
Lieve mensen,
Regelmatig vragen mensen hoe het met mij gaat. Het is een vraag die ik zelf ook
regelmatig aan mensen stel. Als je mensen na verloop van tijd ergens ontmoet, zeg
je: ‘Hoe gaat het toch met je?’ Je verwacht op zo’n moment niet een uitgebreid
antwoord. De ander kan zeggen ‘goed’, of ‘redelijk goed’.
Soms ook wel ‘niet goed’. Maar het is kort. Het is niet de plek om door te praten.

‘Hoe gaat het met je?’ Wat is bepalend voor mijn antwoord? Het gevoel dat ik op dat
moment heb? Of de uitslag van de dokter? Vaak is ons antwoord een moment
opname. Je voelt je nu goed, maar dat kan over een maand anders zijn.
We ‘leven bij Dé Dag’.
Het is een oproep om ons leven te laten bepalen door het feit dat Jezus is
opgestaan. Jezus’ opstanding werpt een ander licht op ons leven. Door Zijn opstan-
ding is er uitzicht over het graf heen. Het leven op aarde komt voor gelovige mensen
in een ander licht te staan.

Liederen spelen ook vaak een grote rol op cruciale momenten in ons leven.
Veel liederen zijn in zulke moeilijke situaties ontstaan.

Ik heb ook dit jaar weer een lied uitgekozen bij Pasen. Een lied dat me helpt om te
zeggen hoe het met me gaat.
Het past bij ‘leven bij Dé Dag’. Het is een oud paaslied:

‘Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaal’gen sabbatsvree!’

‘Hoe gaat het met je?’, hoe gaat het met u vragen de mensen.
Ik wil mijn antwoord laten bepalen door de gedachte dat Jezus Heer is.
Alle machten zijn door Hem verslagen.
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Jezus leeft! U/jij ook?!

O P M A A T



Hij laat alle dingen meewerken ten goede.
Mijn leven ligt in Zijn hand.
Ik probeer nu al te leven bij Dé Dag.
‘wat zal de wereld mooi zijn op díe dag, de dag waarop ik Hem ontmoeten mag’

Dan zingt mijn ziel, voor God de Heer!
Pasen zet de toon.
Gezegende Paasdagen!

Afgelopen maand kreeg ik het verzoek van een familie om een rouwdienst in
Kortenhoef te spelen. Voor mij totaal onbekend, maar achteraf hoorde ik van veel
mensen dat zij deze stad, dit dorp/gehucht wel kennen. Moet toegeven dat het in een
prachtige omgeving ligt, een mooie route zowel heen- als terug. Prachtig oud kerkje,
dat bij de rouwdienst zo goed als vol zat, vooraf luidde de koster de klok met de hand,
op zich al bezienswaardig, vaak gaat dit elektrisch tegenwoordig. Een oud orgel van
de bekende bouwer Knipscheer anno 1871, in goede staat, mooie klank, passend in
de ruimte. Naar het zich laat aanzien zal ik over enige tijd opnieuw hier moeten zijn
om een volgende rouwdienst te spelen.

Zoals ik in de vorige nieuwsbrief schreef werkte mijn site www.janteeuw.nl ineens niet
meer.
Bij navraag bleek dat het systeem waaronder zo’n site draait aangepast was aan de
nieuwste regels, nieuw systeem etc.(Windows 11 of 12?) waardoor het niet meer
functioneerde.
De site stond zoals het was.
Een grote klus voor Anneke (achternaam bij mij bekend) om zich in
de hele -nieuwe- materie te verdiepen, en te proberen alles weer
weer op het internet te krijgen. Anneke houdt mijn site up-to-date,
uren dagen, maanden jaren werk, maar dat werd het niet. Gedreven
als ze is zat ze dagenlang voor de computer om de site helemaal
volgens de nieuwe regels aan te passen. Een hele klus. De site is
nu klaar, mogelijk komen er nog kleine aanvullingen bij. Zo zoek ik
nog afbeeldingen van concerten in Oostenrijk, alleen zitten die nog
ergens in een bestand, waarvan ik momenteel nog niet weet waar.



Verder is alles te lezen én veel foto’s. Het vervelende van het niet werken, had ook
een positieve uitwerking n.l. dat de hele site weer up-to-date is. Neem eens een kijkje,
zou ik zeggen, en heeft u, heb jij, tips, op- of aanmerkingen mail het dan kunnen we
het aanpassen, met dank voor de moeite. Dank aan Anneke voor de vele uren die zij
er in gestoken heeft.

In Sonneburgh hadden we weer een prachtig zang uur, deze keer samen met Tineke
die het gehele programma tot in de puntjes voorbereid had, zowel de lezingen als
gebeden, de liederen het paste allemaal perfect. Mensen gingen voldaan terug naar
hun kamer. Wrange bijsmaak voor mijzelf was dat mijn schoonmoeder er deze keer
niet bij was doordat zij behoorlijk ziek in bed lag.

Maak ik gewoonlijk rouwdiensten mee met een predikant als voorganger, preek etc.
deze keer op Hofwijk (Rotterdam) een dienst bij de natuur begraafplaats. De jongste
zus(60+) van de overleden dame leidde het geheel, ging voor in gebed, er was
samenzang, door mij begeleidt, en lezingen. Een mooi passend geheel voorafgaand
aan de teraarde bestelling.
Tijdens deze bijeenkomst vertelde de oudste zus over het leven van de overledene,
zij deed dat heel netjes, rustig. Maar het bijzondere was toch wel, ik zag het van
dichtbij, naast mij, dat zij alles op papier had in braille, ze is n.l. blind, ik vond dat zo
knap om te zien hoe haar vingers over het papier gleden, en zij alles mooi op toon
etc. voorlas. In een rieten ‘kist’ gedragen door haar familie werd zij uitgedragen,
ondanks het zonnetje was het koud en kil, veel wind, het paste bij het gehele plaatje
deze middag.

In Stadzicht begeleidde ik de samenzang tijdens het zanguur het
thema was ‘zingen met passie’. Toepasselijk in deze Passie tijd.
Pastor Wim Haas hield drie korte overdenkingen. Overdenkingen met

een inhoud, een boodschap.
Het was muisstil. Altijd waardevolle
ochtenden.
Uit de kerkzaal van één van de gemeen-
schappen waar ik speel ontving ik de
Paaskaars van afgelopen tijd.
Met Pasen wordt de nieuwe Paaskaars in

gebruik genomen, wij kregen deze prachtige kaars met duif en takje,
en open gevouwen hand. Hij heeft een mooie plaats in de woonkamer
gekregen. Dank daarvoor!

Op 21 maart vond de Alledagkerk weer plaats in de Grote- of
Sint Laurenskerk, het thema was toepasselijk ‘het is lente!’ wat
datum betreft klopte dat maar met het weer buiten had het
thema ook ‘het is herfst’ kunnen zijn. Iedere keer opnieuw fijn
om met een aantal mensen bij elkaar te komen en het geloof
te belijden d.m.v. Woord, lezingen, gebeden, muziek. Ds.
René van Loon ging voor. Deze keer werkte Henske v.d.

Weerd mee op de panfluit, drie totaal verschillende bewerkingen het bekende Bist du



bei mir van J.S. Bach, een Voluntary over Ps 98 van mijn hand, en tot slot de frivole
Gavotte van Grossec een mooie ‘uitsmijter’.
Hierna racete ik richting Berkel en Rodenrijs waar ik bij een rouwdienst moest spelen.

Wat de Grote- of Sint Laurenskerk betreft kan ik melden dat ik daar op dinsdag 4
april opnieuw hoop te spelen. Dan met ds Bert Kuiper, en Aniek van Dam-Oosterom
panfluit, kom ook het is altijd mooi zo’n stilte moment in het midden van de week.
Welkom!

In de Hersteld Hervormde kerk in Abbenbroek was Musica Sororum aanwezig bij de
Passie- Paas zangavond Zing ‘in Abbenbroek. Verbindende teksten gesproken door

Jan Deijs, er is veel samen gezongen, en hoe!
Geweldig hoe de mensen (mee) zongen met de liede-
ren afgewisseld door Musica Sororum zang, en Hen-
riëtte Tebrugge dwarsfluit.
Een aantal jongeren uit deze kerk zongen het lied, Uw
genade is mij genoeg, afgewisseld met blokfluit spel
door Lieke van Hemert.

Altijd fijn als jongeren zich daartoe bereid verklaren, geroepen voelen. Een avond om
met genoegen om terug te zien. Na afloop was er in de ontmoetingsruimte gelegen-
heid tot ontmoeting. Altijd fijn nog even na te praten. Op naar een volgend keer.

De dinsdag daarop begeleidde ik de samenzang tijdens een bijeenkomst uitgaande
van de Hervormde kerk in Bergschenhoek, voor 55+. Rik Gorter di pastoraal werker
in Bergschenhoek verzorgde de meditatie. Daarnaast orgel soli.
Speciaal voor deze dag was een ‘project-kwartet’ in het leven geroepen bestaande
uit vier mensen uit de (kerkelijke) gemeente. Zij zongen zelfs meerstemmig, iets
waarvoor we maar één keer bij elkaar geweest waren om het door te nemen.
De vrijwilligsters die deze dag organiseerden hadden hun uiterste best weer gedaan
om het mooi programma samen te stellen, maar ook de gezamenlijke maaltijd
tussendoor, van alles voorzien. Klasse.

Intussen zijn we via de Stille Week onderweg naar
Pasen. Op tal van plaatsen worden deze -korte- bijeen-
komsten gehouden.
Zelf hoop ik in de week voorafgaande aan Pasen van
dinsdag t.m. zaterdag in de Ned. Herv. kerk in Berg-
schenhoek te spelen. (maandag in Berkel) Er is ook een
dienst op maandag 3 april maar dan met andere muzikale

begeleiding. Oftewel z.o.z. Zonder Orgel Zingen. Er zijn verschillende sprekers uit
de gemeente deze week. Op Goede Vrijdag gaat ds van Velzen voor, Stille zaterdag
Rik Gorter. Persoonlijk vind ik dit altijd waardevolle avonden in aanloop naar Pasen.

Welkom tijdens deze korte bijeenkomsten. Fijn om deze avonden te beleven, zeker
als je nagaat dat m.n. de jongeren deze avonden organiseren.
U allen veel leesplezier, goede Paasdagen en tot volgende maand.



Dit jaar hoop ik eerste Paasdag ’s morgens te spelen in de
Dorpskerk in Poortugaal, ds Hans van Walsum gaat voor,
Ruben van der Kleij is aanwezig met div. trompetten. Het koor
Relight zingt, kortom een feestelijke dienst, waar ieder van
harte welkom is. ’s Avonds hoop ik de lofzang gaande te
houden in de Doopsgezinde Kerk in Ouddorp, aanvang 18.30
uur tweede Paasdag de jaarlijkse Paaszangdienst in de
Doopsgezinde Kerk te Ouddorp aanvang 10 uur.

De liturgie van de meubelboulevard
Voor wij het Paasfeest vieren gaat er in de kerk heel wat aan vooraf.

Veertigdagen-lang volgen wij Jezus op zijn weg die eindigt in Jeruzalem, waar hem
onuitsprekelijk leed te wachten staat. In de laatste week voor Pasen staan wij hier
aandachtig bij stil, net als bij de dood die op dit lijden volgt… Maar met Pasen bar-
sten wij uit in gejuich want het graf waarin Jezus is gelegd blijkt leeg en zijn vrienden
bezweren ons dat zij hem levend hebben gezien. Dit bevestigt ons vertrouwen dat
het leven sterker is dan de dood!

Onze vreugde is zo groot, dat wij met één dag nog niet zijn uitgevierd. Na de feeste-
lijke dienst op de eerste Paasdag in de kerk ver-
plaatsen wij ons op tweede Paasdag naar de
meubelboulevard. De viering daar is nog populairder
dan die in de kerk. Wij reizen in zo grote getale naar
de woonwinkels af dat er in sommige steden ver-
keersregelaars moeten worden ingezet. Nu taal en
rituelen van de kerk voor lang niet iedereen meer te
begrijpen zijn, is het logisch dat de woonboulevard-
liturgie zo’n aantrekkingskracht heeft. Niets daar
behoeft nog uitleg. Alles is er uit het leven gegrepen.
Allereerst haasten we ons naar een tapijtzaak om uit
te drukken hoezeer wij verlangen naar grond onder

de voeten. Wij beseffen dat wij onszelf niet staande kunnen houden. Maar wie dan
wel? In de kerk hebben wij het antwoord al gehoord: ‘Onze hulp is in de Naam van
de Heer’.

Vervolgens ploffen wij neer op diverse bankstellen: romantische modellen met uit-
nodigende kussens en strakke modellen met streng
design. We liggen op loungebanken en hoekbanken
of persen ons samen in een love-seat. Steeds bepa-
len wij vakkundig het zitcomfort en voelen met
kennersblik aan de bekleding. Met dit hele banken-
ritueel tonen wij aan hoezeer wij verlangen naar
ontspanning, een plek om op adem te komen na
een dag vol drukke bezigheden. Wij snakken ernaar
even niets te hoeven.

In de kerk laten wij dat zien door op zondag zomaar een uur te niksen. Er komt niets



uit onze handen. Dat hoeft ook niet. Wij zitten onder de blik van Gods onvoorwaar-
delijke liefde. We mogen komen zoals we zijn. Met onze successen en onze misluk-
kingen. We hoeven niets goed te maken. Het is al goed.

Na dit ritueel tot in de puntjes te hebben doorlopen, begeven wij ons naar de afde-
ling ‘eethoeken’.
Wij bekijken ronde, vierkante, ovale en rechthoekige tafels. We proberen uitschuif-
bare tafels uit.
Zo laten wij zien hoeveel belang wij hechten aan de maaltijd. Daar vieren wij ons
samen-zijn met familie of vrienden. We delen wat we hebben. Graag geven we elkaar
de aardappels door of het zoutvaatje aan. We genieten als we anderen zien genieten
van wat wij hebben klaargemaakt. Aan tafel ervaren wij dat alles ons gegeven is: het
eten op ons bord, de mensen om ons heen. En soms flitst zelfs even de gedachte
door ons hoofd dat wij ook aan onszelf gegeven zijn. Wij hebben onszelf immers niet
gemaakt. We ontvangen alles uit de hand van de liefde die ons het leven gunt. In de
kerk vieren wij dat door brood en wijn te delen, beeld van Jezus, Gods grenzeloze lief

Hierna is het tijd om naar de gordijnafdeling te gaan. Daar duizelt het ons van de
stoffen en dessins. We willen weten of de gordijnen licht doorlaten of juist verduiste-
rend zijn. Onze belangstelling voor gordijnen laat zien hoe wij hechten aan intimiteit.
We willen de prikkels van de wereld om ons heen soms even buiten kunnen sluiten
om ons te concentreren op onze binnenwereld. In de kerk noemen we dat bidden.
We sluiten onze ogen en vouwen onze handen om in te keren tot onszelf in de hoop
te midden van het rumoer van de wereld het fluisteren van Gods liefde te horen.

Tenslotte bereikt onze meubelliturgie haar hoogtepunt: we gaan naar de afdeling met
bedden! We zien kinderbedden, seniorenbedden, hoogslapers, een- en tweeper-
soonsbedden. We prikken onze vinger in matrassen van traagschuim dat je lichaam
op elke plek met zachtheid ondersteunt. Die vergelijken wij dan met matrassen van
honderden veertjes per vierkante meter, alsof je de hele nacht gedragen wordt op
vleugels van engelen. We weten best dat elk bed de potentie heeft een sterfbed te
worden.

Maar daar komen wij niet voor op tweede Paasdag. Wij komen omdat
een bed de plek is om vol vertrouwen te rusten in de liefde van God,
ook als het donker is om ons heen.
Maar vooral komen wij omdat een bed de plaats is waar het licht van
de morgen ons wakker kust.
Dat is het sein om op te staan. Het leven roept ons.
Voor ons ligt een nieuwe dag.

Wij kunnen zonder angst op weg gaan want wat die dag ook brengen mag:
‘Onze hulp is in de Naam van de Heer!’

liefde in hoogsteigen persoon.

zondag 2 april
Rotterdam Overschie Bergschenhoek

Grote Kerk Ned. Herv. Kerk
Aanvang 10.00 uur Aanvang 18.30 uur

voorganger voorganger
ds Wim Koerselman ds G. de Lang

Jan Teeuw - orgel



Stille Week
Nederlands Hervormde Kerk

Bergschenhoek
(ma 3 april z.o.z.)

di 4 april leiding Esther Grin
woe 5 april leiding

Mery Graveland-van der Veen
do 6 april leiding Gertjan Hordijk

vrij 7 april Goede Vrijdag
voorganger ds. G. van Velzen

za 8 april voorganger Rik Gorter

Aanvang diensten 19.15 uur
 op Goede Vrijdag 19.30 uur <

Grote of Sint Laurenskerk
dinsdag 4 april

Alledagkerk 12.15 uur
voorganger

ds Bert Kuipers
Aniek van Dam Oosterom

panfluit
Jan Teeuw orgel

Dorpskerk
Berkel en Rodenrijs
maandag 3 april
ds A. de Gooijer
Jan Teeuw – orgel
Aanvang 19.30 u



O

Poortugaal
Dorpskerk

zondag 23 april
Aanvang 9.30 uur

ds Hans van Walsum
Jan Teeuw - orgel

Stadzicht
Rotterdam Kleiweg

Zanguur
donderdag 20 april
Aanvang 11.00 uur
voorganger

Pastor Wim Haas
Jan Teeuw orgel

Ouddorp
Doopsgezinde Kerk
zondag 9 april

Aanvang 18.30 uur
voorganger dhr J. Bunt
Jan Teeuw - orgel

Ouddorp
Doopsgezinde Kerk

2e Paasdag
maandag 10 april
Paaszangdienst
Aanvang 10.00 uur

Voorganger dhr C. Joppe
Jan Teeuw - orgel

Rotterdam Overschie
Grote Kerk

zondag 16 april
Aanvang 10.00 uur

voorganger ds A. de Gooijer
Jan Teeuw - orgel

Bergschenhoek
Ned. Herv. Kerk
zondag 16 april

Aanvang 18.30 uur
voorganger ds M. Zeeman

Jan Teeuw - orgel

Poortugaal
Hooge Werf
vrijdag 21 april

Aanvang 18.30 uur
voorganger

Joke van Rosmalen
Jan Teeuw - orgel

Bergschenhoek
Ned. Herv. Kerk
zondag 23 april

Aanvang 18.30 uur
voorganger ds W. Markus

Jan Teeuw - orgel

Ouddorp
Geref. Kderk
zondag 30 april

Aanvang 10.00 uur
ds C.W. Hoek
Musica Sororum
zang en muziek
Jan Teeuw - orgel


