerk 
 

Uw penningmeester, J.A. van Voorden 

 

Overzicht verdeling collecten en giften december 2020 

Giften kerk    € 9.306,00 

Collecten en giften eredienst      € 2.952,20 

Giften dankdag   € 2.190,00 
Collecten en giften diaconie   € 2.255,10 

Collecten en giften onderhoud kerk € 1.824,98 

Collecten en giften kerkelijke kassen € 2.403,40 
Collecten en giften algemene kosten kerk € 2.032,64 

Giften  Woord & Daad (Burkina Faso) €    125,00 

Collecten en giften  Evangelisatie Gent €    441,68   

Totaal giften ontvangen in december   €  23.621,00 
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Schoonmaakrooster kerkgebouw januari 2021 
 

Week 1    4 januari -   9 januari  Willeke/Marlies/Bertine 

Week 2   11 januari - 16 januari  Geke/Celia/Willemieke 
Week 3  18 januari - 23 januari  Janneke/Esther/Marjan 

Week 4  25 januari - 30 januari  Gerdine/Elselien/Elise 

Week 5   1 februari -  6 februari  Susanne/Liza/ Pieter/Corrie 
Week 6   8 februari -13 februari  Bertine/Machteld/Marianne 

 

Kerkelijke stand per 31-12-2020 

 

       
 

leden   doopleden   gezamenlijk 

 
In uit in uit   

Begin van het jaar 169   100   269 

Gedoopt     6   6 

Belijdenis 2     -2 0 

Overgekomen 6   2   8 

Vertrokken   -7   -9 -16 

Onttrokken   0   0 0 

Overleden   -3   
 

-3 

Eind van het jaar 167   97  264 

 

 

Zondagsschool “Timótheüs” 
 
Beste jongens en meisjes,  

 

In de afgelopen weken mochten we oefenen voor de kerstfeestviering, fijn 
dat jullie allemaal zo goed meededen! 

 

En toen was er op tweede kerstdag die mooie bijeenkomst. Jullie hebben 
prachtig gezongen, sommige ook in een klein groepje, heel mooi. Andere 

kinderen mochten een tekst opzeggen of een stuk uit de Bijbel voorlezen, 

wat deden jullie dat mooi en netjes. Wat was het fijn om zo met elkaar na te 

denken over het thema "geen plaats". En nu mag je de Heere bidden of Hij 
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ook in jouw hart plaats wil maken, of Hij ook in jouw hart wil komen wonen. 

Dat je net als de wijzen uit het Oosten de Heere mag gaan zoeken, en Hem 
mag vinden. 

  

Wanner de volgende bijeenkomst van de zondagsschool is, is door de 
omstandigheden nog niet bekend. Daar hopen we jullie ouders een mail over 

te sturen. We hopen dat we snel weer bij elkaar kunnen komen. 

 
In de komende weken hoopt Ruben van de Vlist jarig te zijn, en wel op 5 

februari. We wensen je een fijne dag toe!  

 

Hartelijke groet van de meester en de juffen 
 

Jeugdvereniging -16 “Jonathan” 
 

Beste jongens en meiden,   

  
1 januari 2020 de verwachtingen van het jaar waren sky-high (heel hoog) 

alsof geluk in getallen zit. Het jaar beloofde zoveel moois. Ik herinner mij 

wel een moment waarop het gevoel van onbehagen mij bekroop, want wat 

als dit jaar eens heel anders zou verlopen. We weten allemaal hoe het jaar is 
verlopen. Terugblikkend hoop ik dat we ons het afgelopen jaar meer zijn 

gaan beseffen wat het leven hier op aarde zo waardevol maakt. Het zijn met 

mensen die je lief en dierbaar zijn, een liefdevolle aanraking, het samen 
zingen en belijden van het geloof. Hoewel school vast niet je favoriete plek 

is, weten we wel zeker dat je deze plek hebt gemist op de momenten dat je er 

niet mocht zijn. We hopen dat 2021 een jaar zal zijn waarin veel maatregelen 
mogen vervallen en het leven weer enigszins normaal mag worden, maar 

bovenal wensen we jou/u van harte Gods zegen in dit nieuwe jaar. Wat het 

jaar ons brengen gaat weten we niet maar laat in alles onze hulp en 

verwachting van God zijn (naar Psalm 39:8, En nu wat verwacht ik, o 
HEERE! Mijn hoop, die is op U.) want uiteindelijk is dat wat het leven hier 

op aarde en hiernamaals de meeste waarde geeft.   

  
In januari hopen we elkaar D.V. 22 januari weer fysiek te kunnen ontmoeten. 

De inleiding zal dan gaan over ‘Ik ben de Deur’. Als leiding, maar ook als 

jongeren zijn we dankbaar en blij dat Eunice ten Voorde ons team komt 
versterken en leiding wil geven aan de jongeren op de -16. We hopen op een 

fijne samenwerking met elkaar en bidden of God haar de kracht wil geven en 

haar inzet wil zegenen. Nogmaals hartelijk welkom Eunice!   
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Een hartelijke groet,  
Jaco & Willeke   

 

Bijbelkring Jongvolwassenen 
 

Beste Bijbelkring, 
 

Allereerst een mooi en gezond 2021 gewenst! 

In december hadden we de eerste online Bijbelkring. Fijn dat we elkaar op 
deze manier toch weer konden ‘zien’ en spreken. Julian deed de inleiding 

over de brieven aan de gemeenten in Klein-Azië, die staan in Openbaring 2 

en 3. Wat zijn die brieven nog steeds actueel. 

 
De volgende Bijbelkring staat gepland op 20 januari. Hoogstwaarschijnlijk 

zal deze ook weer online gehouden worden. Mark hoopt de inleiding te doen 

over Openbaring 4 en 5 waarin het gaat over de troon in de hemel en het 
boek met de zeven zegelen. Dit sluit ook aan op hoofdstuk 13 van het boekje 

‘Openbaring begrijpen’. Via de e-mail houden we jullie op de hoogte en 

ontvangen jullie de link voor de online Bijbelkring.  

 
Hartelijke groet, 

Arjan en Elise 

 

Evangelisatie 
 
Zaterdag 12 december hebben we voor de laatste keer van het jaar 2020 met 

de Bijbelkraam in de Lusthofstraat gestaan. We hebben veel mogen 

weggeven. Maandelijks reiken we meer exemplaren uit van een van de 
evangeliën. We zijn die dag door de hele voorraad heen geraakt. Ik schat dat 

we die dag zo tegen de honderd stuks van het Lukas of Johannes evangelie 

hebben uitgereikt. Die morgen kregen Harrie en Glenn met een persoon te 

maken die wel erg duidelijk liet blijken niet van de blijde boodschap te 
willen weten. Het ging er luidruchtig aan toe. Gelukkig wisten zij de man 

weer te kalmeren en liep het voorval gelukkig goed af. Zo zien we maar weer 

dat wij de bewarende hand van de Heere bij alles nodig hebben. De duivel zit 
niet stil. Het opstootje had wel als voordeel dat er ook direct even veel 

aandacht was van omstanders waar ook weer een evangelie aan kon worden 

weggegeven. Ook in het middagdeel waar Tahajuud en ikzelf aanwezig 
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waren hebben we veel weg kunnen geven. Daarbij ook meerdere gesprekken 

kunnen voeren. Het was al met al een mooie dag. We hopen op de zegen van 
de Heere op dit werk. Omdat nu onze voorraad op is moest deze ook weer 

worden aangevuld. We hebben de Gereformeerde Bijbel Stichting bereid 

gevonden de voorraad weer aan te vullen. Zij zorgden er voor dat er direct 
180 nieuwe exemplaren werden opgestuurd van het Johannes evangelie 

zodat we volgend jaar zo de Heere het geeft opnieuw het Woord mogen 

verspreiden..   DV 9 januari hopen we onze plek in de Lusthofstraat weer in 
te nemen. Wij vragen u om dit mooie werk in uw gebed te gedenken. Toch 

hebben wij deze keer ook voor u allemaal nog een taak. Een half jaar geleden 

verscheen de brochure ‘Als de Heere roept’. Als vervolg zijn bij dit 

kerkblad vier evangelisatiefolders bijgesloten ‘Corona! Wie roept daar?’ die 
u in uw eigen omgeving kan uitdelen. Zo kunt ook u op eenvoudige wijze uw 

steentje bijdragen aan het evangelisatiewerk. Wij rekenen op uw 

medewerking en bovenal, op Hoop van Zegen! 
 

De potgrondactie van de stichting Hulp Vervolgde Christenen is ook al weer 

gestart. Daar hoop ik de volgende keer iets meer over te schrijven.  

 
Namens de evangelisatiewerkgroep,  

Nico Weerheim  

 

Ons kerkblad “Om vriend en broed’ren”  
 
Nu het jaar 2021 weer begonnen is, willen we u verzoeken om het 

abonnementsgeld voor 2021 betreffende ons kerkblad over te maken. 

Ondanks de gestegen prijzen van het drukwerk en verzenden, blijft de prijs 
voor dit jaar € 15,00 voor degenen die zich op het kerkblad hebben 

geabonneerd. Als u het blad in het vervolg niet meer wenst te ontvangen, 

stuur dan even een berichtje naar de administrateur. 

 J.A. van Voorden, Brahmsstraat 136, 2901 JE Capelle aan den IJssel. 
Tel. 010 - 437 20 75 of per e-mail: j.a.vanvoorden@kliksafe.nl 

Wilt u a.u.b. voor 1 februari 2021 het abonnementsgeld overmaken op 

rekeningnummer NL59 INGB 000 3153010 t.n.v. penn. Chr. Ger. Kerk 
Rotterdam-Kralingen, Brahmsstraat 136, 2901 JE Capelle aan den IJssel. 
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Vervolgverhaal Tom Kroos (1942-1964) zijn weg tot God 
 

Tom Kroos (zijn weg tot God) opgeschreven door zijn moeder. 

 

Op een nacht vertelde hij, dat hij in Suriname in het ziekenhuis had 

ervaren: 'Dat is het oordeel Gods over de zonden'. Dat heeft hij toen 

moeten aannemen. (Pas later komen al die dingen die hij gezegd heeft in 

je herinnering terug). Daardoor was Tom nooit opstandig. Het waren zijn 

eigen zonden. Daar heeft hij eigenlijk veel gemak van gehad. 

 

Ook dit verlof hebben we veel met Torn gepraat. Steeds weer begon hij 

erover, dat hij geen geloof had. Dan noemde hij voorbeelden van mensen 

die vast geloofden dat ze naar de hemel gingen. Hij kon dat niet. Hij zei 

weleens: 'Ondanks alles wat ik gehoord en geleerd heb, heb ik niets. 

Toen ik jong was, dacht ik weleens, ik word vast ook wel bekeerd, maar 

nu geloof ik dat niet meer'. 

Het was voor ons vaak erg moeilijk. Er praatten wel eens mensen met 

hem over zijn innerlijk; eenieder wilde wel aan hem dokteren. 

Tom zei ook weleens, dat hij geen raad meer wist. 'De één zegt dit en de 

ander dát, maar wat moet ik nu doen?' We zeiden dan tegen hem: 'Tom, 

vraag jij maar aan God of Hij je je zonden oplegt, dat is genoeg'. 

Hij was vaak erg verdrietig en heeft wel liggen huilen: 'lk weet niet wat 

ik beginnen moet. Ik bid veel. Maar ik weet het niet. Ik kan mezelf niet 

veranderen'. Hij werd erg heen en weer geslingerd tussen wat hij van 

dominee Hofman geleerd had en wat hij vaak in het hospitaal gehoord 

had.  

Daar zeiden ze dat hij moest geloven dat Jezus voor hem gestorven was. 

Maar dat kón hij zo niet. 

Hij wilde ook altijd graag met zijn oma praten. Die was dikwijls bij hem 

en heeft veel uit haar eigen leven verteld. 

Tegen mevrouw Pos en dominee Brouwer zei hij altijd: 'Als ik nu maar 

had wat mijn oma heeft! Met minder kan het niet'. 

Tussen dat alles door kwamen zijn baldadige streken toch steeds weer 

naar voren. Hij heeft de kinderen wat geplaagd en ze verwend door hun 

van alles te geven. We moesten hem weleens tegenhouden, anders werd 

het te erg. Hij gaf ze alles, en vooral Hennie wist het precies. 
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Ook Jan en Roelie heeft hij veel verwend met van alles en nog wat. We 

lieten het maar gaan zolang het niet te erg werd. Het was nog maar voor 

korte tijd dat hij dat doen kon, en hij genoot er zelf zo van. 
 

4 (1) - Nooit meer beter 

 

Toen Tom na die tweede keer naar het hospitaal terug moest, vond hij het 

erger dan de eerste keer. Toch was hij weer moedig. De overgang naar 

het ziekenhuis was groter dan anders. Vooral over het krijgen van de 

tabletten maakte hij zich altijd zorgen. In het ziekenhuis ging het op tijd, 

maar thuis ging het soepeler. Als hij pijn had was het voor ons moeilijk 

het te weigeren. Na drie weken Tom verzorgd te hebben was je zelf óp. 

Hij was geen moeilijke zieke. Maar zijn ziekte bracht mee dat hij veel 

verzorging nodig had. 

Op 20 november is Tom weer naar Utrecht gegaan. Hij wilde naar geen 

andere afdeling dan F. Steeds zei hij: 'De zaal is mijn wereld en mijn bed 

is mijn thuis'. Hij werd ook altijd weer prettig ontvangen door de zusters.  

Het was de bedoeling dat Tom met de feestdagen weer thuis zou komen. 

Dat ging echter niet door. Zijn longen werden steeds zieker. In de maand 

december kreeg Tom voor het eerst zuurstof toegediend. Hij is toen een 

paar weken erg ziek geweest. 

Tijdens de feestdagen werd de afdeling F ontruimd en moest Tom naar I. 

Hij werd daar apart gelegd op een mooie kamer met alles wat men 

wensen kon. Hij was te ziek om op zaal te liggen. Wel mocht er veel 

bezoek bij hem komen, maar hij lag alleen. Vanaf dat moment werd Tom 

er pas goed van doordrongen dat hij niet meer beter kon worden. Hij zei 

tegen Pa: 'Ik word hier niet meer beter van; ik haal het niet, Pa'. 

Alles kwam toen bij elkaar: nieuw verblijf, nieuwe zusters, geen verlof en 

het besef: ik word niet meer beter. 

 Wordt vervolgd  
 

De redactie van “Om vriend en broed’ren” wenst u een gezegend nieuwjaar.  
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