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En pålidelig partner til din rengøring, i Rijnmond-området.
Een betrouwbare partner voor uw schoonmaak in het Rijnmond gebied.
Schoonmaakbedrijf Kleyweg
Coriet van Alphen-Roosstraat 23
3088GT Rotterdam

010-2620578
schoonmaakbedrijf@kleyweg.info
www.kleyweg.info
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Georg Jensen Damask Delft
Grundlagt i 2002, er den første damaskbutik uden for Danmarks grænser.
Udover vores udbredte kollektion af bord- og køkken-tekstil tilbyder Georg Jensen Living
et stort udvalg af bestik og boligaccessoires. Derudover består sortimentet af moderne
porcelæn, krystal og køkkenudstyr.
Kig ind i vores butik i Delfts centrum.

www.georgjensendelft.nl
info@georgjensendelft.nl

Join the Danish Dutch Business Club - where business
people with an interest in Denmark and the Netherlands
meet to network.
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Annoncer

Danish Dutch Chamber of Commerce
De Lairessestraat 97 | 1071 NX Amsterdam | THE NETHERLANDS
E: info@danishchamber.nl | W: www.danishchamber.nl | Twitter: @_DanishDutchBC_
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Kære Alle,
Alle oplever det. Tiden er en helt anden og meget af hverdagen er forandret.
Vi skal udvise den største omstillingsparathed nogen sinde - både i fælleskab og hver for sig.
Mange føler sig ensomme i deres isolation og har ikke engang mulighed for at se deres nærmeste. Nogle
målinger viser at op mod 30-35 procent har corona-mareridt om natten og en form for usynlig frygt har manifesteret sig i tomme gader, lukkede forretninger, cafe’er og restauranter samt et massivt forbrug af håndsprit.
Dog, giver tiden dig en chance... Vil du bygge læ i stormvejret eller vil du bygge en vindmølle??
Nogle mennesker er i denne tid nødt til at bygge læ, dem skal vi tage os af og hjælpe! Mange af os har
mulighed for at bygge vindmøller og finde nye måder at være menneske, pårørende, ven, arbejdstager,
arbejdsgiver, fælleskab og kirke på som måske kan være inspirerende og vise sig både gode og nyttige på
den anden side af de store coronabølger. Så byg vindmøller, hvis du kan. Og måske skaber du ny energi,
som er til gavn for både mennesker og fremtiden.

Har du brug for at snakke?
Alt er anderledes. Man kan godt ængstes og føle sig ensom. Måske er du ved at blive skør af at have børnene hjemme.
Eller lige pludselig være sammen med din partner 24/7. Lige meget hvad grunden er - og det behøver ikke handle om
corona - er du velkommen til at kontakte mig for at snakke.
Du kan ringe til mig på 06 67 10 22 00 mandag - onsdag mellem 13.00 og 15.00.
Eller skrive til mig på kng@km.dk, for at lave en aftale om at mødes på skype eller telefon samtale.
Som præst er jeg bundet af 100 % tavshedspligt, det betyder at lige meget hvad vi snakker om, forbliver det fortroligt.
Kærlige hilsner
Kristine Gustav. Sømandspræst i den Danske Sømandskirke Rotterdam
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hilsen fra præst og formand

Kærlig hilsen
Martin og Kristine

Formandens beretning 2019
Den Danske Sømandskirke Rotterdam

Kære alle,
Velkommen til kirkens generalforsamling, hvor jeg
har glædet mig til at kunne dele året der gik i Den
Danske Sømandskirke Rotterdam med jer.
Vi var et helt nyt menighedsråd der blev valgt ind til
generalforsamlingen d. 26 januar 2019 bestående
af Thomas Wedel Pedersen, Linda Muhlenbruch,
Maria Vega, Karin van Doorn og Jette Wedell-Neergaard. Heidi Neve blev valgt til kasserer. På et efterfølgende møde konstituerede vi os og Jette
Wedell-Neergaard blev formand, Maria Vega næstformand og it-ansvarlig, Karin Van Doorn eventansvarlig, Linda Muhlenbruch køkkenansvarlig og
Thomas Wedel Pedersen byggeansvarlig. Vi har
løbende gjort brug af det tidligere menighedsråd
og kasserers viden og erfaringer, hvilket har været
meget værdsat, og nødvendigt, idet vi alle skulle
lære at kunne navigere i de mange funktioner, der
er forbundet med Den Danske Sømandskirke.
I perioden indtil generalforsamlingen den 26. januar 2020 har vi afholdt 10 møder og en ekstraordinær generalforsamling den15. september, hvor
ændringerne til vedtægterne blev vedtaget og Jannie Munk blev valgt ind i menighedsrådet. Vi besluttede desuden at menighedsrådet blev konverteret
til kirkeråd.
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Der har været afholdt 32 gudstjenester hvoraf en
i Doesburg og 4 gange deltog vores præst Kristine
i nordiske gudstjenester. Foruden var der en Zeemanskerkendienst i Andreaskerk og en gudstjeneste på et skib. Assistent Simon Just har holdt to
andagter.
Der blev foretaget 316 skibsbesøg og 33 gange,
hvor søfolkene blev hentet og bragt.
Kirkelige handlinger : 2 barnedåb, 6 konfirmander
og en bisættelse.
Øvrige arrangementer, julemarkedet blev afholdt
over to weekender i Rotterdam (5 dage) og et julemarked i American School i Wassenaar.
For børnene har der været afholdt fastelavnsfest,
børneklubben har mødtes 7 gange og børnegudstjeneste.
Hollænderbørnene mødtes i april for 7. gang til reunion.
Derudover har der været Skt. Hansfest, 7 fredagscafeer, sypiger, nørkleklub, bogklub, filmaftener,
Ung i Rotterdam og arrangement med fællessang.
Juleaften blev fejret med ca. 18 deltagere.
Der har været ca. 5300 besøgende i kirken i 2019.
Kirkebladet ”Kirkehilsen” udkom 2 gange i 2019.
I marts udkom det som et fysisk blad og var redigeret af Edith Vennix. I september var det forinden
blevet besluttet, at Kirkehilsen skulle sendes ud
som et digitalt magasin og her var det redigeret af
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I forhold til de ansatte i kirken havde vi den fornøjelse at kirkens assistent Simon Just valgte at
blive genansat og derfor bliver til sommeren 2020,
hvilket vi er meget glade for. Vores køkkenassistent
Anne Ahlman stoppede januar 2020 og Anne har
ligeledes bidraget til at gøre kirken til et varmt og
hyggeligt samlingssted og har også været meget
initiativrig i forhold til at lave arrangementer for vore
unge mennesker. Anne har planlagt at rejse til Japan i noget tid og efterfølgende vil hun studere i
Danmark. Vi byder kirkens nye assistent Elisa Hørby
Jensen hjertelig velkommen. Elisa har, inden hun
tiltrådte stillingen i januar, været med som frivillig

til julemarkedet og har derfor allerede mødt en del
af kirkens frivillige og gæster. Vi har også haft rigtig
god hjælp af Thit, som var praktikant i kirken i en
måned

Christine Just og formand. Vores præst
Kristine Gustav var ansvarshavende
redaktør for begge udgivelser. Derudover
er der sendt nyhedsbreve ud ca. hver anden uge.
Søfolkene : Præst og assistenter har ihærdigt besøgt
skibene på havnen. De fortæller, at søfolkenes behov for en god samtale er vigtig, da mange søfolk
oplever et savn, når de er længe ude på havet. Derudover er søfolkene glade for at komme med ud
og handle og der har også været mulighed for at
besøge kirken. Derudover har præst og assistenter
kørt søfolkene til Rotterdams seværdigheder og har
ligeledes medbragt varer til skibene.
Sømandskirken samarbejder stadig med Sea
Health & Welfare (tidl. Handelsflådens Velfærdsråd) om skibsbesøgene.
Årets gang i kirken: Det har været et år med rigtig
mange gode stunder sammen i kirken. Vi har haft
mange hyggelige stunder, hvor vi har nydt at spise
de danske traditionelle retter ved bla. kirkefrokoster,
fredagscafeer og jule- og påskemiddagen. Fastelavn og Sankt Hans var især godt besøgt . Fastelavn var en festlig dag med masser af flot udklædte
børn og hvor præsten havde sørget for at inddrage
børnene ved gudstjenesten med sange som ”Kan
du gætte hvem jeg er”.
Til Sankt Hans nød vi gudstjenesten ude i haven
og havde efterfølgende en aften med dejlig mad og
snobrød til børnene ved bålet. Vores danske ambassadør Jens- Otto Horslund holdt båltalen og vi
sang midsommerviser sammen.
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Af aktiviteter vil jeg sluttelig nævne vores årlige julemarked, som vi jo havde valgt at holde over to
weekender i Rotterdam. Inden julemarkedet havde
der været travlt med at koordinere, designe, indkøbe, prissætte og indrette forskellige salgsboder,
butikken og madsalg. Vi havde også forinden holdt
julemarkedsmøder med frivillige, som sammen
med kirkerådet, kasserer, præst og assistenter
gjorde en flot indsats både før, under og efter julemarkedet. Vi, i kirkerådet, synes det var et fantastisk godt julemarked, som vi i fællesskab kan være
stolte af, så tusind tak til jer alle der bidrog.
Kirkerådet, præst, kasserer, assistenter og frivillige har også brugt året til at få ryddet op i kælderen,
børnehjørne og bogreoler. Vi har malet og indrettet
rummet ved siden af køkkenet til et samtalerum,
skiftet pærer i kirkesalen, lavet ny hjemmeside og
ændret vedtægter og kirkens Visions- og Strategiplan. Vi har forsøgt at gøre mest muligt selv og
haft fokus på at spare og tænke innovativt bla.
i forhold til events, madplanlægning/indkøb og
hjemmeside .
Derudover har vi søgt donationer og har derigennem fået bidrag til kirkebilen, møbler til samtalerummet, gevinster til julemarkedet og smartboard.
År 2019 har desværre ikke været mindre belastet
af bygningsproblemer end 2018 . Vi har ligeledes
måtte skifte køleskab, repareret fryser og vaskemaskine og opvaskemaskine på 1 sal. Vores kirkebygning har desværre fejl og mangler og disse er
gennemgået i en rapport af en byggesagkyndig,
hvor der ligeledes er lavet et overslag på prisen for
at udbedre dette. Beløbet er desværre større end
vores økonomi tillader og da dette jo er til stor bekymring, har vi spurgt DSUK om hjælp . Vores
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Hollænderbørnene afholdt igen i år deres sammenkomst i kirken og det var meget gribende at
høre deres fortællinger, både fra dem selv, men
også fra deres danske ”søskende”. Vi har også
haft fornøjelsen at have besøg af bla. Tornbjerg
Gymnasium, Fredericia provstiudvalg, arkitektinteresserede fra Danmark og Kirkefondet. Vi har holdt
forskellige frokostarrangementer for bla. DDBC
og DFK og havde som noget nyt arrangeret Skærtorsdags middag, som der var en fin tilslutning til.

Kirken har i marts måned haft koncert med koret
Sammenzang og vi var glade for at kunne invitere til
gratis koncert. Desuden havde vi besøg af præster
på studiebesøg. Den 15. juni var det 800 år siden,
at Dannebrog ifølge sagnet faldt ned fra himlen og
vi fejrede denne store dag sammen i kirken, hvor
der bla. blev serveret lagkager pyntet som det danske flag.

kirke har nogle kritiske punkter, som
stammer efter renoveringen, derfor er
det vigtigt at vi får udbedret disse. DSUK har
været meget lydhøre og vi er meget taknemmelige for deres støtte til udbedringer, så stor tak til
DSUK.
Jeg vil også sige stor tak til vores præst, Kristine,
som formår at indtænke innovative og kreative
løsninger, og med sin personlighed bidrager til at
kirken er et varmt og hyggeligt samlingssted for os
alle; både menighed og søfolk. Ligeledes tak til
assistenterne Simon og Anne for jeres store eng
agement og indsats både kirken og ude på havnen.
Og tak for indsatsen med indkøb til vores køkkenvejleder Majken van Wijk.

er, og ikke mindst med jeres dejlige personligheder.
Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen
med jer og jeg ønsker det fremtidige kirkeråd al det
bedste.
Jeg tænker at alle der kommer i kirken, hver for
sig og på forskellig vis, har bidraget til at kirken forsat er et rart og hyggeligt samlingssted for alle.
Sluttelig vil jeg ønske alle et godt år i 2020 og jeg
glæder mig til mange flere hyggelige stunder i Den
Danske Sømandskirke Rotterdam.

Jeg vil også gerne sige en stor tak til Kristines familie, der ofte bidrager med frivillig hjælp til diverse
arrangementer og
praktiske gøremål i kirken. Assistenternes familie
har ligeledes bidraget til kirken, når de har været
på besøg.
Stor tak til dem der har støttet kirken/doneret
penge . Stor tak til Edith Vennix og Christine Just
for at lave flotte kirkeblade. Ligeledes stor tak til
hele menigheden, fordi de kommer i kirken og støtter kirken med deres venskab. Og en stor tak skal
lyde til alle frivillige, både gamle og nye, hvor alle
er afhængige af den store indsats, der hver især
bidrages med.

Ligeledes en stor tak til kirkens kasserer Heidi Neve , der har gjort en meget stor indsats for
kirkens regnskab og økonomi.
Jeg vil også takke kirkerådet og kasserer for jeres
utrolige store indsats med de udfordringer vi har
stået med i 2019 og for et godt samarbejde. I har
hver især bidraget med jeres energi og kompetenc-
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Tak til vores to organister Andreas og Erik for deres toner i kirkesalen og for et godt samarbejde.
Andreas havde desuden arrangeret et jule-kor til
julemarkedsdagene og planlægger at koret skal
holde en lille koncert til kirkens fødselsdag.

Jeg takker for ordet,
Formand Jette Wedell-Neergaard

Medlemmer,
Tak for jeres
støtte...

Det nye Kirkeråd
Nyvalgte til kirkerådet Henrik Pedersen, Laura Jørgensen, Gitte Litha Sindvald Larsen, Anne Valentin Johansen, Martin Nielsen. Derudover fortsaetter Jannie Munk og Karin van Doorn.

Indtægtskilder

Men, vi har brug for mange flere betalende medlemmer for at kunne dække de faste omkostninger. Der er
godt styr på udgifterne, vi kan ikke spare os ud af denne situation. Dette blad har mere end 1.000 abonnenter
– vi har brug for at mange flere af jer støtter op om Sømandskirken.
Hvis du gerne vil indbetale, gøres det nemmest via www.kirken.nl/support us/become a member
Her kan også indbetales et mindre beloeb per kvartal, eller per måned, hvad der passer dig bedst.
Alternativt, send en mail til info@kirken.nl med navn og adresse, saa sender kirken en faktura.
-Kasserer Heidi Neve
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Nyt Kirkeråd & Indtægtskilder

Sømandskirken i Rotterdam er selv ansvarlig for at tjene penge til driften. Den største indtægt kommer
fra det traditionsrige julemarked, som i 2019 var en stor success. Mange hollændere kommer tilbage år
efter år for at deltage i den danske hygge. Dernæst giver den lille købmandsbutik en god månedlig indtægt.
Hvis man er i kirken i anden anledning, skal man lige ud i butikken og se hvad der er – så ryger der ofte en
æske Toms eller Anton Berg chokolade i kurven, foruden sild, torskerogn og remoulade, lagkagebunde med
dansk kagecreme og syltetøj… den aktivitet er der nu ikke og det kan mærkes. I forhold til 2019, har der i 2020
(jan-apr) været en nedgang i omsætningen på 40%. Den tredje indtægtskilde er de årlige indbetalinger for
medlemskab. I starten af marts blev der sendt fakturaer ud for 2020. Kirken beder om EUR 45 i bidrag per
husstand. Indtil nu har der været 150 indbetalinger og en del har indbetalt mere end 45, tusind tak for det!

Tror du virkelig på Gud?
Hvem er Gud?

Det spørgsmål har vel nærmest optaget teologer,
filosoffer og lægmænd siden tidernes morgen. Men
hvem er han egentlig? De fleste af os afliver vel forestillingen om den gamle mand med skægget, der
danser på en sky, når vi når minikonfirmandalderen
– Nej, jeg taler om den Gud, der virkelig findes. Hvis
han altså findes!?
Som præst bliver jeg ofte spurgt, om jeg i virkeligheden tror på Gud. Spørgsmålet får mig altid
til at tænke på, om folk mener, at der findes en uvirkelighed, hvor man kan tro på Gud, og en virkelighed, hvor man ikke behøver? Det ville minde lidt
om en tur i biffen, hvor man sætter sig godt tilrette
i biografsædet med popcorn, guf og cola – klar til
at blive underholdt. På lærredet udspiller der sig en
historie, som kan gøre os forskrækkede, få pulsen
op, røre vores hjerter, og få tårerne op i øjnene. Vi
glemmer i cirka 2 timer tid og sted, men så snart rulleteksterne begynder, lyset tændes, dørene åbnes,
så går vi fra biografens mørke ud i virkeligheden.
Vi ryster historien af os, underholdt for en stund, og
går videre ud i livet.
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Sådan kan vi måske finde et fælles sprog og
forståelse for Guds eksistens, for det er sådan Gud
også er – i virkeligheden. Vi får ikke noget bevis for,
at han findes – det må vi tro på– lige som fåret i
kassen faktisk er til.
Jeg sammenligner Gud med kærligheden. Vi ved,
at den er til, når vi bliver forelskede, men vi har ikke
brug for at finde bevis for den i vores hjerter. Vi kan
mærke, at den er der. Vi har heller ikke brug for at
rode i vores hjerne for at findes stoffet, der gør at vi
bliver bløde i knæene, når vi ser ham/ hende, som
vi er vilde med. Det er nok bare at mærke, at man
er forelsket.
At tro er både at se fåret i kassen, og vide at man er
forelsket uden at vide, hvordan forelskelse ser ud.
Det er mere og andet end en god biograftur.
Gud i virkeligheden er at tro på noget på trods af vi
ikke kan se eller bevise det.

Præstens klumme

Jeg plejer som regel at svare noget med, at der
ikke findes noget svar på, om Gud findes. Vi kan
ikke sætte Gud på matematiske formler eller finde
fysiske beviser for hans eksistens – at han rent faktisk er til. Det eneste vi har, er en tyk bog, der indeholder historier om Jesus og hans liv her på jorden.
Forskere anerkender, at der har levet en mand engang for mange år siden, som hed Jesus, men de
kan ikke svare på, om han var Guds søn.
I den vidunderlige lille bog ”Den lille prins” skrevet
af Saint- Exupéry møder en mand den lille prins.
Prinsen vil gerne have, at manden tegner et får til
ham. Manden får sin sag for, for han er ikke særlig
god til at tegne, og han kæmper virkelig med at få
tegnet fåret til prinsen. Til sidst giver han også op,
tegner en kasse med en helt masse lufthuller, og
siger til den lille prins, at her har han sit får. Den lille

prins ser på kassen, og udbryder til mandens store
overraskelse, at det lige præcis er sådant et får, han
altid har ønsket sig.

Tak for et godt
julemarked
2019!

2019
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Julemarked

Vi glæder os allerede til vores næste julemarked i november.

Vi glæder os til
at se jer!

JULEMARKED I DEN DANSKE SØMANDSKIRKE 2020.
Selvom der er lang tid til julen, og vi først skal nyde en dejlig lang og forhåbentlig solrig sommer, vil vi blot
lige informere jer om datoerne og forberedelserne omkring vores kommende julemarked.
Ligesom sidste år, hvor vi havde så stor en succes med mange frivillige hjælpere, håber vi at I igen i år er
friske på at give en hånd med til forberedelserne og også gerne under og efter selve julemarkedet.
Datoerne er :
Fredag den 13. november
Lørdag den 21. november
Lørdag den 14. november		
Søndag den 22. november 		
Søndag den 15. november
Fremover vil vi afholde begge weekender i Rotterdam.

2020
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Julemarked

Når vi ved hvordan situationen omkring corona ser ud i eftersommeren, informerer vi om planlægningen
via nyhedsbrevet.

Dagbog fra
kirken

01

Sømandsgudstjeneste i Andreaskerk i Rotterdam
27. oktober 2019
Søndag den 27. oktober holdt den danske, tyske,
hollandske, finske, norske og svenske kirke en
fælles sømandsgudstjeneste. Det var en meget
stemningsfyldt dag og der var mange mennesker
i den store Andreaskerk.
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02
Julegudstjeneste for børn
Det kan være rart, når man er forældre til mindre børn, at være et sted hvor tingene foregår i
børnehøjde. Det er dejligt at kunne lave noget
sammen med sine børn, hvor man kan hygge sig
og blive klogere på et lille hjørne af livet. Julegudstjenesten for børnene, deres forældre og bedsteforældre er en god lille gudstjeneste, hvor alle kan
være med.

Andreaskerk & børne Julegudstjeneste

01

02

Dagbog fra
kirken

04

03

04
Takkefrokosten
Søndag den 12. januar 2020, blev der holdt takkefrokost for alle de mange frivillige hjælpere til
vores årlige julemarked i november 2019.
Det blev en succes med masser af
DANSK HYGGE!

03
Juleaften 2019
Der er en helt særlig stemning på Sømandskirken
juleaften. Alle der har lyst, kommer og er med. Vi
holder julegudstjeneste, spiller gaveleg, hygger
os og spiser et veltilberedt julemåltid sammen.
Juleaften 2019 var en aldeles vellykket aften i et
fantastisk selskab.
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Vi var ca. 80 glade tilmeldte frivillige hjælpere,
som kom og hyggede sig og fortalte gode historier og oplevelser fra vores Julemarked.
Vores professionelle køkkenhold med Jannie og
Elisa sørgede igen for at forkæle os alle med de
lækreste danske frokostretter man kan tænke sig.
Endnu en stor tak til jer alle der deltog i Julemarkedet 2019. Vi glæder os til at se jer alle igen til julemarkedet i november 2020.

Juleaften & Takkefrokosten

04

Dagbog fra
kirken

05

05
Fastelavn
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Fastelavn

Igen i år havde vi en fantastisk dejlig fastelavnsfest. Traditionen tro var der flotte udklædninger,
tøndeslagning, fastelavnsboller og kåring af alle
de søde konger og dronninger.
Vi glæder os allerede til næste år.

Dagbog fra
kirken

07

06

07
”Ung i Holland”
Mange unge danskere bruger et år eller to efter
gymnasiet på at drage ud og udforske verden,
mange studerende tager til udlandet for at læse,
som en del af deres studie. Og nogle finder den
store kærlighed.
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1.søndag i advent 2019 fejrede vi lille Lottes dåb.
Her er spædbarnet med mor og far, Christina og
Boudewijn.
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Selv i Holland kan alt være nyt og anderledes,
især hvis man rejser hjemmefra for første gang
og måske får man lyst til bare for en stund at tale
dansk og kunne sige Himmelbjerget eller Valby
Bakke uden at man skal forklare hvad det er.
Lige meget af hvilken grund man kommer til
kirken, for at være med til ”ung i Holland”, er man
altid velkommen, der er altid nogen man kan
spørge om råd og hjælp og man er helt sikker på
godt selskab.

Dåb & Ung i Holland

Dåb

Der findes mange grunde til at man som ung
dansker ender i Holland enten for et par måneder
eller flere år. For nogle kan det godt blive ensomt.
Andre kan komme til at savne en rugbrødsmad
med leverpostej.

Dagbog fra
kirken

08
08
Konfirmandweekend

Tilmelding til konfirmation 2020/2021
Har du børn i alderen fra 13 – 15 år, der vil konfirmeres? Henvend jer gerne i god tid for
at få oplyst tidspunkter for undervisning i året forud for selve konfirmationen.
Ved den anden gudstjeneste på sømandskirken d. 12. september møder man sammen med konfirmanden op for at blive indskrevet som konfirmand. Her medbringes
konfirmandens dåbsattest. Herefter afholdes et informationsmøde, hvor det er vigtigt,
man deltager.
Det er også muligt at indskrive sig hos Kristine Gustav på kng@km.dk inden den 13.
september. Vedhæft konfirmandens dåbsattest.
Du/I er velkommen til at kontakte Sømandspræst Kristine Gustav for spørgsmål på
0637102200 eller på kng@km.dk
Udgifterne til konfirmationen dækkes af et bidrag på 200 euro, dette inkluderer en
konfirmandweekend 3-4 oktober 2020.
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Konfirmandweekend & konfirmations tilmelding

Weekenden 8-9. februar overnattede vores konfirmander på kirken. Vi så film, vandrede på Hoek
van Holland, talte om alt mellem livet og døden og hvad der sker bagefter... Vi afsluttede søndag
morgen med nordisk gudstjeneste i Den Norske
Sømandskirke.

Dagbog fra
kirken

Kirkefondet
Onsdag den 25. september 2019, kom en gruppe danske præster på besøg i kirken.
De blev budt velkommen samt fik en introduktion til den danske kirke og kirkelivet i Rotterdam. Om besøgende på de danske skibe i Rotterdam samt de arrangementer vi afholder i kirken året rundt.
Det gav anledning til mange interessante spørgsmål fra de danske præster, som også fortalte om deres
hverdag i de danske kirker i Danmark. Der var en fin atmosfære og diskussion på tværs. Der kom mange
gode råd og ideer til alle.
Efter en dejlig veltillavet frokost, var der et foredrag af Ron Becker.
Dagen sluttede af med kaffe og frisk hjemmebagt kage.
Tak for jeres besøg.

Allehelgens
Søndag den 3. november havde vi allehelgensgudstjeneste. Allehelgens er normalt den dag, hvor man
i kirken mindes dem man savner og har mistet. Der var mange den søndag, der havde brug for at dele
deres sorg og savn og gudstjenesten blev både bevægende og meget mindeværdig.
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Kirkefondet, Allehelgens & Helgas blomster

Kære alle,
Til vores kirkerådsmøder drøfter vi ofte frivillighed og vi er alle enige om, hvilken stor betydning det har
for os alle, der samles i kirken. Vi har mange højtider og arrangementer, hvor vi er afhængige af hinandens hjælp til at skabe festlige og hyggelige rammer. Og som jeg sagde i min formandsberetning ” Jeg
tænker at alle der kommer i kirken, hver for sig og på forskellig vis, har bidraget til at kirken forsat er et
rart og hyggeligt samlingssted for alle.”
Derfor vil vi også sige et stort tak til Helga Andersen for de mange blomster bidrag igennem årene og
viser her et lille udpluk af de flotte buketter.
De bedste hilsner
Jette Wedell-Neergaard

Nyheder

Cooper, Kirkens nyeste indflytter…
Søndag den 5,januar kom Franz i kirke. For jer, der ikke kender Franz, kan jeg fortælle at ham og hans
datter jævnligt kommer i kirke. Freja er døbt i Sømandskirken og sidste år konfirmerede jeg hende. Franz
har en hund, Bentley, som han har med, når han kommer til kirken. Men denne gang havde han ikke
bare Bentley med, han havde også Bentleys søn med, en lille bitte hvalp på 8 uger. Hvalpen fik meget
opmærksomhed. Særligt min søn Louis kastede sin kærlighed på ham. Hvalpen forlod aldrig kirken….
Vi kalder ham Cooper. Når ens far er opkaldt efter en bil, er det meget passende at hvalpen også bliver
det. Lille hvalp; Cooper Mini. Så når i kommer til kirken og I støder ind i en lille bamset uldtot, så er det
altså kirkens nyeste indflytter, Cooper.
På billedet nyder han udsigten med lille Ody, som blev døbt i kirken sidste år.
Hilsen Kristine

Postkort fra Anne

Dog er det lidt underligt ikke at skulle tilbage til Holland efter rejsen.
Jeg savner allerede min daglige gang på kirken, de søde mennesker, jeg har lært at kende og at suse rundt i Rotterdam paa min
cykel.
Jeg håber ogsaa at alt er vel på kirken!
De bedste hilsner Anne
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Cooper & Postkort fra Anne

Jeg nyder tilværelsen her i Japan. Lige nu går jeg på sprogkursus
i Tokyo sammen med elever fra hele verden og lærer lidt japanske
gloser, inden jeg skal rejse rundt i det sydlige Japan i en måneds
tid. Her er de første kirsebærtræer begyndt at blomstre og man kan
tydeligt mærke foråret i luften.

Fest tid

Mere dansk kan det da ikke blive. Vi er kreative og hjælper dig gerne med at forberede en fest.
For mere information,
Skriv til
info@kirken.nl
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Fejr din fødselsdagsfest på kirken

Fejr din fødselsdagsfest på kirken.

Take away

Stor kurv : Hyldeblomstsaft, Solbœr marmelade, kiks til ost,
Makroner, Anthon Berg Sweet Moments, Copenhagen
Chokoladebar, Anthon Berg Marcipanbrød euro 24,50

Lille kurv: Isvafler, Ribssaft, Anthon Berg Jordbœr i Champagn, Anthon Berg Marcipanbrød x 2. euro 18,50.

Kig forbi vores butik. Nu har vi nye sommer kurve med lækre danske produker, perfekt til hygge på
terrassen, som gave-kurve eller til at dele med en du holder af.
Vi har i øvrigt mange dejlige danske varer i kirkens butik og dansk design på vores hylder. Du kan altid
ringe og høre om vi har det du mangler. Du er også hjertelig velkommen til at komme på kirken og nyde
kaffe og kage mens du handler. Se på hjemmesiden for åbningstider eller kontakt os og hør om vi ”er
hjemme”.

Danske varer vi har i butikken...
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Butikken

....og mange flere ...

