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PASEN IN Krakau
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kerkblad

We belanden bij de Domi ni-
canen. De sfeer in de kerk is 
opgewonden. Overal mensen, 
vooral jonge mensen. Ze 

zitten op trappen en balustrades. Door 
de betegelde kloostergangen komen 
klanken aangezweefd. Twee jongens 
en twee meisjes staan in te zingen. 
Hun stemmen klinken tot in de kerk. 
Jonge monniken bewegen snel en licht 
door de gangen, druk bezig met voor-
bereidingen. In de refter verzamelen 
zich de jonge leden van het koor en 
orkest. De stemming is feestelijk. Over 
alle kruisen waar Jezus aan hangt zijn 
doeken gedaan, of Jezus is eraf gehaald. 
Piëta’s zijn even niet te vinden.

Het wordt licht…  Een uur later is 
de kerk afgeladen vol. Iedereen krijgt 
een kaarsje. Terwijl mensen nog naar 

binnen snellen maken jonge monniken 
buiten een vuur. Binnen in de kerk is 
het nu donker. Een �akkerende kaars 
wordt binnen gedragen. Vanaf die vlam 
steken mensen in een steeds wijdere 
kring elkaars kaarsjes aan. Langzaam 
licht de kerk op. Het wordt licht, stamel 
ik, met tranen in mijn ogen. Dan vol-
gen uren van staan, zitten en knielen, 
van luisteren, bidden en zingen. 

Kabaal in de kerk  Dan, als de kaarsen 
weer doven, gaat ineens al het licht aan, 
davert het orgel en gooien jonge monni-
ken kleren in de lucht en maken kabaal 
met koperen schellen. De wake duurt 
vier uur, aansluitend is er midden in de 
nacht de paasmis. De volgende ochtend, 
als het licht wordt, luiden de klokken. 
Mensen lopen zingend om de kerk. De 
hele paasdag door zijn er mensen, jong 
en oud, gezinnen met kleine kinderen in 
de kerken, om de opstanding uit de dood 
van Jezus Christus te vieren. Pasen leeft 
in Polen.  

André Meiresonne
andremeiresonne@gmail.com

De sfeer in de kerk  

is opgewonden 

Krakov, Polen. Ooit een Habsburg-

se stad, dat kun je zien. Het doet 

nog het meeste denken aan Praag, 

en dat is ook niet ver weg. Het is 

Stille  Zaterdag 2017. Overal mensen 

op straat. De een op weg naar de 

markt, om te eten en te drinken. 

De ander naar de kerk, om te vasten 

en te waken. Vrouwen met mandjes 

vol hardgekookte eieren – voor het 

 ontbijt, na de nachtmis. 

w
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MAALTIJD 
Op 9 april om 17.30 uur is er een maaltijd 
rond bronnen van veerkracht! Welke bronnen 
boren we aan om op de been te blijven of 
op te staan en verder te gaan? Zijn ze aan te 
wijzen of door te geven? Wie inspireren ons 
daarbij, wie zijn voor ons toonbeelden van 
veerkracht? Bij het overlijden van Stephen 
Hawking werd hij ook geroemd om zijn 
immense veerkracht! Als afsluiting van het 
thema veerkracht delen we onze ervaringen 
rond de maaltijd. De maaltijd is op zichzelf al 
een bron van veerkracht en gemeenschap!  

HOUVAST 
Op maandagmiddag 28 mei komen we 
bijeen rond dat andere landelijke jaar-
thema Houvast. Het gaat om een ad-hoc 
kring waarbij alle ruimte is voor nader 
persoonlijk gesprek en uitwisseling van 
ervaringen. Koen Hotzappfel vertelt over 
het waarom van het themaboekje Houvast 
over levensvragen. In de bijbehorende 
Handreiking staan meer dan voldoende 
vragen voor een goed gesprek. Wat geeft 
ons al dan niet houvast in het leven, zijn 
we op zoek naar houvast of juist niet? Voelt 
u voor deze ad-hoc-kring, geeft u zich dan 
op bij Jennie van Dorp, jennievandorp@
hetnet.nl of 076 56 53 931.  

VEERKRACHT
Op maandag 9 april om 17.30 uur. Welke 
bronnen heeft de veerkracht die mensen op 
de been houdt en doen opstaan? Zijn die 
bronnen aan te wijzen en door te geven? 
Als afsluiting van het thema veerkracht dele 
we onze ervaringen rondom een gezamen-
lijke maaltijd. Ook besteden we aandacht 
aan de veerkracht van onze Bredase gemeen-
te, wat gaat er goed, wat kan er beter en wat 
zou u graag willen veranderen of toevoegen 
aan het programma. Aanmelden kan via:  
jennievandorp@hetnet.nl of 076 56 53 931.

nieuws uit breda colofonvan de redactie
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Voor u ligt het vernieuw-
de Kerkblad. Zoals u 
kunt zien, is er door 
de kerkenraad bewust 

gekozen voor een vormgeving die 
voortbouwt op het landelijke blad 
AdRem. Er is geprobeerd om meer 
lucht en plaatjes mee te geven, 
anders dan in de vorige opmaak 
waarin in een zo klein mogelijk 
aantal pagina’s zoveel mogelijk 
letters werden gestopt. Dat betekent 
dat uw blad er nu niet alleen anders 
uit ziet, dat er wellicht even gezocht 
moet worden naar de informatie, 
maar ook dat niet alles wat u ge-
wend was, een plaats heeft kunnen 
vinden. We zullen voortaan de 
nadruk leggen op kortere artikelen. 
We willen leden en vrienden van de 
gemeente aan het woord laten om 
over hun inspiratie te vertellen. Met 
foto’s willen we laten zien wat er 
in uw gemeente gebeurt. Vanzelf-
sprekend staan wij open voor uw 
kritische commentaar!  
 
Tjaard Barnard, André Meiresonne
en Martha Rotgers

v

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  

aanleveren vóór zondag 7 mei 12.00 uur  

via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl 

Verschijningsdatum 18 mei 2018

 

Redactie Tjaard Barnard, André Meiresonne

en Martha Rotgers

Vormgeving Marjorie Specht, ontwerpkantoor.nl 

Drukwerk Drukkerij G.B. ’t Hooft bv.

Abonnement € 27,50 per jaar

Belangstellenden kunnen zich abonneren  

op Kerkblad Remonstranten Rotterdam. 

Opgave bij het kerkkantoor, tel. 010 4360543 

Kerkkantoor Telefonisch bereikbaar op maandag 

en donderdag van 9.00-13.00 uur. E-mail:  

administratie@remonstrantenrotterdam.nl 

Betalingen en giften Kerkelijke bijdragen kunt  

u overmaken op NL23 INGB 0000 1707 14 

t.n.v. Remonstrantse Gemeente Rotterdam  

o.v.v. ‘bijdrage + jaartal’. 

Bloemenbijdragen en bijzondere giften kunt 

u overmaken op NL23 INGB 0000 1707 14 

t.n.v. Remonstrantse Gemeente Rotterdam, 

o.v.v. het doel van uw gift.

Diaconale giften kunt u overmaken op 

NL55 INGB 0000 2251 37 t.n.v. Diaconie Remon-

strantse Gemeente Rotterdam o.v.v. het doel. 

Adreswijzigingen Wij verzoeken u bij verhuizing  

een adreswijziging naar het kerkkantoor te zenden. 

Vriendelijk dank voor uw medewerking. 

Ziekenhuisopname Wanneer u bij opname in het 

ziekenhuis bezoek van de predikant wenst, vragen  

wij u de wijk predikant daarvan in kennis te stellen. 

Begrafenis en crematie Wanneer u dat wenst,  

spreken de predikanten bij een uitvaart of 

leiden zij een afscheidsdienst. Wilt u er aan 

denken pas de de�nitieve afspraken met de 

begrafenis ondernemer te maken als u weet 

of uw predikant op dat moment ook kan?

Vervoer Breda  Voor vragen over vervoer voor  

kerkdiensten, lezingen e.d. kunt u contact  

opnemen met Jennie van Dorp, 076 5653931.

kerkdiensten
remonstrantse kerk

museumpark 3 rotterdam

aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld

 12 nov ds. G. Berveling

 19 nov dr. T.R. Barnard ~ AVLV aanvang 12.00 uur

 26 nov ds. F. Knoppers

3 dec dr. E.H. Cossee ~ 1e advent ~ Cantatedienst

 10 dec ds. I.M. de Jong ~ 2e advent

 17 dec dr. K.J. Holtzapffel ~ 3e advent

 24 dec dr. K.J. Holtzapffel 
4e advent en kerstavond ~ 22.00 uur
kerstzang op het voorplein vanaf 21.00 uur

lutherse kerk breda
veemarktstraat 11 (vooringang) 

stadserf 3 (achteringang)

aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld

 26 nov ds. Galema

5 nov Ekklisia ~ Johannes 3, Nicodemus
 19 nov Ekklisia ~ Johannes 5, De verlamde

3 dec Ekklisia ~ Johannes 8, De blinde

 10 dec Schalmdienst, Waalsekerk aanvang 11 uur

 25 dec mw. M. Rosen Jacobson - van Dam
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verhuur kerkgebouw

Wilt u een ruimte huren in het 
kerkgebouw? 

Neemt u contact op via 
verhuur@arminius.nu of 

010 4363800.

collecten

Van 1 oktober tot en met 29 oktober 2017
Eyes on Ghana € 189,30
Rabbit School € 633,74
Stichting Kenya Fonds € 239,31
Stichting PiPa € 162,53
Diaconie € 247,70
Gemeente € 1.259,73

Breda
Van 24 september tot en met 22 oktober 2017
IKV € 19,65
Voedselbank Breda € 130,75
Gemeente € 190,26

Hartelijk dank voor uw bijdragen!

uYtenbogaert stichting 
Stichting tot beheer van de kunstwerken van de 

Remonstrantse Gemeente Rotterdam 
Postadres: Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam 

www.uytenbogaertstichting.nl
Restaureer mee! 

IBAN: NL82 ABNA 0535 5592 67 
t.n.v. Uytenbogaert Stichting te Rotterdam.

boekentafel

Op zondag kunt u in de hal 
– voor & na de dienst – boeken kopen.

U kunt ze ook per e-mail bestellen
bij Fréderique – vanschijndel13@kpnmail.nl 

10% van de omzet komt ten goede aan de kerk. 
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COLLECTEN
van 3 december tot en met 31 januari 2018
Stichting Pallieter   149,51 
Kinderen van Caïro   247,75 
Rabbit School   933,12 
Stichting Exodus   672,64 
Max maakt mogelijk: Oma’s van Moldavië 251,80 
Vrienden Maaszicht   371,00 
Eyes on Ghana   294,44 
Stichting Kenya Fonds   148,95 
Gemeente   1.764,92 
  
Breda 
28 januari 2018
Niños Guatemala    25,30 
Gemeente   38,10

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

COLOFON
REDACTIE EN VORMGEVING

Redactie:Tjaard Barnard, André Meiresonne, Martha Rotgers
Opmaak en drukwerk: Drukkerij G.B. ’t Hooft bv.

AANLEVEREN KOPIJ KERKBLAD
U kunt uw kopij voor dit kerkblad aanleveren vóór zondag 18 maart 

12.00 uur via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl 
Verschijningsdatum: 30 maart 2018

ABONNEMENT € 27,50 PER JAAR 
Belangstellenden kunnen zich abonneren op 

Kerkblad Remonstranten Rotterdam Opgave bij het kerkkantoor.  

KERKKANTOOR 010 4360543 
Het kerkkantoor is telefonisch bereikbaar op maandag en 

donderdag van 9.00-13.00 uur en altijd per e-mail: 
administratie@remonstrantenrotterdam.nl 

BETALINGEN/GIFTEN 
Uw kerkelijke bijdragen kunt u overmaken op 

NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. 
Remonstrantse Gemeente Rotterdam o.v.v. ‘bijdrage + jaartal’. 

Bloemenbijdragen en bijzondere giften kunt u overmaken op 
NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. 

Remonstrantse Gemeente Rotterdam, o.v.v. het doel van uw gift. 

Diaconale giften kunt u overmaken op NL55 INGB 0000 2251 37
t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Rotterdam o.v.v. het doel. 

ADRESWIJZIGINGEN 
Wij verzoeken u bij verhuizing een adreswijziging naar het 

kerkkantoor te zenden. Vriendelijk dank voor uw medewerking. 

ZIEKENHUISOPNAME 
Wanneer u bij opname in het ziekenhuis bezoek van de predikant 
wenst, vragen wij u vriendelijk de wijkpredikant, c.q. het kerkkan-

toor daarvan in kennis te stellen. 

BEGRAFENIS/CREMATIE 
Wanneer u dat wenst, spreken de predikanten bij een uitvaart of 

leiden zij een afscheidsdienst. Wilt u er aan denken pas de definitie-
ve afspraken met de begrafenisondernemer te maken als u weet of 

uw predikant op dat moment ook kan? 

VERVOER BREDA 
Voor vragen over vervoer voor kerkdiensten, lezingen e.d. kunt u 

contact opnemen met Jennie van Dorp, 076 5653931.
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van de predikanten

Graag spreek ik op deze 
plaats veel dank uit aan 
mevrouw Lems-Prudon, 
die aangegeven heeft het 

wijksecretariaat van Schiedam te 
beëindigen. Zij deed het werk gedu-
rende vele jaren met heel veel inzet en 
trouw. De Schiedammers hebben het 
gemerkt. 

Houvast  Het jaarthema Houvast 
kwam op 10 maart op zeer diverse 
 wijze ter sprake tijdens de Beraadsdag 
te Hengelo. André Droogers sprak 
er over speelse houvast (zingeving 
als levensbeschouwelijke betekenis-

geving) en liefdes¡losoof Jan Drost 
sprak er over liefde als tweeheid. In 
de relatie met een partner moet je niet 
alleen accepteren dat de ander anders 
is en blijft dan jijzelf, maar dat moet 
je juist ook heel erg waarderen (vrij 
naar Levinas). 

Jan Berkvens  Jan is inmiddels 
enthousiast begonnen aan zijn 
gemeentestage bij ons. U hebt hem 
wellicht al ontmoet, anders gaat u 
hem nog ontmoeten. Bijvoorbeeld 
tijdens de Cantate- en Vriendendienst 
van zondag 22 april. Van harte in uw 
aandacht aanbevolen! 

Pasen  Maar dat is al weer voorbij 
Pasen, nu eerst door de Stille Week 
heen op weg naar het Feest van Pasen 
op 1 april. Zoals ik ergens las: we 
hebben daar allerlei ideeën, verhalen 
en beelden bij, maar ten diepste is het 
een mysterie waarvan de diepte niet 
te doorgronden is! Onder vermelding 
dat we eind april in Amerika onze 
dochter bezoeken, een hartelijke groet 
aan u allen.  
  
Koen Holtzap¤el
Afwezig van 23 april tot en met 8 mei. 
Voor vervanging, zie de nieuwsbrief. 

Over ISRAËL en meer
Natuurlijk was het bijzonder, de korte oriëntatiereis naar Israël eind 

februari. Alleen al om eens met eigen ogen te zien en rond te wandelen  

in het land waar je het steeds over hebt met elkaar, waar de Bijbelverhalen 

zich afspelen en waar elke steen waarover je struikelt een geschiedenis 

heeft te vertellen. Meer van Tiberias, Dode Zee, Jeruzalem. Het smaakt 

naar meer, wellicht in een gezamenlijke reis? Zie elders in dit blad.

g

Nooit geweten dat ik als 
predikant nog eens zo 
redactioneel actief zou 
worden. Eerst in AdRem, 

zoals sommigen uwer al geconsta-
teerd hebben. Nu ook in dit kerkblad. 
Op zich niet onaardig: zo raak ik nog 
meer op de hoogte van wat er in de 
gemeente gebeurt. Overigens, zo 
spraken we in de kerkenraad af, zal ik 
dit niet heel lang blijven doen. Er is 
tenslotte ook echt domineeswerk dat 
gedaan moet worden! Wat dat dan is? 
Preken, mensen bezoeken en kringen 
leiden. En ook nog: op allerlei plekken 

aanwezig zijn, zoals bij de zondag-
middagopenstelling, maar ook op 
de sociale media en andere plekken, 
om te laten horen waar we staan als 
Remonstranten: 400 jaar, geloven in 
vrijheid! Met een hartelijke groet.  

Tjaard Barnard
Afwezig van 4 tot en met 11 mei. 
Voor vervanging, zie de nieuwsbrief.

n
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gesprekskringen

KOM IN de kring
Rotterdam kent verschillende kringen waaraan  
u kunt deelnemen. Aanmelding via de predikanten. 
U bent van harte welkom.

4

Wanneer en waar

Di 10 april 10.00 uur 
Oecumenische kring in Kerk

Di 10 april 20.00 uur  
Kring Ommoord/Zevenkamp bij Jannie Visser,  
Knibbelweg 17, Zevenhuizen

Di 17 april 20.00 uur 
Kring Centrum bij Lientje Pols, Westzeedijk 266

Ma 23 april 20.00 uur  
Kring Hoeksche Waard, bij fam. Steenhuis,  
Slauerho©straat 11, Oud-Beijerland

Di 24 april 20.15 uur
Kring Hillegersberg 3, bij Geert Wassink,  
Pr. Julianalaan 32

Do 26 april 20.15 uur
Kring Barendrecht, Carnissehaven,  
hoek Noordersingel/Avenue Carnisse, Barendrecht

Kringen van dr. Tjaard Barnard

Bereikbaarheid van de predikanten

Wanneer en waar

Do 5 april 20.00 uur
Kring Dwarsgeloven in de Kerk

Wo 11 april 14.00
Kring Nieuwerkerk, fam. Cramer, Europalaan 93

Do 12 april 15.00 uur
Kring Kralingen in Termaat

Do 19 april 10.00 uur
Contactleden Kralingen-Prinsenland, 
mw. van Dunné-de Josselin de Jong, Ho�aan 70 

Vr 11 mei 14.00 uur
Kring Capelle-Prinsenland, 
fam. De Bijll-Nachenius, Van Eijsden-Vinkstr 51

Ma 14 mei 20.00 uur
Kring 25+

Wo 16 mei 14.00 uur
Kring Berkel e.o., mw. Stigter-Bakker, 
Swemcooperlaan 21 

Di 22 mei 14.30 uur
Termaatkring in Termaat

Wo 23 mei 20.00 uur
Kringclusief, mw. Felix, Hobbemalaan 13

Do 31 mei 20.00 uur
Kring Krimpen, mw. Brans-Danner, Nieuwe Vliet 9

Kringen van dr. Koen Holtzap¤el

Dr. Tjaard Barnard 
 
Glasblazerij 42, 2993 CM Barendrecht,  
barnard@remonstrantenrotterdam.nl, over het  
algemeen bereikbaar ma t/m vr 9.00 - 9.30 uur, 
tel. 0180 64 9576, stuurt u gerust een mailtje of  
een appje, dan belt hij zsm terug 06 58 820 686 
www.tjaardbarnard.nl

Wijken Rotterdam (met uitzondering Kralingen,  
Ooster �ank en Prinsenland), Heerjansdam,  
Barendrecht, Ridderkerk, Albrandswaard,  
Nissewaard en Hoeksche Waard.

Wijksecretaris Sity Gerrits, tel. 010 456 4762, 
sityg18@hetnet.nl

Dr. Koen Holtzap¤el
 
Willem Nagellaan 23, 3054 BV Rotterdam
holtzap©el@remonstrantenrotterdam.nl.
Bereikbaar op ma t/m do 8.45 - 9.15 uur
tel. 010 418 6913. Preken vindt u op
www.rotterdam.remonstranten.nl 
onder overdenkingen.
 

Wijken Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, 
Breda, Capelle-, Nieuwerkerk- en Krimpen a/d IJssel, 
Kralingen, Ooster�ank, Prinsenland, Schiedam,  
Termaathuis en Zevenhuizen.

Rem_R'dam_KerkBlad_april 2018 def.indd   4 21-03-18   16:24



5

‘Vertel aan je geliefden en vrienden wat 
je beweegt. Waarom is remonstrant zijn 
belangrijk voor je? Laat je kennen! We 
hebben als remonstranten een mooi 
gedachtengoed. Wees daar open over 
naar anderen. Op die wijze krijg je veel 
terug. Mensen zullen met je gaan dis-
cussiëren, maar dat gesprek is boeiend 
en er ontstaat meer openheid. In de 
nuance zit de inspiratie.’ 

‘Mien moat’  ‘2017 was voor ons gezin 
een heel heftig jaar. Mijn man was erg 
ziek en ik opeens ook. Wij zijn dichter 
bij elkaar gekomen als gezin en als paar. 
We zijn directer geworden naar elkaar. 
Praten over dingen die pijn doen is 
gemakkelijker geworden. Ik zeg vaker 
tegen ze dat ik van ze hou. Ik ben mijn 
argeloosheid kwijtgeraakt en ik ben 
kwetsbaar. Maar het heeft mijn geloof 
niet veranderd. God is nog steeds ‘mien 
moat’ en Jezus vind ik nog steeds heel 
inspirerend. (Lachend:) Ik ben wel  
harder gaan zingen in de auto!’  
 

DE BEZIELING VAN Martha Rotgers

In de rubriek ‘mijn bezieling’ 

laten we gemeenteleden aan  

het woord over hun geloof.  

Wat drijft hen, waar vinden ze 

hun inspiratie? En hoe doe je 

dat eigenlijk, geloven in het 

dagelijks leven? Waar loop je 

tegen aan en waar verlang je 

naar? En de kerk, wat vind je 

daar? We openen de serie met 

Martha Rotgers, secretaris 

van de kerken raad. Wat is haar 

bezieling? 

‘Als kind heb ik zelf mijn 
weg naar geloof en kerk ge-
vonden. ‘God is mien moat’ 
geworden. Ik vond Jezus 

Christus prachtig, stoer en onverschrok-
ken. Maar ook mysterieus. Ik vroeg mij 
vaak af: wat is mijn plek in deze wereld, 
wat doe ik hier? Bijbelverhalen hebben 
mij een plek gegeven, waar ik natuurlijk 
mijn kinderlijke invulling aan gaf. En 
wat mij nu inspireert zijn ‘Jezus en 
Joop’. Dat zit zo. Ik kom uit een PvdA 
nest. Mijn ouders zijn overtuigde 
sociaaldemocraten, ik kreeg al vroeg 
een politiek bewustzijn mee. En zoals 
Jezus laat zien hoe je met de ander kunt 
omgaan, liet Joop den Uyl mij zien hoe 
je dat doet in een politiek/maatschappe-
lijke context. Ik probeer beiden een plek 
in mijn leven te geven.

Het hoeft niet perfect te zijn 
‘Onze wereld wordt steeds meer ‘ik’. 
En in dat ge-ik is liefde zo in de kiem 
gesmoord. We zien de ander niet meer 
zien staan, hebben geen oog voor 

andermans noden. Als remonstrantse 
geloofsgemeenschap bieden we een 
veilige plek waar je mag zijn zoals je 
bent. Dat is een groot goed, dat wil ik 
behouden. Want intolerantie ligt om de 
hoek. Maar het hoeft voor mij ook alle-
maal niet perfect te zijn. Waar mensen 
werken gaan soms dingen verkeerd, ook 
in een kerk. De ene keer doet het geluid 
raar en de andere keer staan de stoelen 
anders of is het koud in de kerk. Ik vind 
het wel heel naar als er tegenslagen zijn 
met het orgel.  

mijn bezieling

God is nog steeds
mien moat!

a
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korte berichten
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Op 22 april een uitvoering van de 
cantate Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, 
als altijd met medewerking van het re-
monstrants cantatekoor&orkest onder 
leiding van onze cantor-organist Aart 
Bergwer©  en met medewerking van 
diverse solisten. De dienst staat onder 
leiding van Jan Berkvens en Koen 
Holtz ap© el.

Zondag Jubilate
De cantate Weinen, Klagen, Sorgen, 
Zagen werd door Johann Sebastian 
Bach speciaal gecomponeerd voor de 
derde zondag van de Paastijd. In de 
liturgische agenda heet die dag Zondag 
Jubilate, genoemd naar de eerste woor-
den van Psalm 66:1-3: Jubilate Deo 
omnes terra, Heel de aarde, looft God.

Vroege cantate
Het is een vroege cantate van Bach, de 
tweede die hij componeerde nadat hij 
in maart 1714 aan het hertogelijk hof 
te Weimar was gepromoveerd tot con-
certmeester. In die functie moest hij 
elke maand een nieuwe cantate com-
poneren. De cantate ging in  première 
op zondag 22 april 1714. 

Nodig uw vrienden uit 
De cantatediensten zijn ook bedoeld 
als vriendendiensten. U kunt mensen 
uitnodigen om eens mee te komen 
naar een dienst ‘waar muziek in zit’.  
Maak gebruik van deze mogelijkheid 
en gun uw vrienden, buren en 
bekenden een prachtige dienst in 
onze monumentale kerk in hartje 
Rotterdam.  

ZONDAG 22 april CANTATEDIENST
Weinen Klagen Sorgen Zagen BWV12

ISRAËLreis?!
Koen Holtzap© el bezocht Israël 
voor het eerst, Tjaard Barnard 
was er reeds vaker. We spelen als 
voorgangers met de gedachte om 
een Israëlreis te organiseren met 
onze gemeente. 

Geheel vrijblijvend, het verplicht 
u tot niets, willen we eens peilen 
of daarvoor interesse zou bestaan. 
Hieronder wat eerste gedachten. 
Mocht u er in principe voor 
voelen, laat u het dan een van 
beide voorgangers weten? We zijn 
benieuwd en noteren graag uw 
belangstelling!

Op verschillende plaatsen in 
Nederland worden kleinschalige 
woonlocaties midden in de 
wijken gerealiseerd voor mensen 
met dementie, met gespeciali-
seerde zorg en betaalbaar voor 
iedereen. Het uitgangspunt is 
het bieden van de juiste zorg, 
meer welzijn, meer beleving 
en meer kwaliteit tegen lagere 
kosten door het verbinden van 
goede medewerkers met mooie 
locaties en door e°  ciënt en 
e© ectief te organiseren. 

Meer informatie
www.dagelijks-leven.nl
e-mail: zorg@dagelijks-leven.nl 
tel. 055 57 666 76. Brochures 
liggen op de Diaconale tafel.

Wanneer? Krokus 2020, 
nog niet zo druk en niet te warm.
Kosten? Eerste schatting:
 € 1250,- tot € 1500,- 
Reisorganisatie? Drietours, veel 
ervaring met het organiseren van 

Israëlreizen voor groepen gemeente-
leden. Alle ruimte voor eigen invulling 
programma.
Aantal? Met minimaal 20 personen zou 
een reis doorgang kunnen vinden. 
Aantal dagen? Tussen 7 en 9 dagen.

LEVEN
Dagelijks
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mutaties
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Overleden 
• Mw. N.J. Heijboer, Rotterdam-Hillegersberg, 90 jaar.

• Mw. E. van Santen-Banninga, Berkel en Rodenrijs, 92 jaar.

• Mw. H.J. van Beek-Bonjer, Rotterdam-Kralingen, 95 jaar.

Adreswijzigingen 
•  Mw. M.G. Boogaerdt ’t Hooft-Mommaal, 

van Rotterdam-Kralingen naar Rotterdam-Termaat.

Nieuwe vriend 
• Dhr. H.A. la Chapelle, Bleiswijk.

Nieuwe lid 
• Dhr. R.H. de Boer, Rotterdam-Kralingen.

Van vriend lid geworden 
• Mw. M.M. de Boer-van den Bos, Rotterdam-Kralingen.

Herinschrijving als lid (voorheen elders)

• Dhr. C. Vlug, Rotterdam-Zuid.

Overgeschreven naar 
Remonstrantse Gemeente Utrecht
• Dhr. M.M. Companjen, Utrecht.

Overgeschreven naar Arminius Jongerengemeente
• Dhr. T.J. Ufkes, Barendrecht.

Bedankt
• Dhr. W.A. Bakker, Zwijndrecht.

• Mw. G.L.P. van der Leeuw, Rotterdam-Centrum.

• Mw. F.E. Zaat, Capelle a/d IJssel.

• Dhr. van Rooijen en  

• Mw. N.P.J. van Rooijen-Tysma, Zevenhuizen.

• Mw. J.W. van Andel, Rotterdam-Oud-Mathenesse.

• Mw. G. Koevoets, Tholen.

•  Dhr. H. Wiegand en mw. G. van Schrevendijk,

Rotterdam-Kralingen.

Om administratieve redenen uitgeschreven 
• Dhr. en mw. H. Aeijelts Averink-Tuinzing, Lekkerkerk.

•  Dhr. en mw. F.C. Drieenhuizen-Bijlhout, 

Rotterdam-’s-Gravenland.

• Mw. S. Kleppe, Schiedam.

• Dhr. F.H. Santman, Rotterdam-Hillegersberg.

• Dhr. H.N.A. Vocking, Rotterdam-Hillegersberg.

• Mw. L.M.T. Moret, Rotterdam-Nieuw Terbregge.

• Dhr. J. Pikaar, Rotterdam-Oud Mathenesse.

• Dhr. O. Jansen, Oudenbosch.

• Dhr. L. van den End, Rotterdam-Zuid.

STICHTING

Stichting Ambulance Wens vervult de wensen, groot of klein, 
van mensen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en niet 
lang meer te leven hebben. De Stichting verzorgt vervoer met 
speciaal voor dit doel ontworpen ambulances en een extra 
comfortabele brancard. Ook gaat bij elke wens kundig me-
disch geschoold personeel mee. De Stichting heeft ook een 
vakantiehuis, het ‘Jan Bos huis’ in Beekbergen, waar mensen 
maximaal 2 nachten kunnen verblijven onder begeleiding 
van medische vrijwilligers. Informatie: www.ambulance-
wens.nl, e-mail info@ambulancewens.nl, tel. 010 226 55 16 
of 06 12 55 99 99 (dagelijks van 8-17 uur). Brochures liggen 
op de Diaconale tafel.

Stichting Vaar Wens  
Bij de Stichting Vaar Wens kunnen mensen die ongeneeslijk 
ziek zijn een dag met hun naasten een dagtocht maken met 
de loodstender Meander. De vaardag is geheel verzorgd en 
kosteloos, inclusief eventueel ambulancetransport, verple-
ging, catering etc. Bij de Stichting Vaar Wens zijn ongeveer 
50 vrijwilligers actief. Informatie: www.stichtingvaarwens.
nl, e-mail info@stichtingvaarwens.nl, tel. 06 513 68 198. 
Brochures liggen op de Diaconale tafel.

Tijdens de Twee op de Kansel-dienst van 11 maart werd de 
gemeente gevraagd in beweging te komen – om samen 
naar een korte ¡ lm te kijken rond het thema van de dienst, 
‘Licht in de duisternis’. Een kleine liturgische vernieuwing 
die aansloeg bij velen. 

Ambulance Wens

FILMVERTONING
dienst Rotterdam
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rotterdam arminiuskerk 
Museumpark 3   •  3015 CB Rotterdam  

010 43 60 543   •  rotterdam.remonstranten.nl
aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld

breda lutherse kerk 
Veemarktstraat 11 (voor)   •  3015 CB Breda

Stadserf 3 (achter)   •  breda.remonstranten.nl 
aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld

kerkdiensten

29 maart 20.00 uur, Witte Donderdag

Dr. Koen Holtzap°el, avondmaal

30 maart 20.00 uur, Goede Vrijdag

Dr. Tjaard Barnard en  

Jonah de Jong (stagiair)

M.m.v. het Statensingelkoor o.l.v. 

Sonja Bakker-Verhoef

Pasen, 1 april

Dr. Koen Holtzap°el, kinderdoop

Pasen als verrassend nieuwe vormgeving  

van het mysterie. Tijdens de dienst is er  

de traditionele krentenbol.

8 april

Dr. Eric Cossee

15 april

Dr. Tjaard Barnard, kinderdoop

22 april

Dr. Koen Holtzap°el, cantatedienst

29 april

Ds. Marieke Fernhout

Predikante van de Parkstraatgemeente  

in Arnhem

6 mei

Ds. Corrie Vis

Oud stagiaire van de gemeente

29 maart Witte Donderdag

avondmaal 19.30 uur

Ds. Marlies Schulz, dr. Tjaard Barnard 

Levensreis van de mens.

30 maart 15.00 uur, Goede Vrijdag

Ds. Marlies Schulz 

Meditatief uur rondom het lijden 

en sterven van Jezus aan het kruis: 

waar is God op deze dag?  

31 maart 21.00 uur, Paaszaterdag

Paasnachtviering met Ekklesia

1 april Paaszondag

Ds. Marlies Schulz, dr. Petra Galama

22 april

Dr. I Leng Tan (en niet 29 april) 

Overige diensten 

15 april en 6 mei: Ekklesia

8
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