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Denk aan mij Heer, uit liefde voor uw volk, zie naar mij om,  

U die redding brengt 

 

Psalm 106 : 4 
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OOK DEZE ZOMER WELKOM IN DE ANDREASKERK! 

 

Kerkdiensten 

De Andreaskerk opent graag elke zondag om 10.30 uur de deuren voor 

u. Na afloop bent u van harte welkom bij het koffiedrinken in de 

Paardenkamer. 

 

• Zondag 12 juni. Trinitatis 

Ds. M.L. van Wijngaarden. 

• Zondag 19 juni. 1e zondag na Trinitatis 

Ds. R. M. Witteveen. 

• Zondag 26 juni. 2e zondag na Trinitatis 

Ds. M.L. van Wijngaarden. 

• Zondag 3 juli. 3e zondag na Trinitatis 

Ds. M.L. van Wijngaarden. Heilig Avondmaal. Zangen over Christus 

als het Lam Gods. Sluiting seizoen. Na afloop Luthers Bruiloft. 

• Zondag 10 juli. 4e zondag na Trinitatis 

Mevrouw E. van Wijngaarden. 

• Zondag 17 juli. 5e zondag na Trinitatis 

Ds. E. Grosheide. 

• Zondag 24 juli. 6e zondag na Trinitatis 

Geen dienst, maar digitale zomergroet via de website.  

Uit de Kleine Cathechismus van Luther: de Tien Geboden.  

Tevens dienst bij de Deutsche Evangelische Gemeinde. 

• Zondag 31 juli. 7e zondag na Trinitatis 

Geen dienst, maar digitale zomergroet via de website.  

Uit de Kleine Cathechismus van Luther: de Geloofsbelijdenis. 

• Zondag 7 augustus. 8e zondag na Trinitatis 

Geen dienst, maar digitale zomergroet via de website.  

Uit de Kleine Cathechismus van Luther: het Onze Vader. 
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• Zondag 14 augustus. 9e zondag na Trinitatis 

Wordt nog bekend gemaakt: mevrouw E. van Wijngaarden of  

ds. M. L. van Wijngaarden. 

• Zondag 21 augustus. 10e zondag na Trinitatis 

Ds. H. B. Val. 

 

Andreas op de bres voor Oekraïne 

Het zogenoemde Weeshuis der Evangelisch Lutherse Gemeente bestaat 

sinds 1770. Het heeft verschillende panden in de stad gehad. Aan de 

zorg voor wezen kwam steeds minder behoefte en zo werden alle 

huizen uiteindelijk verkocht. 

 

Toch weer een huis 

Het is dus bijzonder dat het Weeshuis vanwege de crisis in de Oekraïne 

een voorlopige koopovereenkomst heeft gesloten voor een pand in 

Vlaardingen, aan de Eikestraat 12. Als de technische inspectie goed 

verloopt, zal de overdracht op 15 juni plaatsvinden en bezit het 

Weeshuis weer een pand, dat sterk past bij zijn oorspronkelijke 

doelstelling. In het huis kunnen 5 Oekraïense moeders met kinderen 

worden ondergebracht. 

 

Doorstromen 

Via de Lutherse Diakonie in Amsterdam kwamen onze Rotterdamse 

Diakonie en het Weeshuis in contact met een Oekraïense dame, 

afkomstig uit Kiev, die al 13 jaar in Rotterdam woont en werkt. Zij heeft 

inmiddels een groot netwerk en zet zich enorm in voor hulp aan 

vluchtelingen in Rotterdam.  
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Tijdens onze gesprekken bleek er een grote behoefte te zijn aan een 

doorstroomhuis voor mensen die uiteindelijk naar de gemeentelijke 

opvang gaan. Er arriveren ’s avonds geregeld moeders met kinderen op 

Rotterdam CS, die ergens naar toe moeten, maar niet weten waar. De 

opvang is ’s avonds dicht of neemt dan geen mensen op. Als onze 

Oekraïense dame op de hoogte is van hun komst, regelt zij een hotel of  

B & B voor één nacht. Dan moeten de moeders zich de volgende dag 

melden bij de opvang. 

Het aangekochte pand van het Weeshuis gaat dus tijdelijk onderdak aan 

die mensen bieden, zodat zij één of twee dagen kunnen blijven, op 

adem komen en hun gang naar de gemeentelijke opvang kunnen 

voorbereiden. Wanneer de crisis voorbij is, zal het Weeshuis zich 

beraden over een volgende bestemming voor dit huis. Daarvoor zijn er 

al ideeën.  
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Nu nog de inrichting 

Het huis moet nog ingericht worden, met (stapel)bedden, textiel, 

speelgoed, noem maar op. Daarmee is een bescheiden begin gemaakt, 

maar als leden van onze gemeente hiervoor ideeën hebben of geschikte 

spullen op zolder: fantastisch! Laat het ons weten!  

Het is erg fijn, dat wij als Lutherse Gemeente Rotterdam zo ons steentje 

bijdragen aan de verzachting van het onvoorstelbare leed dat de 

mensen in de Oekraïne wordt aangedaan. 

HS 

 

Door de ogen van Andreas 

 

Drijfveer voor goede moed 

Geloof kan mensen tot verschrikkelijke dingen brengen. Kruistocht, 

terrorisme, oorlog. De strijd in Oekraïne wordt door Poetin bijbels 

gerechtvaardigd. Maar geloof schept in elke oorlog ook goeds. Enige 

tijd geleden verscheen een boek over mijn grootouders en mijn vader, 

die in de Tweede Wereldoorlog acht, en waarschijnlijk meer, Joodse 

onderduikers verborgen. Ik wist daar praktisch niets van, er werd nooit 

over gesproken. Maar het grootouderlijk gezin hield oorlogsdagboeken 

bij. Postuum zijn die dus uitgegeven. Daaruit komt naar voren dat ze 

eigenlijk bang waren om mensen in huis te nemen. Daar stonden zware 

straffen op. Maar hun geloof maakte hen dapper. Dat dwong hen, zoals 

ze schrijven, op te komen voor de verdrukten. Mijn grootouders vonden 

dat geen verdienste. Daarom wilden ze later de Yad Vashem 

onderscheiding ook niet hebben. Ze staan dus min of meer tegen hun 

zin als ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’ op de muur van het Holocaust 

Monument in Jeruzalem. Drijfveer voor goede moed: een keerzijde van 

het geloof, die in deze mei- en junimaanden van oorlog, vroeger en nu, 

ook belicht mag worden. AP 
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Beelden van een levende gemeente 

 

Hieronder een paar beelden van het kerkelijk leven van onze Lutherse 

Gemeente Rotterdam. 

 

Inzet ‘van boven’ 

Natuurlijk komt in de kerk veel van Boven, maar ook menselijke 

krachten dragen letterlijk ‘van boven’ bij. Hieronder plaatjes van onze 

bevlogen organist Niels Jan van der Hoek en ‘cameraman’ Jaco Boersma 

voor ‘Andreas-online’. Beiden in actie op het balkon van onze kerk.  
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Verdieping en bezinning 

Enkele sfeerbeelden van de gehouden thema-avonden in april/mei 

onder leiding van stagiair Heleen Florijn. 
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Doe ‘s gek 

Altijd leuk: het maken van de paasattentie voor de kinderkerk. 
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