
1. Algemeen 
Het was een jaar van verandering. Het orgel dat vijf jaar geleden tijdens de kerstnachtdienst plots zweeg moest wachten op grondige 
restauratie. Dankzij een keur aan bereidwillige gastorganisten, spelend op een Johannesorgel, heeft de Gemeente deze periode dapper 
doorgezongen. Wij zijn hen daarvoor dankbaar! Dit jaar kwam de restauratie dan gereed, gefinancierd door een forse investering door 
onze Gemeente, aangevuld met donaties van leden en vrienden en fondsenwerving door Arminius. Tijdens de Openingszondag kwam het 
orgel weer tot leven, met verve bespeeld door onze nieuwe cantor-organist Aart Bergwerff. Het was een feest! Ter gelegenheid hiervan 
werd het orgelcahier ‘Een prominent instrument’ uitgegeven. Aan het eind van het jaar, tijdens de uitvoering van een dubbelcantate, 
droeg Kees Glaubitz, eerder benoemd tot ere-cantor-organist, na vele jaren ook het dirigeerstokje aan Aart Bergwerff over.
De kerkzaal werd door Arminius opnieuw ingericht, waardoor wij een aantal weken in de bovenzaal moesten kerken. Het werd mooi en 
flexibel met verrijdbare banken, houten stoelen in het middenvak en prachtig parket op de vloer. Mooi, maar anders en even wennen. 
Met dit alles is de renovatie van de kerkzaal zo goed als voltooid. 
Allaird Hendriks nam na ruim 12 jaar afscheid als koster van onze Gemeente. Zijn afwezigheid was voor iedereen merkbaar, maar 
gelukkig is er het kleine team hulpkosters, dat met buitengewone inzet toch alles goed liet verlopen. Het blijkt niet eenvoudig, een 
waardig opvolger voor Allaird te vinden. 
Dr. Barnard had deze zomer studieverlof en wij waren verheugd dat hij vanaf september weer als fulltime predikant in onze Gemeente 
terugkeerde. De eerste maanden nog deels werkzaam in de wijken en deels op het gebied van de communicatie. Eind december kondigde 
dr. Berkvens-Stevelinck aan dat zij iets vroeger dan gepland, per 1 november 2017, in Rotterdam met emeritaat gaat. Zij blijft dan tot 
1 juli 2018 nog parttime werkzaam voor het landelijk bureau. Van november tot en met maart volgend jaar loopt stagiaire Corrie Vis in 
het kader van haar opleiding tot remonstrants predikant mee met dr. Holtzapffel. 
Begin dit jaar moesten de remonstranten in Breda op zoek naar een nieuwe locatie. Het was moeilijk, het kerkgebouw aan de Cimburgalaan 
te verlaten, waaraan velen gehecht zijn, een plek waar zoveel levensmomenten zijn gedeeld. Het is aan de geloofsgemeenschap om van 
dit nieuwe huis, de Lutherse kerk, weer een thuis te maken en dat gaat zeker lukken. Vanaf januari 2017 zal daar eens per maand een 
remonstrantse kerkdienst zijn. Door de samenwerking ontstaat op deze plek in het centrum van Breda een vrijzinnig centrum, waar drie 
kerkgenootschappen gezamenlijk een mooi programma gaan aanbieden. 
In opdracht van de Uytenbogaert Stichting zijn de eerste schilderijen uit onze portretcollectie gerestaureerd en dat krijgt gedurende het 
jaar zijn vervolg. 

2. Kerkdienst/Liturgie
Het jaar begon met een drukbezochte kerkdienst, die in het kader van de nieuwe reclamecampagne via radiospotjes werd aangekondigd. 
Naast leden en vrienden hadden velen van buiten de Gemeente belangstelling hiervoor. Naast eigen predikanten weten gastpredikanten 
ons gedurende het jaar op hun eigen manier te inspireren. Ook dit jaar werd de pinksterbrunch, een maaltijd tijdens de dienst, druk 
bezocht. Rozenzondag aan het begin van november was even wennen, maar wordt steeds meer bezocht, waarbij naast het noemen van 
de namen van hen die ons in het afgelopen jaar ontvielen, velen een lichtje aansteken voor iemand die zij willen gedenken. Naast de 
muziekdiensten, waarin solisten of de cantorij Non Semper optreden, is er driemaal per jaar een Cantate-/Vriendendienst. Vernieuwing 
bracht de ‘Kerkdienst Anders’, waarbij teksten en muziek van Leonard Cohen of persoonlijke getuigenissen, waarin men aangaf waar 
men zin en betekenis aan ontleende, de basis vormden voor een geheel andere vorm van vieren. De kerkdiensten ‘Twee op de kansel’ 
hebben het karakter van een dialoog. Naast een eigen predikant waren dit jaar te gast ds. Ivo de Jong met een preek uit het hoofd en veel 
muziek en Carola Schouten, Tweede Kamerlid van de Christen Unie die ons liet zien hoe de wereld van Calvijn en Arminius elkaar hier 
ontmoeten. 
Ruim veertig mensen brachten na afloop van de kerkdienst, waarin aan de hand van het Jozef-verhaal de schoonheid in de Islam 
duidelijk werd gemaakt, een bezoek aan de tentoonstelling over de Perzen in het Wereldmuseum. 
Op Facebook en Twitter werden in de 40-dagentijd, waar in de kerkdiensten ‘Iconen van moed’ centraal stonden, teksten ter 
overweging aangeboden. Voor het eerst vond op de zondag na de GayPride-markt, waar onze Gemeente als enige geloofsgemeenschap 
vertegenwoordigd was, de Roze Viering in ons kerkgebouw plaats. Een dienst, waarin tijd was voor persoonlijke verhalen, heilige 
chaos, het ontvangen van een zegen van de predikant, een lichtje branden bij een icoon of het maken van een zegenbede. Met behulp 
van vele vrijwilligers lukte het weer om van beide kerstdiensten een groot feest te maken. Ook dit jaar was er voorafgaand aan de 
Oudejaarsavonddienst een maaltijd. Het jaar werd daarmee afgesloten met een hapje en een drankje, muziek en inspiratie, en tot slot de 
traditionele oliebol. 

3. Toerusting/Winterwerk
Dit jaar werd het thema ‘Gidsen of Goeroes’ afgesloten en in september ging het nieuwe jaarprogramma ‘Pleidooi voor de vrijheid’ van 
start. Het jaarprogrammaboekje biedt een ruime keuze aan activiteiten rond het jaarthema. Veel hiervan wordt zowel in Rotterdam als 
in Breda aangeboden, zoals het medidatieweekend in Maarsen, ‘Anders Bijbel lezen’ in Zundert, het filmcafé en de gesprekskringen 
in de wijken. Toch heeft ieder daarnaast nog activiteiten die speciaal op de eigen achterban zijn gericht. Omdat er in Breda geen AVLV 
meer is, wordt het contact met de achterban onderhouden door het organiseren van een maaltijd voorafgaand aan een van de activiteiten. 
De Oriëntatiecursus onder de titel ‘On Tour’ en in het najaar ‘Dwars Geloven’, werd zeer goed bezocht en bracht ons nieuwe vrienden. 
In vervolg hierop start in 2017 een nieuwe gesprekskring, bestaande uit deelnemers aan deze cursus. De Stadsretraite ging dit jaar 
over de Katharen en geniet inmiddels zoveel bekendheid dat er ook veel mensen van buiten de Gemeente op afkomen. Iedereen is 
welkom bij de Culturele Salon, een bijeenkomst door en voor leden en vrienden. Men kan, geschoold of ongeschoold, samen of alleen, 
musiceren, zingen of zelfgeschreven gedichten declameren. De Vrijwilligersdag ging dit jaar naar de ‘S.S. Rotterdam’ en de Buitendag 
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naar Bodegraven, Woerden en Haastrecht. Nieuw in het programma was de activiteit ‘remonstranten dansen’. Dansexpressie, waarbij 
men door de wisselwerking tussen beleving en beweging op zoek gaat naar zichzelf, naar de ander en de Ander. Een andere vorm van 
het beleven van de spiritualiteit, die voor ons Rotterdammers een grote uitdaging blijkt te zijn. De vele vrijwilligers, het werk dat zij 
verzetten, al dan niet in een van de commissies, en hun toewijding daaraan zijn voor een florerende gemeente onontbeerlijk. 

4. Pastoraat
Er gebeurt veel in zo’n jaar, aan verdrietigs en aan moois en inspirerends. We vormen met elkaar een b(l)oeiende gemeenschap, waarbij 
nieuwe mensen ons weten te vinden en zich daarbij gastvrij uitgenodigd en opgenomen voelen. Tijdens de palmzondagdienst werden 
twee nieuwe leden bevestigd en werden zesentwintig nieuwe vrienden welkom geheten. Door overlijden, bedanken, administratieve 
uitschrijving en vertrek naar elders, is het aantal leden helaas wel iets afgenomen en komt daarmee op 386. Het aantal vrienden is iets 
gestegen naar 239. Het merendeel van deze nieuwe vrienden vindt aansluiting bij onze Gemeente door de landelijke reclamecampagne. 
Het pastoraat is een belangrijk onderdeel van het werk van onze drie predikanten, maar daarnaast is een groot aantal contactleden actief, 
die het contact met leden en vrienden namens Gemeente en predikanten onderhouden. 

5. Diaconaat
De Diaconale Commissie ondersteunt verschillende kleinschalige doelen in binnen- en buitenland met middelen die afkomstig zijn uit 
acties, collecten in de kerkdiensten, legaten en giften. De actie voor Maris leverde ook dit jaar weer een mooie opbrengst aan kleding, 
speelgoed en gebruiksvoorwerpen op. Voor de dienst op Werelddiaconaatszondag, samen met en bij de doopsgezinden, werd gekozen 
voor het thema ‘De vreemdeling in ons midden’. Onze taskforce ‘Vluchtelingen’ zorgt inmiddels voor de opvang en ondersteuning van 
twee Syrische gezinnen en een aantal LHBT-vluchtelingen. Een aantal van hen was aanwezig in de kerkdienst met als thema ‘Ontmoet 
de ander en je leven krijgt kleur’. Men kon elkaar daarna ontmoeten tijdens een heerlijke multi-culti-lunch, waarvoor velen allerlei 
lekkere hapjes hadden gemaakt. Juist in de kerk moet men kunnen rekenen op een gastvrij onthaal. Ontmoeting biedt over en weer nieuw 
perspectief en dan is men daardoor minder geneigd, aan vooroordelen te blijven vasthouden. 

6. Samenwerking
In het kader van het samenwerkingsproject van de kleine Rotterdamse kerken, Vrijzinnig aan de Maas, waren in onze kerk lezingen van 
Hein Stufkens, Govert Jan Bach en Doretthe Janssens. Elk jaar begroet men meer bezoekers bij de interkerkelijke Jom Hasjoa-dienst, 
dit jaar weer in de Laurenskerk, waaraan het Nieuwerkerks Mannenkoor een muzikale bijdrage leverde, zoals zij dat ook tijdens een 
bijzondere kerkdienst bij ons doen. 
Al meer dan twintig jaar bestaat er een Oecumenische Leerkring. Een grote groep mensen uit een verscheidenheid van christelijke 
kerken komt in onze kerk samen om zich aan elkaar te scherpen. Tijdens de zomermaanden waren er de gezamenlijke diensten met 
de doopsgezinden met als thema ‘Keuzestress’. De Bredase remonstrantse zomerdiensten worden vormgegeven in de gezamenlijke 
diensten in de Grote Kerk. In Breda zijn er met regelmaat Schalmdiensten, beurtelings bij de remonstranten, de Walen of de lutheranen.  
Voor het laatst dit jaar ging om de twee maanden een remonstrantse predikant voor in de gezamenlijke dienst met de Vrijzinnige 
Bergkapelgemeente. Samen met voorgangers afkomstig uit verschillende geloofsgemeenschappen in Rotterdam wordt in grote 
oecumenische gezindheid wekelijks in een middagpauzedienst in de Laurenskerk op een toegankelijke manier in deze moderne tijd en 
in de drukte van de grote stad het Evangelie besproken.

7. Jongerenwerk
Tijdens hoogtijdagen en op de zondagen dat er ook Kinderkring is, kunnen gezinnen met jonge kinderen naar de kerkdienst, terwijl 
hun kinderen door vrijwilligers worden opgevangen. De Kinderkring is er twee keer per maand voor kinderen in de basisschoolleeftijd, 
waar zij op een laagdrempelige manier vertrouwd worden gemaakt met onze vrijzinnige kerk. Het traditionele Kerstspel met de titel 
‘De tienerjaren van Jezus’, uitgevoerd door de kinderen van de Kinderkring, werd opnieuw geschreven en geregisseerd door Chantal 
van der Putten. Jongeren komen met regelmaat bijeen, waar tijdens een maaltijd actualiteit en inspiratie worden besproken. Tijdens de 
bijeenkomsten ‘Voor Het Stappen Gaan’ ontvingen de jonge remonstranten weer tal van interessante gasten. Zij gingen ook dit jaar 
weer klussen bij PiPa. Verschillende zondagen per jaar ontmoeten de jonge remonstranten elkaar na de dienst, gaan dan ergens eten en 
bespreken soms de dienst, maar er komen ook gewone wereldlijke zaken aan de orde. Op eigen initiatief zijn de jonge remonstranten 
gestart met de gesprekskring ‘Praatje Pot’.

8. Publiciteit, werving, beleid en toekomstperspectieven 
Vanaf september werd een aanvang gemaakt met de uitvoering van het ‘Werkplan vergroting naamsbekendheid’,  dat door de  subsidie 
‘niet afgedragen quotumgelden’ kan worden gerealiseerd. De Publiciteitscommissie is begonnen met het in kaart brengen van alle 
gebruikte communicatiemiddelen, zoals de nieuwsbrief, Facebook, Twitter en advertenties in de diverse bladen. Het gebruik daarvan 
werd kritisch bekeken. Het blijkt lastig, redactionele artikelen over ons of onze activiteiten in de verschillende huis aan huis bladen 
geplaatst te krijgen. Argument voor de afwijzing is dat onze kerk niet in de desbetreffende wijk staat. Daarnaast is het jaarprogramma 
geëvalueerd om te bekijken, welke activiteiten er nu al zijn of georganiseerd kunnen worden, zodat de Gemeente sterker naar buiten 
geprofileerd kan worden. Veel tijd en energie wordt nu gestoken in het organiseren van een groot evenement tijdens de Kerkennacht. We 
moeten uitstralen, waar we goed in zijn en zo mensen proberen te verleiden, meer te willen weten over ons gedachtegoed. We blijven 
lekker aan de weg timmeren en we gaan er nog even mee door. Laat heel Nederland maar weten dat er remonstranten bestaan!
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