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Philip 
Dankloff (92)

Vrijwilliger Lam Gods

Wat doe je?
Ik ben voorzitter van het gemengde koor in onze 
geloofsgemeenschap. Daarnaast help ik met  
het maken van Misboekjes, beantwoord ik één  
ochtend per week de telefoon op ons secretari-
aat en coördineer ik het rondbrengen van Rond-
om de Kerk. Ook doe ik altijd graag mee aan de 
catechesebijeenkomsten van Marieke Maes.

Hoe gaat dat in de praktijk?
Vóór de coronatijd was ik als kerkvrijwilliger twee 
dagen per week in de weer, nu, met het tijdelijk 
wegvallen van repetities en uitvoeringen, kost 
het me denk ik één dag. Dat kan wat variëren, 
soms verricht ik ook nog wat hand- en span- 
diensten, dan breng ik bijvoorbeeld als iemand 
even uitvalt zelf ons parochieblad rond op een 
aantal adressen.

Waarom doe je dit?
(Glimlachend) Dat weet ik eigenlijk ook niet pre-
cies. Ik ben godsdienstig opgevoed, er zit een 
bepaald ritme in. Noem het gewoonte, ik heb 
het altijd al gedaan. Ik begon ermee toen ik lid 
was van de Leonardusparochie aan de Haagweg, 
pater vroeg me, en zo rol je van het een in het 
ander. Ik ben ook meer een doener dan een den-
ker. Ik mis nu wel erg de wekelijks vieringen, ze 
zijn afwisselend in de Antoniuskerk of de Maria 
Middelares. Het is steeds een groots samenzijn, 
en na afloop spreek je altijd wel weer mensen bij 
de koffie.

Wat drijft je?
Plicht, denk ik, het is haast niet te omschrijven, 
ik vind dat ik dit moet doen om de kerk een 
beetje te helpen. De kerk is belangrijk. Mensen 
zijn verknocht aan hun kerk, dat merk je steeds, 
en in moeilijke tijden is ze voor veel mensen 
een toevlucht. Alleen gaat het in de huidige 
vorm wat moeizaam. Ik weet ook niet of het op 
deze manier moet. Wie zal het zeggen? Zelf ben 
ik ook nog steeds aan het zoeken. Is er nu een 
God? Twijfel hoort erbij denk ik dan altijd. Mis-
schien hoort dat ook wel een beetje bij me. Ik 
vind het in elk geval wel hoe dan ook belangrijk 
dat er continuïteit blijft in het kerkelijk leven.

Wat betekent Pasen voor je?
Voor mij is De Goede Week ook letterlijk een  
goede week, een week om je echt te bezinnen 
over geloof en wat je kunt doen voor mensen.  
Je bent tenslotte niet bezig voor jezelf, maar 
voor anderen. 

Is er ruimte in het team voor meer 
jongeren?
Corinna: “Jazeker. Wij zoeken meer 
jonge mensen om ons team te verster-
ken. Wij hebben hun hulp echt nodig!”

Ben je tussen 15 en 25 jaar en mee wilt 
doen met de Hartebrug livestream, 
stuur dan een mail naar Arno 
Hanssen: hanssen.arno@gmail.com.

Tekst: Victoria Twist

Met Mozes in de woestijn
Dit jaar was het thema van de grote 
kinderactiviteit in de Hartebrug ‘De 
40-dagentijd en de 40-jarentijd.’ Na 
een korte uitleg van de 40-dagentijd 
begonnen zestien kinderen, onder 
het  leiderschap van Mozes, Aaron en 
Miriam, de lange tocht uit Egypte op 
weg naar het beloofde land. 
Met een beetje fantasie was de Roma-
nuszaal omgetoverd tot een woestijn 
waar wij de avonturen van het volk 
Israël konden beleven. Zo klaagden 
wij dat er niets te eten en drinken was 
totdat God ons manna gaf en Mozes 
met zijn staf water uit de rots haalde.
Toen ging Mozes de berg Sinaï op om 
regels te halen. Maar intussen had-

den wij een gou-
den kalf gemaakt 
en begon het te 
aanbidden.  
Wat was Mozes 
boos toen hij met 
de tien geboden 
terugkwam!
Daarna duurde het nog 40 jaar voor-
dat wij eindelijk in het beloofde land 
aankwamen, waar wij van koekjes en 
limonade mochten genieten. Na de 
pauze konden de kinderen aan ver-
schillende activiteitentafels werken. 
Een deel van de knutsels gaan we ver-
kopen om geld in te zamelen voor de 
Vastenactie. Victoria Twist

Tessel en Corinna zitten 
bij elkaar in de klas (3 
gym TTO) en sinds een 
paar weken helpen ze met 
de livestream van de  
Hartebrugkerk.

Hoe kwamen jullie bij de 
livestream terecht?
Tessel: “Ik had al vorig jaar een 
keer meegedaan. Toen ik  
onlangs via mijn vader werd 
gevraagd om mee te doen zei 
ik: “Prima!””
Corinna: “Ik wist dat de 
livestream bestond en toen 
heeft Tessel me gevraagd om 
mee te doen. Ik heb sindsdien 
elke zondag, behalve één keer, 
mee geholpen.”

Wat doen jullie precies?
Tessel: “Wij filmen tijdens de 
Mis. Er zijn twee camera’s.  
Met camera 1 film je wat op het 
priesterkoor gebeurt, dus het 
altaar en de ambo.”
Corinna: “Met camera 2 film 
ik het koor en, waar nodig, de 
tweede ambo. Anders moet je 
met camera 1 te snel draaien wat 
niet prettig is voor de kijkers.”

Wat vinden jullie er leuk aan?
Corinna: “Nou, we zien elkaar 
in het echt en niet alleen in 
onze virtuele klas! En het is 

ook een extra reden om weer naar de 
kerk te komen.” 
Tessel: “Vroeger had ik niets met de 
kerk. Sinds ik aan het filmen ben, kan 
ik met mijn vader over de kerk pra-
ten. Nu ken ik de termen en weet wat 
er in de Mis gebeurt. Ik heb heel veel 
geleerd. Ik vind het ook leuk om naar 
de architectuur van de kerk te kijken. 
Je kunt allerlei details zien zoals de 
gouden bloemen op de muren en de 
gekleurde vierkanten in de koepel.”

De eerlijke 
houthakker

Lang geleden woonde er een houthakker in het 
bos. Met zijn bijl hakte hij hout dat hij dan voor 
een beetje geld verkocht. Al werkte hij lange 
dagen, hij bleef heel arm. Op een dag glipte de 
bijl uit zijn hand en viel in de rivier. Het water 
was diep en hij kon de bijl niet meer zien. Nu 
zou hij geen geld kunnen verdienen en hij be-
gon te huilen. Opeens verscheen er een fee met 
een gouden bijl in haar hand. “Is dit jouw bijl?” 
vroeg ze. “Nee,” antwoordde de houthakker 
verrast, “die is niet van mij.” Toen bracht de fee 

een zilveren bijl tevoorschijn en vroeg: “Is 
dit jouw bijl?” “Nee,“ antwoordde de 
houthakker, “Die is niet van mij.” 

Eindelijk bracht de fee een 
ijzeren bijl uit het water. “Is dit 

van jou?” vroeg ze. “Jazeker!” 
riep de houthakker. “Dank je 
wel!” De fee was onder de indruk 

van zijn eerlijkheid. Ze gaf hem 
niet alleen zijn eigen bijl terug 

maar ook die van goud en zilver 
als beloning.

Deze mooie tekeningen en veel meer kleurplaten en projecten zijn op onze website te vinden:

B E R G R E D E
Gelukkigdoor eerlijk te zijn!

DE

Eerlijk zijn
Eerlijk zijn betekent uiteraard de waarheid zeg-
gen en niet liegen. Maar iemand bedriegen of 
misleiden is ook niet eerlijk. Iets nemen of hou-
den dat niet van jou is, is oneerlijk. Als je eerlijk 
bent, speel je niet vals en houd je je altijd aan de 
regels ook als je daardoor gaat verliezen!

Lieve God,
Vandaag heb ik iets verkeerds  
gedaan en toen heb ik gelogen,  
zodat ik de schuld niet zou krijgen.
Nu spijt het me dat ik niet eerlijk 
was. Help me alstublieft om het  
juiste te doen en morgen de  
waarheid te vertellen.  
Amen.

 Petrus 
en de Haan
Jezus was gevangen geno-

men. De soldaten namen Hem 
mee naar het huis van de ho-
gepriester. Petrus liep op een 

veilige afstand achter Jezus aan om te zien wat er zou 
gebeuren. Hij kwam op de binnenplaats van het huis 
en zette zich neer bij de knechten om te wachten. 
Er kwam een dienstmeisje naar hem toe die zei: “Jij 
hoort bij Jezus uit Galilea!” Maar Petrus riep: “Nee 
hoor. Ik heb geen flauw idee waarover je het hebt.” 
Petrus liep een beetje stiekem weg naar de poort. 
Maar daar herkende een ander meisje hem. 
Zij zei: “Deze man hoort bij Jezus uit  
Nazareth!” Maar Petrus riep: “Nee hoor. Ik 
ken de man niet eens. ”Even later zeiden een 
paar andere mensen:“Wij weten dat je bij Jezus 
hoort. Wij horen aan je accent dat je ook uit  
Galilea komt!” Maar Petrus riep: “God weet dat ik 
de man niet ken!” Meteen daarna begon een haan 
te kraaien. Petrus schrok. Hij herinnerde zich de 
woorden van Jezus. “Voordat de haan kraait, zal 
je drie keer zeggen dat je Mij niet kent.” Hij had 
er echt spijt van en liep huilend weg.

Hoe kan ik  
eerlijk zijn?
Ik kan hard studeren en niet 

vals spelen tijdens een toets.

Ik kan proberen mijn speelgoed 

en mijn snoep eerlijk te delen.

Ik kan dingen
terug geven 
die anderen 
hebben verloren.

Ik kan de waarheid 
vertellen als ik 

per ongeluk 
iets kapot maak.

       Ik kan eerlijk zijn tegen 
           anderen over hoe ik me echt voel.

          Interview  met 
Tessel en Corin na van de Hartebrugkerk

Palmzondag voor 
jongeren
Op 28 maart, Palmzondag, is 
het Wereldjongerendag.
Ben jij tussen de 16 en 30 jaar, 
dan nodigt bisschop Van den 
Hende je op deze speciale Tour 
of Faithdag van harte uit om 
met andere jongeren van het 
bisdom Rotterdam deze dag 
te vieren.  Meer informatie op 
de Facebookpagina jongeren-
pastoraat bisdom Rotterdam. 
Aanmelden voor de Whatsapp- 
groep kan via d.buhler@
bisdomrotterdam.nl.
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