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64e jaargang no.8        april 2021 

Meditatie 
 

Paasmorgen 
 

‘Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt’… 

(2 Timotheüs 2: 8)  

 
Paulus zit in de kerker te Rome. Hij lijdt verdrukking tot de banden toe (vers 

9). Weldra zal de trouwe dienstknecht des Heeren de martelaarskroon dragen 

en hij is zich bewust, dat de tijd van zijn ontbinding aanstaande is. Maar al is 

het donker in zijn kerkercel, in zijn ziel is helder licht. En nog even 
opgewekt als toen hij in de kerker te Filippi in boeien lag geklonken, zingt 

hij zijn psalmen in de nacht.  

 
Paulus twijfelt niet aan het voortbestaan van het Evangelie, al legt de dienaar 

van het Evangelie zijn hoofd op het moordblok neer. Al is hij gebonden, het 

Woord van God is niet gebonden. En de grondtoon van dat Woord, en de 
blijdschap van het Evangelie moet zijn: ‘Houd in gedachtenis, dat Jezus 

Christus uit de doden is opgewekt.’ 

 

Veel gedenken 
Gods kind mag veel gedenken, en het heeft van de Heere in zijn geheugen 

een kabinet ontvangen, waar het vele schatten van de trouw des Heeren 

bewaart. Dat kabinet wordt ontsloten met de psalm: 
’k Zal gedenken, hoe vóór dezen  

Ons de Heere heeft gunst bewezen,  

En in plaats van bittere klacht  

Daarvan spreken dag en nacht. 
 

Ja, Gods volk mag herinneren zijn uitverkiezing van voor de grondlegging 

der wereld, en het mag zijn dagen tellen vanuit de stilte der eeuwigheid, waar 
het vrije van Gods eeuwig welbehagen in volle luister straalt. 

 

Het mag zich herinneren zijn roeping uit de duisternis tot Gods wonderbaar 
licht, en het mag zingen van de wegen des Heeren, toen de Heere hun tot heil 

geweest is. En toch, daar is iets wat nog boven dat alles uitgaat. Al wat ik 

daar noemde of bedoelde is toch niet veel meer dan de sterren aan de 
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avondhemel, maar de glans van de zon gaat toch dit sterrengeflonker zeer 
verre te boven. 

 

Opstanding 

Dat feit… is de opstanding van onze Heere Jezus Christus. Hierdoor heeft de 
wereld een andere gedaante, de mensheid een andere toekomst, het graf een 

andere aanblik gekregen. Zonder dit wereldoverwinnend feit stond op heel 

de cultuur van deze eeuw gebeiteld: ‘IJdelheid der ijdelheden, het is al 
ijdelheid.’ Of heeft niet al deze zelfde Paulus geschreven: ‘Wanneer Christus 

niet ware opgewekt, dan was uw geloof ijdel, dan zijt gij nog in uw zonden’. 

Dan staat op deze wereld alles, letterlijk alles, hopeloos en troosteloos en 
reddeloos. Maar nu! 

 

…Wij kunnen zo begrijpen, dat satan al het mogelijke gedaan heeft om het 

graf van Christus gesloten te houden. Wij lezen van Mozes, hoe satan getwist 
heeft om het lichaam van de middelaar van het oude verbond, om het 

lichaam van deze Godsman met banden van eeuwige doodsdonkerheid te 

kluisteren. Wat zal dan de strijd van de overste des doods, dat is de duivel, 
geweldig geweest zijn om het lichaam van de Christus in zijn macht te 

houden! Geen wonder, dat de aarde beeft, als satan hem terug moet geven uit 

de donkere diepte van dood en graf. 
 

‘Mijn graf wordt nooit geopend’ 

Nu blijft geen enkel graf gesloten. Nu kan geen enkel graf gesloten blijven, 

want het woord is niet meer aan hem die het geweld des doods heeft, maar 
aan de opgestane en eeuwig levende Christus. 

 

Op de steen van een godloochenaar was eens op diens bevel gebeiteld: ‘Mijn 
graf wordt nooit geopend’. Ook na zijn dood wilde hij het geloof aan de 

opstanding nog tartend bespotten. Maar wat gebeurt? Hoog in de lucht wiekt 

een vogel het hemelruim door, en laat onder het vliegen een zaadje vallen. 

Het komt neer juist naast de grafzerk, waarop dat spottend woord staat 
gebeiteld. ‘Toevallig’, zegt de oppervlakkige mens. ‘Boodschap van God,’ 

zegt de christen. Die zaadkorrel schiet wortel, ontspruit, gaat op, wordt een 

rijsje, een stam, een zware boom… Wat een verbazend verschijnsel, maar 
ook wat een sprekende profetie: …de boom had in het opwaarts stijgen de 

zerk van lieverlede opgelicht en het graf was geopend! De taal van de hemel 

bleek sterker dan het spottend woord van het ongeloof. 
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Hoe zal het zijn? 
Hoe zal het zijn als uw graf, lezer, ontsloten wordt? Zal het zijn met de 

angstkreet ‘bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons?’ Of zal het zijn met 

de psalm: 

Wij treden Uwe poorten in; 
Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 

 

Dat hangt er van af, of u dit woord van Paulus, nee, of dit herscheppend feit 
van Christus’ opstanding in gedachtenis kunt houden. Nee, dat is geen 

geheugenwerk zonder meer. Geheugenwerk is alleen van horen zeggen, is 

boekengeleerdheid, napraten over de waarheid, over de oude waarheid, maar 
is niet leven in de waarheid en evenmin een geboren zijn uit de waarheid. 

 

Paulus kan het niet vergeten, omdat de Christus in hem is opgestaan, omdat 

Diens leven en liefde ademt door heel zijn innerlijke leven, door al de vezels 
van zijn ziel. Liefde vergeet nooit, maar gedenkt altijd. Hoe meer de liefde 

van Christus waakt en warmt in uw ziel, hoe blijder u aan Christus’ graf, aan 

uw eigen graf zult denken. Welnu dan, ten grave met uw wereld, met uw 
zonden, met uw ik, opdat opsta de nieuwe mens, die naar God geschapen is, 

in ware rechtvaardigheid en heiligheid… 

Wijlen prof. J.J. van der Schuit 
 

Diensten des Woords 
 
vrijdag     2 april 2021 19.00 uur  ds. A.J.T. Ruis 

     Goede Vrijdagdienst 

zondag     4 april 2021  10.00 & 16.30 uur   ds. A.J.T. Ruis 
     1e Paasdag 

maandag      5 april 2021 10.00 uur 2e Paasdag ds. K. Hoefnagel 

zondag  11 april 2021 10.00 & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 
woensdag  14 april 2021 19.45 uur Bijbellezing ds. A.J.T. Ruis 

zondag    18 april 2021 10.00 & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 

zondag   25 april 2021 10.00 & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 

zondag        2 mei  2021 10.00 & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 
zondag     9 mei  2021 10.00 & 16.30 uur  ds. A.J.T. Ruis 
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Kerktelefoon donderdagavond 19.30 uur 

 

donderdag   1 april  ds. J. Veenendaal Mattheus 7: 13,14 
vrijdag     2 april  ds. A.J.T. Ruis Goede Vrijdagdienst 

donderdag   8 april  ds. P. den Butter Psalm 2 Biddagpreek 

woensdag 14 april ds. A.J.T. Ruis Bijbellezing 

donderdag 15 april  ds. J.M.J. Kieviet Ezechiël 9: 4 en 5 
donderdag 22 april  ds. M.A. Kempeneers Hebreeën 5: 7-9 

donderdag 29 april ds. K. Visser 1 Petrus 2: 18-25 

 

Data om te onthouden  
 
   7 april Ambtsdragersverkiezing, 19.45-20.30 uur, in de kerk 

 10 april Bewaar het Pand, in de kerk, (alleen uitzending) 

   aanvang 10.30 en 13.30 uur  

 14 april Bijbellezing, aanvang 19.45 uur in de kerk  
 21 april Bijbelkring Jongvolwassenen via Teams, aanvang 20.00 uur  

 

Collecterooster april  
 

datum  1e collecte  2e collecte 3e collecte 
  2 april 2021 eredienst diaconie Goede Vrijdag 

   4 april 2021 eredienst Isaäc da Costafonds   algemene kosten kerk 

   5 april 2021 eredienst deputaten Israël 2e Paasdag 
11 april 2021 eredienst diaconie algemene kosten kerk 

18 april 2021 eredienst kerkelijke kassen algemene kosten kerk 

25 april 2021 eredienst ond. kerk & pastorie algemene kosten kerk 

  2 mei 2021 eredienst ond. kerk & pastorie algemene kosten kerk 
  9 mei 2021 eredienst kerkelijke kassen algemene kosten kerk 

 

 

Schoonmaakrooster kerkgebouw april 2021  
 
week 14   5 april – 10 april  Bertine/Machteld/Marianne 

week 15 12 april – 17 april Coby/Nel/Jan 

week 16 19 april – 24 april Marlies/Bertine  

week 17 26 april –   1 mei Geke/Celia/Willemieke 
week 18   3 mei  -    8 mei Greet/Joke/Anneke 
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Collecten  
 

Door de maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus kunnen 
we elkaar niet meer op de gebruikelijke manier ontmoeten tijdens de 

erediensten. Dit heeft tot gevolg dat er ook geen collecten meer gehouden 

kunnen worden. Zoals u begrijpt gaan de kosten voor de kerk ook in deze tijd 

gewoon door. 
 

Wij willen u daarom vragen om uw gaven voor de kerk over te maken op een 

van de volgende bankrekeningnummers: 

 

 NL 59 INGB 0003 1530 10 t.n.v. Chr. Ger. Kerk Rotterdam-

Kralingen; of 

 NL 54 RABO 0159 0464 91 t.n.v. Chr. Ger. Kerk Rotterdam-

Kralingen. 
 

Om het aantal overboekingen te beperken, willen wij u vragen om het liefst 

eenmaal per maand het totaalbedrag van uw gaven over te maken. Wij 

verdelen het bedrag dan gelijkmatig over de collecten van die maand. Kunt u 
in de omschrijving aangeven voor welke maand uw gaven bedoeld zijn? 

Indien u meer wilt geven voor een bepaald doel dan kunt u dat via een extra 

overboeking overmaken met een duidelijke omschrijving van het doel van 
uw gift. 

Uw penningmeester 

 

 Bijdrage kerkelijke kassen 2021 
 

Het moderamen van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde 
Kerken in Nederland heeft de minimumbijdrage aan de kerkelijke kassen die 

door de synode is vastgesteld op € 67,80 conform het onderstaande 

overzicht: 
Dit betekent dat de gemeente per lid (ook doopleden) dit bedrag jaarlijks 

moet afdragen. Er wordt regelmatig voor dit doel gecollecteerd. Ook als u 

door omstandigheden niet of minder aanwezig kunt zijn, zal dit bedrag toch 
afgedragen moeten worden. U kunt uw bijdrage wat u in de collecten doet 

aftrekken van de minimum bijdrage. 
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Graag uw aandacht voor deze collecten. 

 
De gemeente moet dit jaar afdragen aan deputaten kerkelijke kassen 264 x € 

67,80 = € 17.899,20. Komt bij de afdracht aan de kosten van de Classis, PS 

& GS € 887,70. Totaal afdracht kerkelijk bureau € 18.786,90 voor 2021  
 
 

Zondagsschool “Timotheüs” 
 

Er zijn voor deze maand geen mededelingen 
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Jeugdvereniging -16 “Jonathan” 
 

Beste jongens en meiden,  
 

Afgelopen maand hebben we elkaar weer twee keer online ontmoet. Dit keer 

hebben we bij twee maatschappelijke problemen stil gestaan de eerste avond 

ging over arm en rijk. Het is schokkend om te beseffen dat 24.000 mensen 
per dag overlijden ten gevolge van armoede. Ook in Nederland is er 

armoede. Recent heeft stichting SIRE nog aandacht hiervoor gevraagd 'laten 

we het daar eens over hebben'. 1 op de 13 kinderen leeft namelijk in 
armoede. In Rotterdam zijn deze cijfers zelfs nog hoger. Dit geeft zowel jong 

als oud verantwoordelijkheid in het omkijken naar de ander en 'blijmoedig te 

geven'. De andere avond gaf een medewerkster van Scharlaken Koord een 
presentatie over het waardevolle werk wat zij doen voor meisjes en vrouwen 

in (gedwongen) prostitutie. Een deel van de lezing ging over preventie en het 

leren stellen van grenzen. Een spannend onderwerp om over te spreken, maar 

erg belangrijk. Het waren twee mooie avonden!  
 

In april hopen we elkaar op D.V. 16 april weer te ontmoeten, afhankelijk van 

de maatregelen is dit online/fysiek, we hopen dan na te denken over 'Ik ben 
de ware wijnstok'.  30 april verzorgt de LCJ een alternatief programma voor 

het jeugdappel waar we aan hopen deel te nemen  

 

Hartelijke groet,  Eunice, Jaco en Willeke.  
 

Jeugdvereniging +16 “Benjamin” 
 
Beste jongeren,  
 

Deze keer even geen berichtje over de bijeenkomsten, maar een berichtje 

voor onze JV-leider Chris. Zoals jullie allemaal wel weten is hij een paar 

weken geleden opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten. Hij mocht 
een operatie ondergaan, met een goed resultaat. Daar zijn wij als jongeren 

van de JV natuurlijk heel dankbaar voor. Ook via deze weg wensen wij Chris 

en zijn gezin heel veel sterkte toe in de komende tijd van revalideren!  
Daarnaast hopen we natuurlijk dat we elkaar snel weer mogen ontmoeten op 

een JV avond! 

 
Groetjes, Joanne van Voorden 
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Bijbelkring Jongvolwassenen 
 

Beste Bijbelkring, 
 

De afgelopen kring hebben we stilgestaan bij Openbaring 7. Roelof deed de 

inleiding en nam ons mee door het hele hoofdstuk. Het was indrukwekkend 

om die schare te zien, uit alle natie, geslachten, volken en talen, staande voor 
de troon en voor het Lam.  

De volgende avond zal zijn op woensdag 21 april. Dan is het aan Arjan om 

de inleiding te doen. Het zal gaan over Openbaring 8 en 9. De hoofdstukken 
met de 7 bazuinen. Als voorbereiding kun je hoofdstuk 16 van het boekje 

‘Openbaring begrijpen’ lezen. Iedereen weer van harte welkom en de digitale 

uitnodiging komt in week voorafgaand aan de kring jullie kant op. 
 

Hartelijke groet,  Arjan en Elise 

                                        

Evangelisatie  
 

Deze keer laat ik u iets lezen uit de memoires van Harriet Newel (1793-

1812). Ik werd geraakt door haar bewogenheid voor hen die ‘buiten’ staan. 
Harriet Newel werd geboren in een gezin met 9 kinderen. Haar ouders waren 

zeer godvruchtig en onderwezen hun kinderen in godsvreze. De Heere begon 

in haar hart te werken toen ze 12 jaar oud was. Op 16-jarige leeftijd beleed 

ze in het openbaar dat de Heere haar van haar zonde bevrijd had. Sindsdien 
was het Harriets verlangen dat ook anderen haar Zaligmaker vinden zouden. 

Zij overleed op twintigjarige leeftijd aan tuberculose. Ik hoop dat er bij het 

lezen iets van dat verlangen bij u mag ontwaken om de blijde boodschap van  
zaligheid te laten klinken in onze zo geseculariseerde samenleving. Lees en 

sla de hand aan de ploeg. 

“Wat is het Evangelie zoet voor het hart van de gelovige! Hoe geeft het 
zuivere Woord der waarheid weer leven aan de moedeloze ziel! Het spoort 

haar aan om de toevlucht te nemen tot het Lam van God, voor vergeving en 

heiligmaking. Echter, het grootste deel van alle mensen op aarde is verstoken 

van dit heerlijk Evangelie dat stervelingen de weg tot de zaligheid openbaart. 
‘als er geen profetie is wordt het volk ontbloot’ Duizenden onsterfelijke 

zielen betreden de eeuwigheid en bevolken de duistere wereld van 

rampzaligheid. Als onze zielen van groter belang zijn dan deze wereld met al 
haar geroemde schatten, hoe kunnen we dan de waarde berekenen van deze 

miljoenen zielen die net zo kostbaar zijn dan onze eigen ziel? Wij hebben 
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van kinds af aan de Bijbel in handen gehad. Elke zondag zijn we uit dit 
dierbare Boek onderwezen. We hebben gelovige vrienden en genieten de 

voorrechten van de doop en het avondmaal. Maar vele anderen ontberen deze 

voorrechten. Raakt dat ons? Voelen wij de nood van onze medeschepselen? 

Als we de zaligheid die onze Zaligmaker op waarde schatten, als wij Zijn 
tranen, Zijn arbeid en Zijn dood op waarde schatten, laten we ons dan ernstig 

afvragen wat wij zullen doen voor de zaligheid van de onwetende heidenen. 

Als u niet bij machte bent om hen persoonlijk op te zoeken en over de kracht 
van Jezus’ bloed te vertellen, dan kunnen we in elk geval voor hen bidden. 

Laat het genoeg zijn te zeggen dat wij hen zullen ontmoeten op de dag dat 

heel de mensheid voor Gods rechtbank zal staan. Dan zullen wij rekenschap 
afleggen van de wijze waarop we ons in de wereld ten opzichte van hen 

gedragen hebben” 

Tot zover Harriet Newel.  

 
Namens de Evangelisatie werkgroep, Nico Weerheim 

 

Aanbeveling 
 

Beste gemeenteleden, 
 

Dit jaar hebben we ons bedrijf opgestart zodat Jeroen zelfstandig kan werken 

als schilder. We zijn  blij en dankbaar dat alles goed mag verlopen en dat 

Jeroen werk heeft. 
We willen via deze weg ook bij u bekend maken dat J Hoogendoorn 

Schilderwerken  beschikbaar is. 

U kunt voor vragen contact met ons opnemen via de mail of telefoon. Neem 
gerust een kijkje op de website.  

info@jhoogendoornschilderwerken.nl 

www.jhoogendoornschilderwerken.nl 
06-23391094 

 

mailto:info@jhoogendoornschilderwerken.nl
http://www.jhoogendoornschilderwerken.nl/
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Persbericht RMU 
 

We leven in een bijzondere tijd waarin we voor keuzes gesteld worden. Laat 
ik mij vaccineren? Komt er een coronapaspoort? Wat staat ons als christenen 

in de toekomst te wachten? De RMU voorziet in informatie over genoemde 

thema’s, zodat u afgewogen keuzes kunt maken met een open Bijbel. Bekijk 

de informatieve video’s op ons Youtubekanaal: www.rmu.nu/youtube  
 

Vervolgverhaal: Tom Kroos (1942-1964) zijn weg tot God  
 

Opgeschreven door zijn moeder. 

 

We hebben nog wat met hem gesproken, maar hij bleef uiterst gespannen.  

Ook de zusters voelden het aan, en zeiden: “Het loopt bij Tom meer over 

zijn ziel dan over zijn lichaam. Gaat u maar gerust naar huis, mevrouw, 

we zullen goed voor hem zorgen”. 

Een zuster vertelde me die avond nog over een gesprek dat ze met Tom 

had gehad. Tom had haar gevraagd: “Gelooft u dat ik naar de hemel ga 

als ik sterf?” 

“Ja, Tom”, had ze gezegd, “dat geloof ik vast.” 

Hij ze toen: “Weet u wel wie ik ben?” 

“Ja”, zei ze, 'Tom Kroos'.” 

“Maar ik ben de grootste zondaar! Wat moet ik zó in de hemel doen?  

Daar maken ze God groot, zuster!” 

Ik heb ‘s avonds dominee Hofman nog opgebeld en alles verteld. 

“Ik ga morgen onmiddellijk naar hem toe”, zei hij. 

Toen dominee Hofman die woensdagmorgen bij Tom kwam, wist hij niet 

wat hij zag. Tom lag daar met grote ogen van benauwdheid, aan elke haar 

een druppel zweet. 

De jongens en zusters stonden om zijn bed. 

Toen hij dominee Hofman zag, zei hij: “Zal ik zelf maar God gaan 

aanroepen?” 

“Geneer je maar niet, Tom”, zei dominee, “je hebt je niet geschaamd om 

in de zonde te leven; schaam je maar niet om God aan te roepen.” 

Toen begon Tom hardop te bidden: “Grote God, ik lig hier met niets dan 

zonden; ik heb U niet gezocht en ik ken U niet. Zó kan ik niet naar de 

hemel. Maar naar de hel kan ik ook niet, want daar moet ik U vloeken, en 

Gij hebt niets dan goed aan mij gedaan. Ik ben de schuldige. Hier lig ik, 

http://www.rmu.nu/youtube
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als een teken aan de wand. Wilt Gij het heiligen aan de zusters en aan de 

jongens, dat ze in hun gezonde dagen U zoeken? Als we zo ziek zijn is 

het er de tijd niet voor. Maar is er nog genade voor me, al heb ik alles 

verzondigd? Kunt Gij mij verhoren om Jezus wil? Amen.” 

Dominee Hofman is daarna bij hem gaan zitten, heeft zijn hand gepakt en 

is met hem gaan praten over de zonde. Hij zei, dat God Zich daarover 

verschrikkelijk vertoornt. 

Over de straf der zonde zei hij, dat God dat aan Zijn Zoon had bezocht. 

Tom zei daarop: “Nou ben ik wel zondaar, maar ben ik nu wel de rechte 

zondaar?” 

 

Dominee Hofman heeft toen verteld van Prins Maurits, en zei: “Tom, 

Prins Maurits werd op zijn sterfbed bezocht door dominee Bogerman. 

Onder tranen zei de Prins: “Ik heb gezondigd, ik heb grovelijk 

gezondigd”. Dominee Bogerman antwoordde toen: “Dat is een 

aangenaam offer voor God; Die zal gewis zulk een verbroken geest niet 

versmaden.” Ook zei de Prins: “Ik ben bekommerd of mijn berouw om 

mijn zonden wel zo groot is als het behoort. Ik neem mijn toevlucht tot de 

genade en barmhartigheid Gods. Ik geloof dat de Heere Jezus voor mij 

aan het kruis gestorven is; daarop stel ik al mijn betrouwen.” Dominee 

Bogerman zei: “Dat is een oprecht christengeloof. Gode, van Wien het 

komt, zij dank. Hij wille zijn aangevangen werk in u volvoeren.” 

Toen zei Tom: “Mag ik u even in de rede vallen? Is het dan alles, 

helemaal alléén genade? Want als het zó is, dan krijg ik een héél, héél 

klein beetje hoop. Dan kan het ook voor mij nog.” 

Toen de tijd om was heeft dominee Hofman met Tom gebeden. Na het 

amen bleef Tom zijn handen vasthouden en vroeg: “Kunt u hier niet 

blijven?” Dominee Hofman beloofde de andere dag terug te komen. Maar 

toen hij buiten was voelde hij: Tom klemt zich aan mij vast. 

Als dominee Hofman bij Tom geweest was, in die laatste weken van zijn 

leven, belden we altijd op. Zodoende wisten we ervan en spraken we af 

dat Pa 's middags zou gaan. 

Maar om vier uur belde dominee Brouwer uit Utrecht op en zei: “Tom 

wil graag dat jullie met z'n allen naar Utrecht komen. Ik heb vanmiddag 

met Tom een heel gesprek gehad naar aanleiding van hetgeen vanmorgen 

gebeurd is. Op mijn vraag: 'Tom, heb je nog een wens?' was zijn 

antwoord: Ja, dominee, ik wil graag voor een keer nog eens mijn ouders, 

broers en zusjes bij elkaar zien.” 
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Wij zijn met de auto naar Utrecht gegaan (mijn broer bracht ons) en zijn 

met z'n allen bij hem geweest. Pa had Dick (die al een half jaar in 

Apeldoorn in dienst was) opgebeld, en die was er ook gauw. Bij onze 

aankomst zei Tom: “Gaan jullie nu allemaal om me heen zitten, zodat ik 

jullie allen goed kan zien”.  

Het viel ons allemaal op dat er zo'n blijdschap op zijn gezicht lag. 't Was 

heel anders dan dinsdagavond.  

Hij begon gelijk te vertellen: “Pa, Ma, ik heb een heel klein beetje hoop. 

Ik wil nog één keer rechtop zitten om jullie allemaal goed te zien, nog één 

keer ons hele gezin bij elkaar zien.”  

Toen stak hij zijn armen wijduit en zei: “Pa, nu is Christus gestorven aan 

het kruis, en dat voor zondaren! Over mijn pijn praat ik maar niet.  

 

Wordt vervolgd. 
 

Colofon 
 

Kopij inleveren voor de 20e van de maand bij de eindredacteur J.A. van Voorden  

Kerkgebouw    Jeruzalemkerk, Jeruzalemstraat 95 tel.452 50 53 

   3061 GM Rotterdam   

Website Jeruzalemkerk www.cgkkralingen.nl 

Predikant   Drs. A.J.T. Ruis, Struikheide 28 tel. 313 24 74 

   3069 LJ  Rotterdam 

E-mailadres  ajtruis@kliksafe.nl 

Scriba   R.B.J. Naaktgeboren, Gorzenhof 10 tel. 442 60 50 

   2907 RA Capelle aan den IJssel  
E-mailadres  scriba@cgkkralingen.nl 

Penningmeester  Chr. Ger. Kerk  Rotterdam-Kralingen, 

   Postbankrekening    NL59 INGB  0003153010   

   Rabo bankrekening NL54 RABO 0159046491 

Redactie kerkblad  J.A. van Voorden  tel. 437 20 75 

   Brahmsstraat 136, 2901 JE Capelle aan den IJssel 

E-mailadres   j.a.vanvoorden@kliksafe.nl 

Koster kerk  J. de Koning, Roekstraat 91 

   2903 RS Capelle aan den IJssel    tel. 442 10 58 

Kerktelefoon/CD’s  A.D. Huijzer     tel. 475 09 52 

   Chr. Ger. Kerk Kralingen/Kerktelefoon 
   Postbankrekening  NL85 INGB 0000  031179       

Begrafenisverzorging T. den Hollander     tel. 460 05 09 

Begrafenisverzorging D.W. Schipper  (“Kina”)     tel. 458 31 12   


