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kerkblad

Zou je christenen ook op 
deze wijze kunnen indelen? 
En waar zouden de meeste 
remonstranten zich dan be

vinden? Er zullen zeker remonstranten 
zijn die zich thuis voelen bij de type
ring cultureel christen. Remonstranten 
werden vroeger wel gerekend tot het 
‘cultuurprotestantisme’. Die term was 
niet erg positief bedoeld en doelde op 
een wat braaf kabbelende mix van be
schaving, redelijkheid, zedelijkheid en 
christendom.
Het kan verkeren! Journaliste Yvonne 
Zonderop houdt in haar recente boek 
Ongelofelijk een pleidooi voor een vorm 
van… cultureel christendom. Zij bedoelt 
daarmee twee dingen. Enerzijds de 
erkenning van het feit dat de christelijke 
traditie heel belangrijk is geweest voor 
de vorming van de cultuur waarin wij 
leven. Anderzijds het besef dat die tra
ditie veel waardevols bevat, zoals sym
bolen, rituelen en ethische noties als 
naastenliefde. Is het tijd voor een nieu
we vorm van cultureel christendom? 
Remonstranten kunnen er een bijdrage 
aan leveren. Neem de bijbelse verhalen

traditie, één van de meest waardevolle 
elementen uit de culturele erfenis van 
het christendom. Elke zondag lezen we 
verhalen, vertellen ze na, interpreteren 
ze en geven ze door. Natuurlijk hopen 

we dat die verhalen nieuw licht werpen 
op ons eigen levensverhaal. Maar ook 
los daarvan zijn veel van die oerverhalen 
spannend, geestig en verrassend.
Neem nou dit verhaal over aartsvader 
Jacob. In het verre Haran is Jakob ge
trouwd met twee dochters van zijn oom 
Laban, Lea en Rachel. Lea is de oudste, 
haar ogen zijn zonder glans, maar ze 
baart Jakob wel veel kinderen. Jakobs 
liefde gaat uit naar Rachel, maar helaas, 
zij wordt maar niet zwanger. De relatie 
tussen de zusters komt onder druk te 
staan, jaloezie is in het spel. Rachel be
klaagt zich er bij Jakob over dat zij niet 
zwanger wordt, waarop Jakob wanhopig 
uitroept: ‘Ik ben toch zeker God niet?!’ 
En dan duiken in het verhaal liefdes
appels op, vruchten van de magische, 
giftige alruinplant. Hoe dat afloopt? 
Leest u het zelf eens na deze zomer,  
in Genesis 30, vers 1 tot 24.  

Koen Holtzapffel

‘Ik ben toch zeker 
God niet?!’

In het recente rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over de religieuze beleving van moslims in Neder-

land, worden moslims in vijf categorieën ingedeeld: seculier, cultureel, selectief, vroom en strikt praktiserend. 

Seculiere moslims doen niets aan hun religie, culturele moslims vinden hun geloof wel belangrijk maar doen 

er niet veel mee, selectieve moslims bidden en gaan af en toe naar de moskee, bij vrome en strikt praktiserende 

moslims speelt het geloof in het dagelijks leven een belangrijke rol.

z Dante’s Vision of Rachel and Leah,  
Dante Gabriel Rossetti (1855)



HOUVAST
Op maandagmiddag 28 mei kwamen 
we bijeen rond het landelijke jaar
thema Houvast. Het ging om een ad 
hockring waarbij alle ruimte was 
voor nader persoonlijk gesprek en 
uitwisseling van ervaringen. We willen 
ook komend jaar af en toe zo’n ad hoc
kring organiseren.
Inmiddels zijn we druk met het 
nieuwe jaarprogramma dat natuurlijk 
aansluit bij het landelijk jubileumjaar: 
16192019, 400 jaar remonstranten 
en hun geloof in vrijheid en verdraag
zaamheid. Dat mag ook in Breda niet 
onopgemerkt voorbij gaan. Na de 
zomer leest u er meer over en doet 
u hopelijk mee aan deze en andere 
activiteiten.  

OP WEG
Een vrolijke dienst om aan het begin 
van de zomer op weg te gaan met een 
verrassende liturgie. We denken met 
elkaar na over wat de weg voor ons bete
kent op onze levensreis. We sluiten de 
dienst af met een gezamenlijke zegen 
en een gezellig kopje koffi  e. In deze 
dienst gaan voor ds. Marlies Schulz en 
Maaike Rosen Jacobsonvan Dam.

Koen Holtzapff el

nieuWs uit breda ColoFonvan de redaCtie
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Voor u ligt het zomer
nummer. Het kerkelijk 
leven ligt wat stil, al zijn 
er natuurlijk elke week 

boeiende kerkdiensten om naar 
toe te gaan. Het is de stilte voor de 
storm van het nieuwe kerkelijke 
seizoen waarin het feestjaar van de 
Remonstranten centraal zal staan: 
400 jaar geloven in vrijheid.
Bij het volgende nummer zult u 
een geheel nieuwe opzet vinden 
van wat jarenlang het jaarprogram
maboekje was. U vindt dan uw 
oude, vertrouwde informatie in drie 
delen: een kort jaarprogramma met 
activiteiten, een vademecum met 
informatie over uw gemeente die u 
als trouw lid nodig hebt en tenslotte 
een geheel vernieuwde folder die 
wij en u graag zullen uitdelen aan 
nieuwe belangstellenden.  
 
Martha Rotgers, André Meiresonne 
en Tjaard Barnard

v

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad 
aanleveren uiterlijk 15 augustus 2018
via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl 
Verschijningsdatum 31 augustus 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 
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 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, 076 565 39 31.

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

Het seizoen loopt ten 
einde. In de kerkenraad en 
verschillende commissies 
wordt gewerkt aan de plan

nen voor het nieuwe jaar. Het wordt 
een bijzonder jaar: de Remonstrantse 
Broederschap bestaat volgend jaar 
400 jaar. Op 3 maart 2019 in de mid
dag zal er een bijzondere feestdienst 
plaatsvinden in onze kerk. Zet u die 
datum alvast in de agenda. 

Een overzicht van andere activiteiten 
vindt u in AdRem. 

Kerk open Een groot succes het 
afgelopen jaar – en we gaan er na
tuurlijk mee door – is de openstelling 
van het kerkgebouw, één keer per 
maand, op de zondagmiddag. Op een 
gewone zondagmiddag zien we meer 
dan 100 mensen in het kerkgebouw. 
Als we iets bijzonders doen, zoals 

een vintagemarkt, komen er meer 
dan 500. Deze openstelling wordt 
mogelijk gemaakt door een groep 
van een twintigtal vrijwilligers.  

Misschien wilt u ook wel mee doen! 
U kunt zich aanmelden bij Els de 
Bijll Nachenius (06 42 54 15 81).   

Tjaard Barnard

 Plannen 
NIEUW SEIZOEN

 Goede DOELEN

h

Er zijn voldoende geïnte
resseerden om het idee 
van een Israëlreis vanuit 
onze gemeente in het voor

jaar van 2020 concreter uit te gaan 
werken. Inmiddels vernam ik dat de 
remonstrantse gemeente Groningen 
ons is voorgegaan in een inspirerende 
reis van acht dagen (zeven overnach
tingen), met bezoek aan Nazareth, 
Bethlehem, Tiberias, Dode Zee, Jeru
zalem enz. Ter voorbereiding keken 
zij o.m. naar The History of the Jews 
van Simon Schama. Mocht u nog niet 
van uw interesse hebben laten blijken 
maar toch met de gedachte spelen om 
mee te gaan, laat u het mij weten. 

Na de zomer organiseren we een 
eerste bijeenkomst voor onze oudere 
leden die op zondag niet meer naar 
de kerk kunnen komen. U leest/hoort 
er meer over, hopelijk kunnen we de 

eerste keer iets over het orgel vertellen 
en het orgel laten klinken door onze 
organist.

Begin juni werd de jaarlijkse diaconale 
actie afgerond met de overhandiging 
van mooie bedragen aan de goede doe
len organisaties. U leest het elders. 

Recent was ik bij het afscheid van 
Herman Noordegraaf als hoogleraar 
diaconaat. Wij kennen hem als auteur 
van een boekje over onze dominee 
P. Eldering. Noordegraaf citeerde in 
zijn afscheidswoord uit een lied uit 
het liedboek, gezang 320 om precies 
te zijn (‘Wie oren om te horen heeft’): 
‘Bemin uw Heer te allen tijd / Dien 
Hem met alles wat gij zijt / Aanbid 
hem in uw daden.’ 

Een mooie motivatie voor ons diaco
nale werk, dat altijd nodig is en ook 

e
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volgend jaar ‘gewoon’ weer door gaat. 
Indrukwekkend trouwens hoeveel goede 
doelen er zijn en hoeveel mensen  
binnen en buiten de kerken proberen 
een steentje bij te dragen aan een betere 
wereld voor steeds meer mensen.  
 
Koen Holtzapffel

Een ieder hartelijk dank voor medewerking 
aan de kledingactie op 12 mei jl. Het was 
wederom een groot succes. De stichting 
brengt de kleding e.d. zelf naar Hongarije. 
Vele mensen zijn u zeer dankbaar. 

Namens de Stichting Maris, 
Joke Schoehuizen en Nanda Muileboom.



van de kerkenraad
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Zo is het ook met uw 
gemeente. De regels lijken 
erg streng te zijn, maar 
tegelijkertijd geldt ook 

het bijbelse motto: ‘Wees niet te zeer 
rechtvaardig en gedraag u niet al te 
wijs, waartoe zou u uzelf tot verbijste
ring brengen’ (Prediker 7:16).

In de kerkelijke wereld leidt de AVG 
tot heel ingewikkelde reacties. Namen 
van mensen die bloemen ontvangen 
zouden niet meer genoemd mogen 
worden. Een jaarprogramma met alle 
namen van vrijwilligers (kerkenraad, 
contactlid, hulpkoster enz.) zou dat 
allemaal nog mogen? Uw kerkenraad 
onder leiding van Bert Fibbe (en ook de 
redactie van uw kerkblad) probeert hier 
zinnig over na te denken: recht doen 
aan privacy en de nieuwe wetgeving, 
maar ook doen wat we als geloofsge
meenschap altijd hebben willen doen: 

met warme menselijkheid elkaar zien 
staan. Daarbij komt ook dat wij tegen
woordig graag naar buiten treden. We 
hebben de deuren opengegooid en 
laten zien wie we zijn: landelijk in de 
reclamecampagne, plaatselijk in de 
openstelling van het kerkgebouw op de 
zondagen, maar ook in de communi
catie naar buiten. Zo verschijnen er in 
dit kerkblad steeds meer foto’s die de 
sfeer weergeven binnen onze geloofs
gemeenschap: een levende gemeente 
van betrokken mensen.

Binnenkort zult u in het kerkgebouw 
bordjes aantreff en die u melden dat er 
foto’s en fi lmpjes gemaakt kunnen wor
den. Niet omdat Big Brother is watching, 
maar gewoon omdat we naar buiten wil
len kunnen treden met wat we zijn. We 
hopen dat u niet bezorgd zult raken van 
wat u leest, maar vooral zult begrijpen, 
dat wij ons willen  houden aan wettelijke 

regels, zonder dat wij onpersoonlijk 
hoeven te worden.

Wij leven in de kerk al heel lang bij de 
notie dat we gelukkig gezien worden, 
dat Hem niets ontgaat van wat wij ten 
diepste zijn:

Heer, u weet alles van mij,
u kent mij.
2 U weet waar ik ben,
en u weet waar ik heen ga.
U weet wat ik denk,
ook al bent u ver weg.
3 U ziet me als ik thuis ben
en u ziet me onderweg.
U ziet alles wat ik doe.
(Psalm 139: 1-3)

Voor nadere informatie kunt u 
zich richten tot de voorzitter van 
de kerkenraad, Bert Fibbe: 
fi bbe.eefting@gmail.com 

AVG proof
De kranten en uw mailbox hebben de afgelopen 

tijd vol gestaan met informatie over de nieuwe 

AVG. Privacy staat midden in de belangstelling 

en iedereen moet wat.

z

BESTE bezoeker,
Wij maken soms foto’s en video’s van het leven in onze kerk. Deze beelden 

 gebruiken wij voor de communicatie over onze geloofsgemeenschap.  

Denk daarbij aan ons kerkblad, onze website, nieuwsbrief en social media.  

Het kan dus gebeuren dat er gefotografeerd of gefilmd wordt. Daarbij kunt  

u misschien herkenbaar in beeld komen.

Wij vragen u wanneer u niet in beeld wilt komen dit uitdrukkelijk aan te geven. 

U kunt dat melden bij een van de aanwezige verantwoordelijken van onze  

organisatie. Zodra wij op de hoogte zijn van uw bezwaar houden wij daar  

rekening mee. U kunt ons altijd achteraf nog vragen om beeld waarop u  

herkenbaar bent te verwijderen. Wij zullen er dan al het mogelijke aan doen  

om uw verzoek te honoreren.

DE kerkenraad
remonstranten rotterdam geloof begint bij jou 
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ergerlijk: door een stuk van Bach heen 
praten; en nog erger: het stuk afbreken. 
Net zoiets als De Nachtwacht van 
Rembrandt, waar stroken vanaf werden 
afgesneden omdat de toegang van een 
zaal te klein was voor het schilderij.  
Dat dus.’

‘Wat er morgen moet veranderen? 
De gedachte dat er niets mag worden 
veranderd! En wat er nooit mag veran
deren? Zeg nooit nooit, maar ‘beproef 
alle dingen en behoud het goede’. 
Inderdaad, een bijbels citaat: 1 Thessa
lonicenzen 5.’  

DE BEZIELING VAN 

Aart Bergwerf f

In de rubriek ‘Mijn bezieling’ laten we gemeen-

teleden 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? In deze aflevering 

Aart Bergwerff, de cantor en organist van onze 

gemeente. Ook is hij organist van de Grote Kerk 

in Breda. Wat is zijn bezieling? 

‘In mijn hart ben ik altijd 
al Remonstrant geweest, 
denk ik. Ik groeide op in een 
warm gereformeerd nest. 

Als de jongste van vijf kinderen ben ik 
veel vrijer opgevoed dan mijn broer en 
zussen. Was dat omdat ik altijd met dat 
kerkorgel in de weer was? Als een soort 
compensatie voor het feit dat ik altijd 
in de kerk zat om orgel te spelen? Of 
(lachend) omdat ik de Benjamin was? 
Wie zal het zeggen. Een ding is zeker, 
toen de vacature voor Rotterdam voorbij 
kwam hoefde ik niet lang na te denken.’

‘Als organist en cantor ben ik, kort 
gezegd, verantwoordelijk voor de mu
ziek in de diensten van de gemeente. 
Daarbij is veel mogelijk, er is veel 
kruisbestuiving met andere vormen van 
kunst en literatuur. Ook is er veel ruim
te voor ideeën van anderen, ik probeer 
deze dan een goede plek te geven in de 
liturgie. En als ik weet wat het thema 
van een dienst wordt zoek ik daar graag 
passende muziek bij. En dat beperkt 
zich niet tot kerkmuziek hoor. Laatst be
werkte ik nog een oude Armeense hym
ne voor het orgel. Ja, dat is het ambacht 
hè? Of verwerkte ik in een tussenspel 
het liedje ‘Hallo allemaal!’ van Juf Ank, 

toen in de preek aan De Luizenmoeder 
werd gerefereerd.’

‘Johann Sebastian Bach is een onuit
puttelijke bron van inspiratie. ‘Bach ist 
Anfang und Ende aller Musik,’ zoals de 
componist Max Reger al zei. De cantor 
en organist van de Thomaskirche in 
Leipzig is en blijft de grootste. Maar 
ook het geluid van kinderstemmen 
inspireert, het is volgens Tsjaikovski 
de mooiste muziek die er bestaat.’ 

‘Mijn lievelingstekst is Psalm 139. 
Wat zal ik er over zeggen? Veel dieper 
kan het niet.’

‘Het is belangrijk om het geluid van de 
Remonstranten blijvend te laten horen. 
De boodschap van vrijheid en verdraag
zaamheid – vanuit het christelijk geloof, 
maar niet namens. Dat is nu hard nodig 
en dat zal over 100 jaar niet anders zijn.’

‘Natuurlijk zijn er dingen waaraan ik 
me erger in de gemeente. Het gezegde 
is weliswaar ’Mens erger je niet’, maar 
dat is voor een ieder welhaast teveel ge
vraagd. Ik kan er slecht tegen wanneer 
tijdens muziek iemand de microfoon 
grijpt om nog iets te zeggen. Ook 

mijn bezieling

i

Here, Gij doorgrondt en kent mij; 

Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,

Gij verstaat van verre mijn gedachten;

Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,

met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.

Want er is geen woord op mijn tong,

of, zie, Here, Gij kent het volkomen;

Gij omgeeft mij van achteren en van 

voren en Gij legt uw hand op mij.

Het begrijpen is mij te wonderbaar,

te verheven, ik kan er niet bij.

– Psalm 139: 1-6



Het verhaal van het leven 
van aartsvader Jakob 
leest als een avonturen
roman. Fantasievol en 

meeslepend wordt verteld hoe 
bedreigend én verrijkend grens
overgangen kunnen zijn en hoe 
Jakobs grenservaringen een ander 
mens van hem maken. Wij die het 
verhaal vele eeuwen later lezen 
herkennen dat. Bovendien worden 
we er door geholpen om onze eigen 
grenservaringen te expliciteren, te 
duiden en te verwerken. Zoals eens 
Jakob deed. 

We lezen twee stukken uit het 
verhaal van deze aartsvader, zowel 
uit zijn heenreis naar het verre 
Haran (Genesis 28: 1016) als uit 
zijn terugreis naar het beloofde 
land, inclusief de worsteling aan de 
Jabbok (Genesis 32: 2431). 

Dr. Koen Holtzapff el gaat in deze 
dienst voor. 

korte beriCHten
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Voor twee doelen, The Rabbit School 
in Cambodja en Stichting Exodus 
Nederland, hebben we cheques van 
ieder € 4.400 overhandigd namens 
Remonstranten Rotterdam. Vanuit 
de Diaconale Commissie willen wij 
u allen hartelijk bedanken voor uw 
bijdragen. 
 
Tijdens de dienst sprak jongeren
ambassadeur van Stichting Exodus, 
Shari Prins, over haar ervaringen 
als jong kind met een gedetineerde 
ouder. 

Wilt u haar verhaal (nogmaals) 
graag horen? Bekijk dan het 
fi lmpje met haar verhaal op 
www.exodus.nl/okd.

De hele maand juni wordt op 
Europees niveau aandacht gevraagd 

AFSLUITING

Diaconale Aktie

LEVENSREIS
Jakobs

voor de kinderen van gedetineerde 
ouders. In zijn dankwoord vertelde 
Dirk Coster namens Exodus dat 
25.000 kinderen in Nederland zich 
in een situatie bevinden waarin een 
van de ouders gedetineerd is.
 
Karen Stoffels, oudvoorzitter 
van de Nederlandse Stichting 
All for Children, die bijdraagt aan 
fi nanciële ondersteuning van The 
Rabbit School, was ontzettend blij 
en verrast met onze mooie gift. 
In haar dankwoord vertelde ze 
dat The Rabbit School de zorg en 
fi nanciële steun voor gehandicapte 
kinderen heeft uitgebreid naar vier 
locaties in Cambodja. Ze is zeer 
dankbaar voor de trouwe onder
steuning vanuit Remonstranten 
Rotterdam.  

Jakobs worsteling met de engel, 
Marc Chagall

Kerkdienst 1 juli Rotterdam

h

Zondag 3 juni jl. was de feestelijke afsluiting van de Diaconale Actie 

2017/2018 tijdens een prachtige dienst geleid door Dr. Jan Berkvens.



bekend om onze ruimhartigheid 
en openheid. Tegelijkertijd 
kunnen we ons sterk hechten aan 
bepaalde gewoontes, zodat we bij
na orthodox worden. In die speel
ruimte tussen je eigen belijdenis 
schrijven en uit diverse tradities 
iets meepikken en strikt vasthou
den aan wat Doopsgezind is, geen 
kinderdoop, of Remonstrant is, 
willen we ons bewegen met u deze 
zomer. Denkt u alvast eens na in 
welk type gelovige u zich herkent? 
Welk bijbelverhaal geeft daar een 
zinvol perspectief bij?  

Ds. Henriette van Dunné

mutaties
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Doop  
Op 18 juni werd door dr. Tjaard Barnard gedoopt:
Philine Catherine Kalisvaart. 

Overleden 
• P. den Ouden 
• U. Tukker
• Mw. N.J. ZwartendijkVarekamp
Wij dragen hen op aan Gods eeuwige liefde.

GELOOF in perspectief

We hebben voor het 
thema geloof in perspec-
tief gekozen, voor de 
wisseldiensten van 15 

juli tot en met 19 augustus, om te 
spelen met perspectief, schetsen 
met woorden.

Misschien hadden we het thema 
moeten omdraaien naar perspectief 
in geloof. Het Sociaal en Cultureel 
Planbureau heeft recent een on
derzoek gedaan onder moslims in 
Nederland en kwam tot vijf types 
gelovigen. In de voorbereiding op 
de zes zomerse wisseldiensten 
hebben we die vijf types, plus een 
extra, toegepast op vrijzinnig Rot
terdam. Iedere voorganger heeft 
een type als perspectief gekregen 
en zoekt daar een tekst bij om over 
te preken. Van intellectueel (Tjaard 
Barnard), vroom en binnenshuis 
(Henriette van Dunné), strikt 
praktiserend (Friso Boogerd), 
seculier (Dora de Vrij), cultureel 
(Koen Holzapffel) tot selectief (Han 
Cuperus).

Het thema voor deze zomer laat 
zich van verschillende kanten 
bekijken, geloof in perspectief. 
Geloof in een zinvol verhaal, dat 
ons leert om ons te verhouden tot 
wat de dagelijkse werkelijkheid 
overstijgt, tot wie we God noemen. 
Diversiteit is welkom, als verschil
lende perspectieven in geloven die 
elkaar niet uit hoeven te sluiten.
Als vrijzinnigen staan we graag 

Zomerdiensten met Doopsgezinden Rotterdam

Mensen in deze tijd, jong of oud, hebben behoefte aan een verhaal 

met perspectief. Een verhaal over een gedroomde toekomst waar 

mensen met respect voor alle verschillende manier van geloven, 

samen komen en leven. Onderzoeken wijzen uit dat het de kerken, 

in hun traditionele vorm, niet goed meer lukt om voldoende per-

spectief te bieden, de taal is van de kerkgangers vervreemd. 

Gülhane Parki, Fatih, Turkije

w

Gezocht
Kamer in Rotterdam voor student 
Kirstin Snethlage, dochter van
remonstranten uit Delft. 
Telefoon 015 21 44 536.

zomer

oproep

Vakantiesluiting kerkkantoor  
Het kerkkantoor is gesloten  
van 9 juli t/m 2 september. 
Via de voicemail kunt u horen welk  
nummer u in zeer dringende gevallen  
kunt bellen.
 
Afwezigheid predikanten  
•  Tjaard Barnard is afwezig  

van 26 juli tot en met 19 augustus.
•  Koen Holtzapffel is afwezig  

van 9 juli tot en met 3 augustus.

In de week dat de beide predikanten afwezig  
zijn wordt in noodgevallen waargenomen door  
mevrouw ds. Els de Bijll Nachenius,  
mobiel nummer 06 42 54 15 81.



rotterdam arminiusKerK 
Museumpark 3   •  3015 CB Rotterdam  

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

dooPsgeZinde KerK rotterdam
Noordmolenwerf 3 (achter Hofplein)

breda lutHerse KerK 
Veemarktstraat 11 (voor)   •  3015 CB Breda

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

kerkdiensten

1 juli

Dr. Koen Holtzapffel
 
8 juli

Ds. Marthe de Vries
 
15 juli

Dr. Tjaard Barnard
Zomerdienst in Doopsgezinde Kerk
Intellectueel
 
22 juli

Ds. Henriette van Dunné
Zomerdienst in Remonstrantse Kerk
Vroom en binnenshuis
 
29 juli

Ds. Friso Boogerd
Zomerdienst in Doopsgezinde Kerk
Strikt praktiserend
 
5 augustus

Zomerdienst in Remonstrantse Kerk
Zr. Dora de Vrij-Pasma
Seculier
 
12 augustus

Dr. Koen Holtzapffel
Zomerdienst in Doopsgezinde Kerk
Cultureel
 
19 augustus

Zomerdienst in Remonstrantse Kerk
Ds. Han Cuperus
Selectief
 
26 augustus

Dr. Eric Cossee

1 juli

Ekklesia
 
8 juli

‘Schalmdienst’ 
ds. Marlies Schulz en 
Maaike Rosen Jacobson-van Dam
 
Vanaf 15 juli tot en met 26 augustus

Zomerdiensten in de Grote Kerk, 
Kerkplein 2 Breda
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Dr. Tjaard Barnard

barnard@remonstrantenrotterdam.nl
Bereikbaar maandag t/m vrijdag 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 

Dr. Koen Holtzapff el

holtzapff el@remonstrantenrotterdam.nl
Bereikbaar op maandag t/m donderdag 8.45  9.15 uur
tel. 010 418 6913. 

Preken op rotterdam.remonstranten.nl/Overdenkingen.

bereiKbaarHeid PrediKanten 


