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Beste vrienden,  
  
In deze zomeruitgave een extra bijlage over de pré-Pinksterconferentie 2017: de gasten uit  
Zuid-Amerika in Rotterdam en de gasten uit Rusland in Breda. Veel kijk- en leesplezier. 
 
 
 
ACTUEEL: 
 
5, 12 en 19 juli 10.30 uur: Zomercursus ‘Johannes worden’ 
 

In deze zomerse periode zullen we ons drie ochtenden na de dienst 
bezighouden met het mysterie rond de naam Johannes.  
We gaan in gesprek over de verschillende personen, die deze naam 
dragen en over de evangeliegedeelten, waarin de naam gebruikt 
wordt met een verdergaande spirituele achtergrond. 
De ochtenden zijn van 10.30 tot 12.00 uur. 
Graag vooraf aanmelden. 
 
José Mosseveld  

 
 
27 september 20.00 uur gemeenteavond: Muziekavond 
 

Op deze avond willen we samen nieuwe muzikale wegen naar de 
toekomst verkennen, beleven en onze ervaringen uitwisselen. Als 
voorbereiding op de Michaëltijd vragen we aan het klinkende metaal 
om onze ruimte voor ons in beweging te brengen.  
Allen van harte uitgenodigd. 
Mieke Berendsen, Gerda en Rob van Asch. 

 
 
TERUGBLIK 
 
29 maart 20.00 uur gemeenteavond: Met het oog op de wereld 
 

Adriaan Roest Crollius is werkzaam bij de internationale afdeling van 
Panteia, een bedrijf dat overheden over de hele wereld adviseert met 
het formuleren van transportbeleid. Dit kan wetgeving betreffen, het 
oprichten van een unit binnen de overheid of het geven van een 
training over transportgerelateerde onderwerpen. Een palet van 

mogelijkheden. Als consultant is het zijn verantwoordelijkheid dat er voldoende opdrachten 
binnenkomen en dat deze naar tevredenheid worden uitgevoerd.  

Nieuwsbrief Michaëlkerk Rotterdam    
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Adriaan heeft boeiend verteld over dit werk. Zijn achtergrond als jurist speelt een belangrijke 
rol in zijn werk. Hij heeft ons o.a. meegenomen naar Uganda met zijn overvolle wegen in de 
grote steden, met name in Kampala. In Uganda is geen openbaar vervoer, er rijden, zoals in 
veel Afrikaanse landen busjes van particulieren die stranden in het centrum. Door 
opdrachtgever de Wereldbank werd gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is een 
openbaar vervoer met bussen op te zetten. Adriaan heeft dit onderzocht en geconstateerd 
dat dit alleen gerealiseerd kan worden als er daarnaast een bedrijf wordt opgezet dat dit 
faciliteert, zoals bijvoorbeeld de RET hier. Hier is echter geen geld voor; het zou bekostigd 
dienen te worden uit dit zelfde nieuwe openbaar vervoer. 
Hij schetste ook nog een beeld van de lastige zaken die hij zoal tegenkomt. 
Alles gaat via openbare aanbesteding. Na het advies dat hij heeft uitgebracht is er geen zicht 
op of er iets mee gedaan wordt. Adriaan is in veel landen actief en heeft een heel 
avontuurlijke baan. 
Yvonne van Delft 

 
 
13 april 20.00 uur en 15 april 18.00 uur: De vraag van Pilatus : “Wat is waarheid?” 
 

Het was dit jaar niet mogelijk om het spel op te voeren. In plaats 
daarvan zijn we op twee avonden met elkaar in gesprek gegaan over 
de tekst  van het spel. Op beide avonden was er een korte inleiding 
over de rol van Pilatus en thema’s uit het spel.  
 
In een bescheiden kring hebben wij het begin van het toneelspel per 
speler gelezen en besproken. Het was heel bijzonder om dit zo met 
elkaar te kunnen doen. Hierdoor zijn we meer de diepte ingegaan 
dan anders mogelijk is door alleen het toneelspel te lezen of te kijken 
naar de uitvoering ervan. Het is net of de dilemma’s van Pilatus beter 
gevoeld kunnen worden. Het is een oud thema, maar zou op onze tijd 
betrekking kunnen hebben. Op onze eigen waarheid?  Het waren 

twee mooie avonden. Wij hebben een mooi begin gemaakt, wordt vervolgd…?  
Yvonne van Delft 

 
 
14 april  20.00 uur: concert Die Sieben Worte Jesu am Kreuz van César Franck 
 

 
Een gevulde ruimte, aandachtig luisterende mensen, een geweldige 
pianiste, een toegewijde dirigent, sublieme solisten en een krachtig 
en teder zingend koor:  
Die Sieben Worte Jesu am Kreuz van César Franck was weer een 
prachtige uitvoering van het Vondelkoor, die voor de tweede keer op 
de avond van Goede Vrijdag werd gehouden. 
 
Volgend jaar weer? 
 
Hanske Rijpma 
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16 april  9.00 uur: Paastuintje voor de kinderen 
 
Een heleboel blije kindergezichtjes vulden  
(samen met hun ouders)  de gemeentezaal. Te 
midden van het mooie pad dat omzoomd was met 
kleurige viooltjes vertelde Ignaz Stegeman het verhaal 
over een pelgrim en… chocolade eieren. Toen het 
verhaal uit was, werd er gevraagd aan de kinderen 
wie als eerste de grot aan het einde van het pad in 
durfde, om te zien wat daarachter was. Het 
enthousiasme was groot en sommige kinderen 
vonden het fijn als hun zusje of broertje meeging. 
Vrolijk kwamen ze met een mooie narcis naar buiten. Het feest was nog niet voorbij, want de 
paashaas had nog mooie geverfde en chocolade eieren verstopt in de kerk. De zoektocht 
kon beginnen. Na afloop mochten de kinderen ook nog een viooltje mee naar huis nemen. 

 
 
21 juni 20.00 uur: gemeenteavond Jaarfeestenkleuren kazuifels   

 
Op de avond met het mooiste, langste licht heeft Sonja Pasman ons 
weer getrakteerd op een verdiepende avond die ons voerde langs 
alle kazuifels die door het jaar heen aan het altaar te zien zijn. 
Als inleiding vertelde zij, hoe geïnspireerd zij was door de 
Pinksterconferentie! We zijn een religieuze beweging en dat laatste 
woord houdt ook ontwikkeling in. En dat werd de rode draad door de 
avond, want de gang door de kleuren laat - behalve een rijkdom - 
ook een beweging door onze ziel heen zien. Er zijn 13 feesttijden 
met de daarbij behorende kazuifels, maar geen 13 verschillende 
kleurenschema’s… Hoe zit dat? De Trinitarische tijd komt 4x voor, 
met zijn lila achtergrond en oranje  rand, u-vorm en lemniscaat.  De 
Drievuldigheid begeleidt onze ontwikkeling door het hele jaar heen! 

Het verbindt de Vaderwereld (verleden) met de Geestwereld (toekomst) door de Christus in 
het scheppende heden, een hele ontdekking! 
Volgend jaar weer? Iedere keer een laagje dieper… Dank je wel, Sonja! 
Lenneke Savenije  

 
 
24 juni 20.00 uur: Sint Jansfeest bij Petra Roest-Crollius 
 

Gelukkig had het een beetje geregend, want als het te droog is, dan 
is het erg spannend om een vuur te maken. Het rook heerlijk naar 
pannenkoeken die Christiaan en Petra gebakken hadden, ze 
smaakten natuurlijk nog lekkerder buiten bij het vuur. We waren met 
5 kinderen en 10 volwassenen. We hebben mooie liedjes gezongen 
die Brigitte begeleidde met de viool, erg gezellig. Het vuur was wel 4 
meter hoog, je zag de kinderen ervan genieten, ze konden bijna niet 
wachten totdat ze erover heen mochten springen. Toen het eindelijk 
zover was, bleven ze springen en hadden er vuurrode wangen van. 
Ze waren zo enthousiast dat zelfs de volwassenen over het vuur 
begonnen te springen en ook meerdere keren. Al met al een heel fijn 
en gezellig feest in verbondenheid. Volgend jaar zou het nog 

gezelliger zijn als er weer wat meer mensen uit de kerk erbij kunnen zijn, dat misten we wel 
een beetje. Een fijne zomer met veel zonneschijn gewenst,  
Franske Lotte   
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EXTRA BIJLAGE PRÉ-PINKSTERCONFERENTIE 2017 
 
Op zondag 28 mei kwamen de eerste gasten aan: ze hebben de mensenwijdingsdienst in de 
Michaëlkerk bijgewoond. Deze werd in het Spaans gehouden, gevolgd door een inleiding 
over Peru door Pablo Corman, priester uit Lima. 
De 55 gasten uit 5 verschillende landen werden gehuisvest op 24 adressen van 
gemeenteleden. Er werd 's avonds gezamenlijk gegeten en er is veel energie gestoken in 
een programma om deze mensen met excursies wat van de omgeving van Rotterdam te 
laten zien. Het voert te ver om alles weer te geven, maar hieronder volgt een greep daaruit. 
 
 
Elke ochtend (dinsdag, woensdag na de mensenwijdingsdienst 10.30 uur en donderdag 
vanaf 8.30 uur) kwamen onze gasten bij elkaar om over diverse onderwerpen van gedachten 
te wisselen. De koffie en thee na de dienst en op donderdagmorgen werd erg gewaardeerd.  
 
 

Ik spreek geen Spaans en kan dus echt niet vertellen waar het over ging, maar wat ik wel 
heb ervaren tijdens deze bijeenkomsten was de hartelijke warme sfeer in deze groep. Na 
drie dagen was het alsof de mensen familie waren. Eén ding is zeker, ze hebben genoten 
van onze gastvrijheid. 
Yvonne van Delft 

 
 
Huisvesting gasten 
 

Wij ontvingen vier gasten uit Lima, Peru. Cecilia (52) en drie 
jeugdwijdelingen: haar dochter Alondra (14), Camila (14) en 
Santiago (14). Abel (17) had zijn kamer opgeruimd en 
beschikbaar gesteld voor de dames, de heer sliep boven in 
het stapelbed bij Elias (12). 
Na aankomst, rond de tafel, met thee en sap, zei Cecilia: We 
come from the other side of the world and see that here 
people live like we! (we komen van de andere kant van de 
wereld en zien dat hier mensen leven als wij!). De volgende 
ochtend, met de bus op weg naar de kerk, keken ze hun 
ogen uit: huizen met bakstenen, maar vooral al die fietsen 
overal wekten hun verbazing. In Rotterdam is alles anders 
dan in Lima, was de conclusie. Wat je hier allemaal op brood 
kunt eten…Na vier heel gezellige dagen vertrokken ze met in 
hun koffers siroop en hagelslag! 
Familie van Bergen en Henegouwen-Rijpma 
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Op woensdagavond 31 mei was er een feestavond in het Rudolf Steiner College. 
De kookdocente en haar leerlingen hadden gekookt voor 120 mensen! We hebben samen 
gegeten en genoten van de optredens: zang, dans, muziek en presentaties  van de 
verschillende gemeenten uit Zuid-Amerika en een goochelshow. 
 
 

 

 
 
Donderdag 1 juni excursie Kinderdijk en hofjes van Dordrecht 
 

Met een veertigtal Zuid Amerikanen gingen we 
donderdag op stap naar Kinderdijk en de hofjes 
van Dordrecht. In een aangepast wandeltempo 
van de kerk op weg naar de metro waar het 
zowaar lukte om iedereen in 1 metrotreinstel te 
krijgen.  
Daarna vanuit de Leuvehaven met de waterbus 
in 1 keer naar Kinderdijk. Wandelend langs de 
boezem bezochten we 2 molens. Voor sommigen 
was een bezoek aan de giftshop al voldoende. 
De anderen stapten dapper voort, bij de tweede 

molen welverdiende rust en lunch. Voor de middag stond nog een stadswandeling in 
Dordrecht op het programma dus was het nog een hele toer om iedereen weer op tijd bij de 
waterbus te krijgen. Sommigen moesten bij de haren weggesleept worden uit de giftshop, 
maar het lukte!  
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In Dordrecht  maakten we een stadwandeling langs de vele 
oude hofjes die de stad rijk is. Oases van rust, indrukken van 
vervlogen tijden en blaren onder de voeten waren ons deel. 
Terug naar de waterbus maakte de gids een fout, de route ging 
langs vele kleine winkeltjes die ook nog een bezoek waard 
waren. Met enige vertraging kwamen we tegen 19uur weer 
terug bij de kerk. Voor sommigen was het de leukste maar ook 
meest inspannende dag van de pré-Pinksterconferentie! 
 
Egbert Melchior 

 
 
 
Afscheidsdiner donderdag 1 juni  bij Petra Roest-Crollius 
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De Russen komen er aan! 
 
Met deze email-titel werd ik even herinnerd aan de barre tijden van de koude oorlog. Het 
bleek een oproep van Trudie van Vilsteren om Russische gasten voor de Internationale 
Pinksterconferentie te huisvesten. Thuis bij Maria Lambregts, Imca Dubbelman en Mia Zaat 
van de kring West-Brabant vonden tien Russinnen een warm onthaal. Vijf werden door 
Trudie en Mia op camping- bedden en isolatiematjes te rusten gelegd in het therapeuticum. 
Ook nog twee jongeren een nachtje in Breda. Magcchiel en Valentina, beiden Russisch 
sprekend, hadden ze opgewacht bij de uitgang van het station en naar het therapeuticum 
begeleid, dat was donderdagmiddag. 
Wat een ervaring, opeens je huis vol met vier Russische mensen die, zo  leek het wel, op 
zachte voeten zich bewogen of een beetje door het huis zweefden. Zo bescheiden waren ze, 
ons verrassend met heel veel cadeautjes. Zoals het zelfgemaakte zeepje, waarvan ik de 
uitleg tijdens de vertaling was vergeten en het daardoor voor een geitenkaasje heb 
aangezien totdat ik het proefde! En dan die sjaal en die hoed, de zelfgemaakte, heerlijke jam 
en al die chocolaatjes met prachtige prentjes van Moskou en St.Petersburg erop. En die 
gedroogde vis uit de Wolga! 

Trudie en ik startten een ‘reisbureau’ met 
goedkope groepskaartjes: retourtjes Breda – Den 
Bosch. Dat gezamenlijk reizen was wel eens 
gieren, brullen. Zoals toen we met zijn tienen in 
en uit de trein moesten stappen omdat we 
dachten dat het de verkeerde was... maar toch 
de goede bleek. 
De taal was voor ons allemaal voortdurend een 
belemmering in de communicatie. Tijdens de 
conferentie vertaalde Margerita luid en helder alle 
inleidingen zonder aangesloten te zijn op het 
systeem van simultaanvertalingen. Ieder die er 
wat van wilde horen, groepeerde zich rond 

haar…ook de Georgiërs. Van onze 15 gasten spraken er slechts twee Duits. 
Maar wat waren ze enthousiast en wat vond ik het jammer dat ik niet méér met ze heb 
kunnen spreken. Hun tijd was helemaal vol gepland.  
Zoals eerst nog een concert in de Waalse kerk in Breda op vrijdagmorgen voordat we naar 
de opening van de conferentie gingen. En dan hun bezoek aan het oude centrum van Den 
Bosch in de middagpauze. Wat waren ze blij met hun extra dagje Amsterdam. Ze kwamen 
zingend en dansend terug en mijn autootje, met extra hard opgepompte banden zwierde met 
vier zingende Russen van het station naar huis. Aan de Amsterdamse grachten... op z'n 
Russisch. 
De laatste dag gingen we nog even wandelen en maakten we een avondsluiting mee in de 
Trappistenabdij te Zundert. Na afloop zongen we gezamenlijk een oude monnik in het 
Russisch toe. En we maakten foto's van elkaar met de koeien van de biologische boer op de 
achtergrond. 
Na hun vertrek was mijn huis plots erg verlaten en met weemoed denk ik terug aan Elena, 
Eugenii,  Nina en Marina...en al die andere therapeuten en leerkrachten. 
Mia Zaat 

 
 
Het was een onvergetelijke week en wij danken iedereen die dat op welke wijze dan ook 
mogelijk heeft gemaakt! 
 
 
 
 



8 
 

Uit dank voor onze gastvrijheid in Rotterdam hebben wij van de Zuid-Amerikanen een 
bijdrage van € 2000 voor de komende verbouwing ontvangen om te besteden aan iets 
concreets als bijvoorbeeld een lichtkoepel in de toekomstige dagkapel. 
 

 
 
 
Tot slot: het ijzer smeden als het heet is. 
 
Iedereen kent deze uitdrukking wel. Hij 
past in overdrachtelijke zin heel goed bij 
onze gemeente-geestelijke José 
Mosseveld. In de workshop smeden op 
de Internationale Pinksterconferentie 
heeft ze het motto met plezier letterlijk in 
praktijk gebracht.  
 
Deze foto’s wilden wij jullie niet 
onthouden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie: Yvonne van Delft, Hanske Rijpma en Thea van Veen 


