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DE KLEINE ANDREAS 
 

Nieuwsbrief Andreaskerk Evangelisch Lutherse Gemeente Rotterdam 

Februari 2023 & Veertigdagentijd 

 

‘God maakt dat ik kan lachen, zei Sara en iedereen die dit hoort zal met mij mee lachen’ 

 

Genesis 21:6  
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WELKOM IN DE ANDREASKERK! 
 

Kerkdiensten 

 

De Andreaskerk opent graag de deuren voor u. Onderstaande diensten onder 

voorbehoud van aanvullende regelingen. Na afloop koffie in de Paardenkamer. 

Vanaf 22 februari begint de Veertigdagentijd. 

 

• Zondag 12 februari, 10.30 uur. Zestigste voor Pasen. 

Ds. M.L. van Wijngaarden. 

• Zondag 19 februari, 10.30 uur. Vijftigste voor Pasen. 

Ds. B. Becking. 

• Zondag 26 februari, 10.30 uur. Roept Hij mij aan. 

Ds. M.L. van Wijngaarden. Met AndreasCantorij. 

• Zondag 5 maart, 10.30 uur. Gedenk. 

Ds. M.L. van Wijngaarden. Heilig Avondmaal. 

• Zondag 12 maart, 10.30 uur. Ogen voor Pasen. 

Ds. M. L. van Wijngaarden. Met Psalm 121 van Telemann met ensemble. 

• Zondag 19 maart, 10.30 uur. Verheug u. 

Mevr. E. van Wijngaarden-Raben. 

• Zondag 26 maart, 10.30 uur.  Doe mij recht. 

Ds. M. L. van Wijngaarden. Met extra Passiemuziek. 

• Zondag 2 april, 10.30 uur. Palmzondag. 

• Ds. M.L. van Wijngaarden. Heilig Avondmaal, Palmpasenstokken van de kinderen. 

• Donderdag 6 april, 19.30 uur. Witte Donderdag. 

Ds. M.L. van Wijngaarden. Viering instelling Heilig Avondmaal. 

• Vrijdag 7 april, 19.30 uur. Goede Vrijdag. 

Ds. M.L. van Wijngaarden. Lezing Lijdensevangelie. 

• Zondag 9 april, 10.30 uur. Pasen. 

Ds. M.L. van Wijngaarden. Heilig Avondmaal, AndreasCantorij. 

• Zondag 16 april, 10.30 uur. Als pasgeboren kinderen. 

Ds. B. Becking. 

• Zondag 23 april, 10.30 uur. De barmhartigheid van de Heer. 

Wordt nader bekend gemaakt. 

• Zondag 30 april, 10.30 uur. Jubelt. 

Ds. M.L. van Wijngaarden. 
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Andere bijeenkomsten 

 

• Zondagen in de Veertigdagentijd 

Versoberingslunch na de dienst op zondagen in de Veertigdagentijd.  

Van 12.00 tot 12.45 uur is er een maaltijd waarbij de teksten van de volgende 

zondag voorbesproken worden, met het oog op de preek en de rest van die 

dienst. Dit jaar zullen dit teksten uit het Johannesevangelie zijn, verhalen van 

vlak voor Pasen. Verder komen passieliederen aan bod die we anders misschien 

niet zo snel zouden zingen. Vanwege de versoberingstijd is het een eenvoudige 

lunch. Er wordt u een kop maaltijdsoep aangeboden. Als u dat te weinig is, eet 

gerust een meegebrachte boterham er bij op! De bijeenkomsten zijn los van 

elkaar mee te maken. Informatie bij één van de ouderlingen. 

Van harte welkom! 

• Zondag 7 mei 

Na de dienst (12.00 uur) zal Andries Ponsteen een voor de meidagen 

toepasselijke presentatie (met beelden) houden, met als prikkelende titel  

‘Wat deed Andries in de oorlog?’. Over een waargebeurd familieverhaal in de 

Tweede Wereldoorlog, dat is vastgelegd in familiedagboeken en in 2021 in een 

boek. Essentie van zijn verhaal is de kracht die het geloof mensen gaf om hun 

angsten te overwinnen en verzetsdaden te verrichten. Van harte welkom! 

 

UIT DE PASTORIE 
 

Overleden 

 

De afgelopen periode zijn ons twee gemeenteleden ontvallen. Op haar 103e 

verjaardag werd afscheid genomen van Annelies Johanna Mathilde Cleton – Seidel 

(102). Tien weken na het overlijden van zijn vrouw ging heen: August Anthonie 

(Guus) Alewijn (94). Wij bidden de nabestaanden Gods nabijheid en troost toe. 

  

Ziekte 

 

Diverse gemeenteleden kregen het weer goed voor hun kiezen.  
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Zoals nu bekend niet rechtstreeks veroorzaakt door Corona, maar wel door 

(uitgestelde) behandelingen en onderzoeken. Zo was er ziekte of ongemak bij Piet 

en Greet Postema, Els Martens, Betty Spanjersberg-Dupuis, Arjen de Vries, Annie en 

Bas de Ruizeveld de Winter en Jeffrey Jansen. 

Trouwzegen 

 

Op dinsdag 31 januari was in de Andreaskerk de trouwdienst van Erik en Marjolein 

Kroesbergen-Both. Dat was op de dag, dat zij 16 jaar geleden elkaar al het ja-woord 

gaven. Het werd een dienst waarin beide dochters, Ellenora en Celeste een mooi 

aandeel leverden! MvW 
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‘40’ IS MEER DAN EEN GETAL 
 

Veertigdagentijd 

 

Op 22 februari begint in de Kerk de ‘Veertigdagentijd’, de periode van bezinning en 

onthouding tot Pasen. Die 40 moet je niet zo precies nemen: tot Goede Vrijdag of 

Pasen zijn er meer dan 40 dagen. Dat geldt waarschijnlijk ook voor ‘40’ in de bijbel. 

Het getal komt er zo vaak in voor, dat sommige wetenschappers denken dat het 

gewoon ‘veel’ betekent.  

Hoe dan ook: het is een getal. Getallen zijn bedrieglijk. Het is verleidelijk ze te zien 

als gegeven door de natuur of de materie.   

 

Getallen zijn keuzes 

 

Getallen en getallenstelsels zijn echter keuzes die mensen maken om hun omgeving 

te ordenen. Wij weten niet beter dan dat geld, maten en gewichten, afstanden, 

afmetingen en zo voort geordend zijn volgens het decimale systeem. Alle getallen 

daarin geven we weer met cijfers 0-9. Maar dat is slechts een keuze, waarschijnlijk 

ontstaan uit het tellen met onze vingers en handen. Vroeger rekenden we met 12 

cijfers. We hebben daarvan genoeg overblijfselen: een uur telt 60 minuten, dag of 

nacht duren 12 uur, een jaar 12 maanden. Er zijn 12 toonsoorten in de muziek, een 

servies of bestek is 6- of 12-delig. De namen ‘dozijn’ en ‘gros’ stammen ervan. Ook 

de getallen ‘elf’ en ’twaalf’ zijn restanten.  

Eigenlijk zouden die nu ‘ééntien’ en ‘tweetien’ moeten heten. Denk ook aan de 

Britten vroeger, die deden alles in 6 of in 12, met ‘voeten’ en ‘yards’.  

Je kan nog veel meer keuzes maken. 

 

40 is meer dan een getal 

 

Zo bezien is het getal 40 in Veertigdagentijd dus eigenlijk toeval. Als we nog in 

twaalftallen hadden gerekend had de komende vastentijd misschien de ‘34-dagen 

tijd’ geheten.  

Maar het is nu eenmaal 40. Dat getal kennen we goed: ‘Het leven begint bij 40’, ‘Top 

40’,  ‘Quarantaine’ (= 40 dagen), enzovoort.  
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In de bijbel is 40 echter meer dan een getal, het is een soort code voor ‘wachten’, 

‘afzien’, ‘beproeving’ en ‘boetedoening’.  

Binnen het kerkelijk jaar betekent ‘code 40’ dat de Kerk het kernpunt nadert van 

haar bestaan: de opstanding van Christus. AP 

 

 

 
In de Veertigdagentijd bloeien ook de narcissen. 

St. Peter’s Church, Ringland, Norfolk (UK), Fernando Butcher 
 

DOOR DE OGEN VAN ANDREAS 
 

De Pastorie in Het Water 

 

In deze dagen is breed herdacht dat het op 1 februari 70 jaar geleden was, dat ons 

land door een stormvloed werd geteisterd. Bij springvloed en hevige 

Noordwesterstorm braken in 1953 talloze dijken. Grote delen van Zeeland maar ook 

Zuid-Holland stroomden onder water. Ook in Rotterdam stond het water hoog.  

In totaal stierven 1836 mensen. 

De kleine Andreas was destijds 2,5 jaar en woonde in Wolphaartsdijk, waar zijn 

vader, Hendrik Jan Ponsteen (31) predikant was.  
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Wolphaartsdijk ligt bij Goes, tegenwoordig aan het Veerse Meer, destijds de 

Zandkreek, open water in verbinding met de Noordzee. 

Zelf weet hij praktisch niets meer van ‘De Ramp’ of ‘De Watersnood’, maar zijn vader 

heeft een dagboek bijgehouden. Dat is in verschillende boeken over ‘1953’ 

opgenomen. Hieronder enkele delen daarvan, die een treffend beeld geven. 

 

Zaterdag 31 januari 

 

‘Nog laat bezig met de preek voor morgen. (..) Tekstgedeelte: ‘Jezus stilt de storm’. 

Deze preek nooit gehouden. NW storm, niet uitzonderlijk zwaar nog. (…) 23 uur Radio 

Nieuwsdienst. Weerbericht eindigend met ‘waarschuwing voor gevaarlijk hoog water’. 

Zoiets nog nooit gehoord. Tegen half 12 naar bed’. 

 

Zondag 1 februari 

 

‘Wakker door klapperende pannen. Krijsende meeuwen om het huis. Geroep van 

mensen. Vreemd gevoel. Even later opgestaan. Licht weigert. Maanlicht. Haastig 

aangekleed. (…) Zie door het raam watermassa. Enkele minuten klokgelui (koster De 

Leeuw…). Naar beneden. Sta voor de tuindeuren. Knijp me in de arm.  Droom ik? 

Brandingsgolfjes komen (…) aangerold. Water stroomt terrasje op. Apocalyptisch 

besef! 6 uur water stroomt de kamers binnen. Haard gaat later sissend uit.  

Mijn vrouw (Hermien Ponsteen-Wolters, destijds  28, AP) neemt mee: broodtrommel, 

zondagse pan soep, fotoalbum. Boven badkamer (laat bad vollopen, aldus drinkwater) 

en toilet. Ga (..) buren halen. Door de Dorpsstraat kolkt het water (…) Houd me vast 

aan de spijlen van het hek. (…)  

Nu met totaal 13 personen in de pastorie. (….)Beneden geheimzinnige geluiden.  

WC-deur gang klotst bij iedere golfslag. (..) Waken om beurten op de trap. (…).’ 
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Wolphaartsdijk in het water in februari 1953 

 

 In Wolphaartsdijk verdronken die nacht 12 mensen. 

 

Nasleep 

 

‘De Ramp’ sloeg diepe wonden, hele families kwamen om. 

De nasleep is bekend. De zee mocht nooit meer winnen, de Deltawerken kwamen 

er. Uit talloze analyses is gebleken dat overheden en andere organen niet 

voorbereid waren.  

In veel dorpen in Zeeland sprak men na 1953 over ‘voor of na De Ramp’.  

Met het royale Rampenfonds kwam ook de jaloezie: waarom had de één wel een 

nieuw bankstel gekregen en de ander niet? Er waren ook godsdienstige gevolgen. 

Sommigen zagen in de vloed de hand van een straffende God. Anderen vonden hem 

onrechtvaardig en keerden zich van hem af.  

In de rampgebieden is ‘1953’ nooit vergeten, telkens komen er nog nieuwe verhalen 

los. Andreas overnachtte met zijn vrouw in 2021 in ‘D’ Ouwe Pastorie’ in 

Wolphaartsdijk, een Bed en Breakfast (aanrader!). Hij sliep zelfs in de kamer waar hij 

geboren werd en dacht terug aan De Pastorie in Het Water. AP 
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Wolphaartsdijk: voormalige pastorie en kerk in 2021. 

 
ANDREAS HELPT: NIEUWS VAN DE DIACONIE 

 

Steun voor Organic Kids 

 

De diaconie heeft het project Organic Kids Farm in Suriname ondersteund.  

Het project is opgezet door Erna’s Garden, een bedrijf dat vanuit een tuin in 

Suriname is gestart. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft 

Erna’s Garden het idee opgevat om een project op te zetten voor kinderen en 

jongeren die zich in achterstandsituaties bevinden. 

Het project Organic Kids Farm zal in 12 maanden worden uitgevoerd en kan 

gecontinueerd worden na een positieve evaluatie. Het heeft als doel om de 

kinderen van kansarme vrouwen, tienermoeders en van kinderhuizen te helpen hun 

situatie te verbeteren. Deze jongeren, die zich al in kansarme en armoedige 

omstandigheden bevonden, zijn door de economische crisis in het land en de  

Covid-19-pandemie in een nog ellendiger situatie gekomen. Hun armoede en 

verwaarlozing zijn enorm toegenomen en daarmee hun achterstand.  

Dit project zal Erna’s Garden uitvoeren in het kader van armoedebestrijding en 

duurzame ontwikkeling. 

Erna’s Garden wil door landbouwtrainingen de kinderen vaardigheden leren, zodat 

zij voor zichzelf kunnen planten en zo voor een deel in hun eigen voedsel  voorzien. 
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Daarnaast zal het project de kinderen en jongeren leren wat zij met eventuele 

overschotten van hun oogst kunnen doen.  

Een korte impressie van het project is te zien in het filmpje (gebruik deze link).   

 

 
 

NIEUWS MAARTEN LUTHERKERK PARAMARIBO 
 

Renovatie gaarkeuken en gemeenschapszaal 

 

De afronding van het creëren van een gaarkeuken en de renovatie van de Leo King 

Gemeenschapszaal op het terrein van de ML Kerk in het centrum van Paramaribo 

komt in zicht. Omstreeks eind februari 2023 zullen de oplevering en heropening 

plaatsvinden.  

Het idee,  dat in 2016 ontstond om structureel maaltijden te verstrekken aan de 

thuis- en daklozen vanuit de gaarkeuken  krijgt nu volledig gestalte.  

De uitdagingen tijdens Covid hebben de werkzaamheden rond de verbouwing 

enigszins vertraagd. Toch is er doorgezet en wij zijn verheugd dit mooie nieuws met 

u te delen. Onze erkentelijkheid en diepe dankbaarheid gaan uit naar alle donateurs 

die hebben meegeholpen om dit project te verwezenlijken. 

 

https://drive.google.com/file/d/1SnbW096SK94YaVOi1cMH2VA3H4typtYz/view
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De nieuwe gaarkeuken  en gemeenschapszaal. 

  

Linda Profijt-Del Prado, Diaconie MLK Paramaribo 

OPBRENGST VLEESCHCOLLECTE 2022 
 

De Vleeschcollecte is een lange traditie waarbij onze Diaconie tijdens Kerst geld 

ophaalt. Vanouds werd de opbrengst gebruikt om vlees uit te delen aan armen.  

Tegenwoordig biedt de Diaconie hulp aan o.a. projecten in binnen- en buitenland, 

maar ook aan ouderen en de kinderkerk in onze gemeente. Daarnaast besteden wij 

veel aandacht en verstrekken wij middelen aan de directe omgeving van onze kerk: 

het Oude Noorden Rotterdam. In deze wijk zijn er veel arme en kansarme eenouder 

gezinnen. De Diaconie helpt met het aanschaffen van schoolspullen, computers, 

ouderbijdragen, schoolreisjes etc. In totaal heeft de Vleeschcollecte € 1046.- 

opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage!   
 

OPROEP 
 

Wilt u in De Kleine Andreas aandacht voor een bepaald onderwerp? 

Of wilt u zelf een bijdrage leveren?  

Neem contact op met eindredacteur Andries Ponsteen (010-4217149). 
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COLOFON 
 

Bijdragen: Martin van Wijngaarden, Ann Lemmers, Sheila Lont,  

Linda Profijt- Del Prado, Andries Ponsteen.  

Eindredactie: Andries Ponsteen (010-4217149). 

Maildistributie: Freek Houweling.  

Verzending: Greet Postema. 


