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400  JAAR geloven in vrijheid
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kerkblad

De grote vraag is natuurlijk: 
wat is er te vieren? Wat 
is het, dat het de moeite 
waard maakt, dat er nog 

Remonstranten zijn. In 400 jaar tijd 
is er veel veranderd. Van rekkelijke 
calvinisten zijn we geworden tot 
vrijzinnige twijfelaars. Remonstranten 
van toen en die van nu zouden elkaar 
amper nog herkennen. Toch zijn er 
drie elementen herkenbaar gebleven. 
Remonstranten toen en nu zochten 
vrijheid in het geloof. Zij wilden zich 
niet vastleggen op gezag van mensen. 
Geen synode – toen en nu – zou hun 
geloof mogen vastleggen. Geloof vraagt 
om eigen keuzes en eigen inzet. Uit 
het feit dat geloof alleen relevant kan 
zijn als het je eigen geloof is – daar is 
die vrijheid voor – volgt logischerwijze 
verdraagzaamheid. Vrijheid vraagt 
om tolerantie. Dat is natuurlijk lastig: 
tolerant hoef je niet te zijn voor wie 
het met je eens is. Tolerantie bestaat 
alleen als het pijn doet. Laten we eerlijk 
zijn: na 400 jaar is dat nog steeds even 
moeilijk. Hoeveel begrip hebben we 

werkelijk voor andere gelovigen die 
standpunten innemen die we verwer-
pelijk vinden, bijvoorbeeld gelovigen 
die ons niet toelaten tot hun eucharis-
tie of kerken die het moeilijk hebben 
met homoseksualiteit en dat op allerlei 
gronden als zonde beschouwen?

Het laatste woord dat om een toelich-
ting vraagt is dat ‘geloven’. Het lijdt 
geen twijfel dat we dat tegenwoordig 
het moeilijkste vinden. Ons wereld-
beeld is na 400 jaar echt veranderd. 
Een God in de hemel zien we lastig zit-
ten. Wonderen, ze overtuigen ons niet 
meer. Is er nog iets boven en buiten 
ons dat ons in vuur en vlam zet, dat we 
God zouden kunnen durven noemen? 
Tegelijkertijd leven we nog steeds van 
verwondering over wat ons geschonken 
wordt. Voelen we ons verwarmd door 
inspiratie die ons overstijgt. Zijn het 
nog steeds de woorden van Jezus van 
Nazareth die ons in beweging zetten.
Wat betekent het, geloven in vrijheid. 
We zullen elkaar daarop het komende 
jaar blijven bevragen en hopelijk ook 
inspireren!  

Tjaard Barnard

Het jubileumjaar is begonnen. De komende twaalf maanden staan we stil bij het feit dat in september 1619 de Remon-

strantse Broederschap in Antwerpen werd opgericht. Het landelijke AdRem besteedt elke maand aandacht aan wat er 

400 jaar geleden is gebeurd. Het kerkgenootschap organiseert bijzondere bijeenkomsten, waarbij de belangrijkste zijn 

een grote herdenkingsdienst die op zondag 3 maart om 15.00 uur in Rotterdam wordt gehouden en een festival dat in 

september 2019 in de Rode Hoed, de eerste remonstrantse schuilkerk uit 1630 in Amsterdam wordt gehouden.

d
B. & J. Midderigh-Bokhorst, 
Aan God gebonden, van menschen vrij.



Geloven in vrijheid. 400 jaar 
remonstranten is landelijk en 
ook in Breda het jaarthema. 
Met kerkdiensten, lezingen, 

gesprekskringen en maaltijden. 
We starten op maandag 17 september 
van 16.00 tot 19.00 uur (vanaf 17.30 
maaltijd). Dan gaat het nog niet over 
geloven in vrijheid, maar over Spelen 
met grenzen. Over contrastervaringen. 
Een nieuw boek onder redactie van 

Sigrid Coenradie en 
Koen Holtzapff el, dat in 
september verschijnt. 
Grenzen vormen een 
fascinerend, maar ook 
beangstigend onderdeel 
van het menselijk bestaan. 
Er zijn geografi sche, 
fysieke, denkbeeldige en 
morele grenzen. Ze zijn 
er om juist wel of juist 

niet te overschrijden. In ieder geval, de 
overzij lo(n)kt en daagt uit! Verkenning 
van en overschrijding van grenzen hoort 
bij remonstranten: van de grenzen 
tussen menselijk en goddelijk, gelovig 
en ongelovig, tussen geloof, cultuur en 
wetenschap, tussen christendom en hu-
manisme. In het boek worden grenzen 
en contrastervaringen met elkaar ver-
bonden. Het leven kenmerkt zich door 
grenzen en afgrenzingen en daarmee 
door contrastervaringen die ons kunnen 
ontregelen. Soms zijn die ervaringen 
positief, soms negatief. Altijd zijn ze 
ingrijpend. Hoe bieden die ervaringen, 
de refl ectie erop en de duiding ervan 
nieuwe mogelijkheden in een ervarings-
gericht geloof?  
  
Inleiding en begeleiding gesprek: 
dr. Koen Holtzapff el
Aanmelden: jennievandorp@hetnet.nl 
of 06 218 138 58 (i.v.m. maaltijd).

nieuws  uit  breda colofonvan  de  redactie
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Het nieuwe kerkelijke 
seizoen gaat beginnen. 
Het wordt een bijzonder 
jaar, daar we een jubile-

um te vieren hebben. Vierhonderd 
jaar geloven in vrijheid. U hoort er 
meer van. Het was gebruikelijk, dat 
u bij dit nummer van het kerkBLAD 
een prachtig jaarprogrammaboekje 
ontving, dat gedurende vele jaren 
met zorg werd samengesteld. Vanaf 
dit jaar zal het anders zijn. Er ver-
schijnen drie nieuwe publicaties: een 
kerkKALENDER, een kerkFOLDER 
en een kerkGIDS, een boekje met 
praktische informatie voor leden en 
vrienden van de gemeente. 

Met de kalender in de hand kunt u nu 
alvast alle prachtige activiteiten vast-
leggen in uw agenda. Uitgebreidere 
informatie zult u telkens kunnen vin-
den in het kerkBLAD, maar natuurlijk 
steeds meer in de digitale informatie-
bronnen: de website, de elektronische 
nieuwsbrief en Facebook. 

Kijk regelmatig op de website, daar 
vindt u de meest actuele informatie. 
Als u zich nog niet heeft aangemeld 
voor de nieuwsbrief, een eenvoudig 
mailtje naar het kerkkantoor volstaat: 
kantoor@remonstrantenrotterdam.nl 
Meer dan 1000 mensen volgen de Face-
booksite van de Gemeente.  Wanneer 
u dat ook doet, wordt het gewaardeerd 
als u regelmatig berichten wilt ‘liken’ 
of ‘delen’. Zo zullen steeds meer men-
sen horen van ons bestaan en kennis 
kunnen nemen van onze bijzondere 
manier van kerk zijn: al 400 jaar lang, 
geloven in vrijheid!  
 
Martha Rotgers, André Meiresonne 
en Tjaard Barnard

hg Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad 
aanleveren uiterlijk 19 september 2018
via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl 
Verschijningsdatum 5 oktober 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 defi 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

Begin juli overleed mevrouw 
Ada de Monchy-de Bas. Haar 
interesse in het levensver-
haal van mensen en hun 

kijk op de dingen kwam uitstekend van 
pas in haar werk als coördinator van 
het bezoekwerk onder de Kralingse 
remonstrantse gemeenteleden. Ada de 
Monchy heeft dat gedurende heel veel 
jaren gedaan, met trouw, toewijding en 
volharding. Vanuit de remonstrantse 
gemeenschap zijn we haar heel veel 
dank verschuldigd, we gedenken haar 
met veel respect.

Kloosterbezoek Eind juni gingen 
we met een groep naar het klooster. Ik 
verwijs u naar de blog op onze website 
voor een impressie. Ik citeer alleen de 
beginpassage om u te prikkelen deze 
en andere blogs op de website te lezen: 
‘Remonstranten zijn individualisten die 
graag hun eigen gang gaan en zich niet 
graag laten vertellen wat ze wanneer 
moeten doen. Hoe anders is dat in een 
klooster. Je leeft er permanent in een 
gemeenschap en het dagelijks levensrit-
me wordt er bepaald door de getijden-

diensten, de metten, lauden, vespers, 
completen enzovoort. Best spannend 
dus om met een groep remonstranten 
naar een klooster te gaan. Afgelopen 
weekend gebeurde het: met een groep 
van dertien naar het Sint Lioba klooster 
van de zusters Benedictinessen in 
Egmond aan Zee.’ Het blog (en vele 
andere!) vindt u op rotterdam.remon-
stranten.nl .

Gesprekskringen In de gespreks-
kringen zetten we onze bespreking 
van Houvast voort, daarna vertel ik 
iets over het nieuwe boek Spelen met 
Grenzen én natuurlijk over de viering 
van 400 jaar remonstranten.

Al 400 jaar In een interview met 
Saskia van Meggelen, de nieuwe 
voorzitter van de Protestantse Kerk 
Nederland, las ik het volgende. 
Hoezeer geldt het ook voor onze 
geloofsgemeenschap, al 400 jaar lang: 
‘De kerk is geen fossiel in de tijd. We 
hebben onze plek in de samenleving, 
we zijn er. Punt. En niet steeds dat 
woordje ‘nog’ erbij. We zijn een 

gemeenschap waarin het nu eens niet 
om maakbaarheid draait, waar je niet op 
successen en je vlotte buitenkant wordt 
aangesproken. Je hebt immers niet alles 
zelf in de hand, er is ook tekort. En de 
mooie dingen in het leven kunnen je 
soms gewoon overkomen; die kun je 
aanvaarden als een geschenk.’

Vakantie We hadden tot slot een 
goede vakantie. Twee weken Amerika 
en twee weken Zuid Duitsland. Veel ge-
zien, heel warm weer, ook in de Alpen, 
en kennisgemaakt met het gezin waar 
onze dochter bijna een jaar verbleef, in 
Idaho. Overigens zijn alle drie kinderen 
nu aan de studie in Leiden. Hun geboor-
teplaats blijft trekken.   

Koen Holtzapffel

 De zomer VOORBIJ

Tijd VAN STILTE

b

De zomervakantie is weer 
achter de rug. Een paar 
weken er helemaal uit. Even 
de tijd om tot rust te komen. 

Ook de tijd om weer eens wat boeken 
te lezen. Een mooie aanleiding om een 
paar auteurs uit te nodigen om met 
‘Twee op de kansel’ bij ons op te treden. 
U hoort er meer van!

Tegelijkertijd een moeilijke tijd. Er over-
lijden gemeenteleden en er zijn mensen 
ernstig ziek. Als predikant probeer je 
mee te leven. Er te zijn als het nodig 
is. Daar zijn we voor. Alleen gaat het je 
natuurlijk niet in de koude kleren zitten. 
Misschien ook wel een neveneffect 
wanneer je relatief lang predikant in 

dezelfde gemeente blijft. Zoals een van 
de contactleden het me zei: ‘De tijd van 
de stilte in het gebed tijdens de dienst is 
soms te kort…’. 
Het is bijzonder om te zien hoe mensen 
elkaar vasthouden wanneer het nodig is. 
Hoe stevig de banden binnen onze ge-
loofsgemeenschap zijn. Je kunt allerlei 
reclame maken voor waar Remonstran-
ten voor staan. Je kunt een geweldige 
campagne laten zien op de stations of op 
de radio laten horen, maar hier gebeurt 
waar het echt om gaat. In de stilte van 
een huiskamer. Geen grote woorden, 
maar met elkaar stil zijn, wanneer het 
leven ons bescheiden maakt.   

Tjaard Barnard
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in  de  kerk
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De Armini-
uskerk is de 
enige Jugend-
stilkerk van 

Rotterdam. Het rijksmo-
nument is tussen 1895 en 
1897 gebouwd. Er is door 
de jaren heen veel veran-
derd. De centrale hal was 
vroeger een binnenplaats 
waarvan enkele oude 
elementen momenteel 
nog zichtbaar zijn, de 
voormalige ingang aan 
het Museumpark is nu 
een raam en doordat 
in 1927 besloten is het 
straatniveau aanzienlijk te 
verlagen, zijn er trappen 
bij de verschillende en-
trees bijgekomen.

Er vond tussen 2009 en 
2013 een grote restauratie 
plaats. Het gebouw stond 
hierdoor jaren lang in 
de steigers. De torens 
en daken zijn volledig 
gerestaureerd, evenals de 
glas-in-loodramen en er 
is een nieuwe fundering 
aangebracht. Maar hoe sla 
je 187 nieuwe palen onder 
een kerkgebouw 23 meter 
diep de grond in? 

Sluit op zaterdag 8 sep-
tember aan bij één van de 
rondleidingen en hoor alles 
over de geschiedenis van 
het gebouw, de omvangrijke 
renovatie en de huidige 
functie. 

         Open 
MONUMENTEN DAG

Kerk VERANDERT  DOOR DE JAREN

8/9 SEPTEMBER

Gedurende de jaarlijkse 
open monumentendagen 
op zaterdag 8 en zondag 
9 september is er alle gele-

genheid om onze kerk te bezoeken.
De Stichting Arminius verzorgt het 
programma op zaterdag, de remon-
strantse gemeente in het kader van 
de maandelijkse zondagmiddagopen-
stelling op zondag. 

Op zondagmiddag is er een orgel-
concert. Als altijd is er heerlijke thee 
met appeltaart verkrijgbaar in de als 
tearoom ingerichte kerkenraadska-
mer. Achterin de kerkzaal is er een 
plek waar u in stilte een kaars kunt 
aansteken.  

v

g
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Ons gedachtegoed, geloven in vrijheid, 
is het waard om uit te blijven dragen. 
We hebben als geloofsgemeenschap 
veel te bieden. Je mag hier zijn zoals 
je bent. De tekst boven de ingang aan 
de Westersingel geeft dat kernachtig 
weer: Eenheid in het nodige, vrijheid in 
het onzekere. In alles de liefde. Leven 
vanuit deze inspiratiebron vraagt om 
voeding, die ik onder andere vind in 
onze gemeente. 

Vrijwilligers Jammer dat het zo 
lastig is om voldoende vrijwilligers te 
vinden voor de grote hoeveelheid taken 
die belangrijk zijn voor het draaiend 
houden van onze gemeente. Als we 
met z’n allen meer zouden doen dan 
zou het minder moeite kosten om alles 
voor elkaar te krijgen. Dus je niet alleen 
betrokken voelen, maar je ook willen 
inzetten! 

Ik hoop dat de kernpunten van de 
remonstranten, vrijheid en verdraag-
zaamheid, nooit zullen verdwijnen. 

Martine  
van Liempt- 
van Houten

Ik kom uit een remonstrants 
gezin en heb na de catechi-
satie bij ds. Spijker thuis 
in Den Haag op mijn 18e 

belijdenis gedaan. Als kind ben ik nog 
wel naar de kerk aan de Laan geweest. 
Daarna kerkten we in Kapel West aan 
de Laan van Meerdervoort. Daar heb ik 
nog kinderkring gegeven in de kelder.  
In de Remonstrantse kerk in Delft ben 
ik getrouwd. Sinds 2001 werk ik op het 
kerkkantoor, ik werd toen aangesteld als 
Bureau Coördinator. In de huidige tijd 
zou je mij een managementassistente 
noemen. Het werk bestaat voor een 
groot deel uit het maken van verslagen 
van vergaderingen, het jaarverslag en 
verder allerlei organisatorische zaken 
binnen onze gemeente. Tenslotte alles 
wat door iedereen kan worden gedaan, 
maar waarvoor op dat moment nie-
mand te vinden is en toch door iemand 
moet worden gedaan. Een soort van 
manusje van alles. 

Inspiratie Zoals, denk ik, bij veel 
remonstranten laat ik mij inspireren 

door de Bijbel, literatuur, kunst, muziek 
en af en toe een kerkdienst. Een belang-
rijke inspiratiebron is zeker het contact 
met de mensen om mij heen. Tijdens 
een verdrietige periode in mijn leven 
heb ik de mensen van onze kerk als een 
tweede familie ervaren. 
Een lievelingslied van me is het antwoord-
lied van liturgie 1 op zondagochtend: 
Laat dan mijn hart u toebehoren | en laat 
mij door de wereld gaan | met open ogen, 
open oren | om al uw tekens te verstaan. 
| Dan is het aardse leven goed, | omdat 
de hemel mij begroet. (Liedboek 978:4) 
Een lied dat ook in andere remon-
strantse gemeenten als afsluiting wordt 
gezongen. Het geeft op zondagmorgen 
een gevoel van verbondenheid met 
andere remonstranten die het op dat 
moment ook zingen. 

mijn  bezieling

i
Want iemand 

moet het 
toch doen?!

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? In deze aflevering Martine 

van Liempt-van Houten, al bijna 

twintig jaar een onmisbare 

kracht op ons kerkkantoor.



In het kader van de Vredes-
week wordt gesteld dat wij 
zitten op de schouders van 
reuzen. Reuzen als Mandela, 

King en Gandhi blijven ons inspireren 
om ‘te vechten voor vrede’. Maar ook 
reuzen uit het Oude Testament kunnen 
ons daarbij inspireren. We lezen een 
relatief onbekend verhaal uit het Oude 
Testament over de profeet Elisa en de 
strijd met het volk van Aram. Het Oude 
Testament kent een aantal oorlogszuch-
tige verhalen, niet bepaald vredelievend 
te noemen. Maar in dit verhaal uit 2 
Koningen 6: 8-23 wordt een andere weg 
dan die van strijd en geweld bewandeld, 
met verrassend resultaat. Dr. Koen  
Holtzapffel gaat voor in deze dienst. 

Het gaat dit jaar over vrijheid 
en over grenzen. De vrijheid 
grenzen te overschrijden, 
en ook over de vraag of er 

grenzen zijn aan die vrijheid. In dit ka-
der lezen we het verhaal van aartsvader 
Jakob. Fantasievol en meeslepend wordt 
verteld hoe bedreigend én verrijkend 
grensovergangen 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 ervaringen met vrijheid 
en met grenzen te expliciteren, te dui-
den en te verwerken. Zoals eens Jakob 
deed. We lezen twee stukken uit het ver-
haal van deze aartsvader, zowel uit zijn 
heenreis naar het verre Haran (Genesis 
28: 10-16) als uit zijn terugreis naar het 
beloofde land, inclusief de worsteling 
aan de Jabbok (Genesis 32: 24-31).  
Dr. Koen Holtzapffel gaat in deze dienst 
voor.     

korte  berichten

6

i

h

16 september 10.30 uur

GENERATIES 
voor Vrede

15 - 23 september

VREDESweek

23 september 10.30 uur 
Openingszondag Breda

GRENZEN 
overschrijden

k

30 september 15.00 uur

ROZE viering

Overleden

WIM van den Ban
Kom ook naar de viering 
van de Rotterdam Pride 
2018 in de Arminiuskerk. 
Het thema is Port of Love. 

We vieren die middag de liefde met 
muziek, dans, stilte en inspiratie. 
Samen staan we stil bij wat ons 
bezig houdt en bij de liefde die 
ons verbindt. Iedereen is van harte 
welkom. Dr. Koen Holtzapffel geeft 
leiding aan de viering. Na afloop is 
er een borrel.  

Het Platform Levensbeschouwelijke 
en Religieuze organisaties Rotterdam 
is dit jaar Ambassade van de Vrede bij 
PAX geworden. Werken aan vrede is 
harder nodig dan ooit: de maatschappij 
verhardt, mensen raken ontmoedigd en 
vervreemd, en discriminatie op grond 
van vooral etniciteit en godsdienst blijft 
hardnekkig bestaan.

Voor de Rotterdamse samenleving met 
182 verschillende etnische achtergron-
den (55% van de stad) van alle grote ge-
loofs- en levensovertuigingen, waarvan 
25% onder de armoedegrens leeft, is 
de urgentie groot. Verdraagzaamheid, 
elkaar verstaan, kansen geven, zoeken 
naar vrede en verbinding zijn en blij-
ven nodig. 

In de Vredesweek organiseert het Plat-
form L&R daarom, samen met anderen 
zoals de Doopsgezinde gemeente 
Rotterdam, die ook Ambassade van 
de Vrede is, een aantal activiteiten  
(aanmelden is noodzakelijk).

Vrede door respect: maandagavond 
17 september ronde tafel gesprekken 
met maaltijd, Odeon, Gouvernestraat 
56, Rotterdam West, 17.00 en 19.30 uur.
Verschillende generaties spreken over res-
pect voor religiositeit, etniciteit, verharding 
en verbinding. Wat is er nodig voor Vrede 
in de Stad, door de generaties heen?

Vrede door verbinding: vrijdagmorgen 
21 september, 07:00 – 09:00 uur, ont-
bijt met jongeren en netwerkorganisa-
ties/bedrijfsleven in de Burgerzaal met 
Bert Wijbenga, wethouder Integratie en 
Samenleving. 
Vrede ontstaat als mensen, zeker ook jon-
geren, kansen krijgen. Veel Rotter dammers 
willen een steuntje graag geven, doen dat 
al, of willen dat graag gaan doen. Ook het 
bedrijfsleven zoekt verbinding voor nieuw 
arbeidspotentieel en een goede cultuur op 
de werkplek. Deze ochtend brengen we 
groepen aan tafel voor verbinding.

Vrede door ontmoeting: zaterdag 22 
september 17.00 – 20.00 uur, Doopsge-
zinde kerk, eten, muziek en dans.
We ontmoeten elkaar tijdens de maaltijd 
die vanuit verschillende culturen wordt 
meegebracht. Daarna om 20.00 uur start 
van de Vredeswandeling.

Voor meer informatie en aanmelden, 
kijk op de website van PAX Vredesweek 
vredesweek.nl/agenda/lijst of stuur een 
email aan het platform:  
lenrplatform2017@gmail.com 

Dorine Cleton, voorzitter Platform 
Levensbeschouwelijke en Religieuze 
organisaties Rotterdam

Op 18 augustus is op 90-  
jarige leeftijd overleden 
Wim van den Ban. 
Gedurende vele jaren was hij 

op allerlei plekken in de gemeente  actief 
en zeer betrokken. Als lid van de kerken-
raad, als fabriek (die over het kerkgebouw 
ging, voordat het overgedragen werd aan 
de Stichting Arminius) en als redactielid 
van Voor Eigen Kring. Hij was een trouw 
kerkganger die in alles bleef meeleven bij 
zijn gemeente. 
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Muziek bij de afscheidsdienst van Jim Boddé, die trots was op zijn Schotse afkomst. 

Opgeven Graag vooraf bij het 
Kerkkantoor. Weet u nog iemand die 
u blij zou maken met Tussen Koffi  e en 
Lunch? Geeft u de tip dat de bijeen-
komst ieder kwartaal is, dan door? 
Dat zal erg gewaardeerd worden. 
Of geeft u de naam van diegene door 
aan het kerkkantoor en zij ontvangen 
een persoonlijke uitnodiging. Zorgt u 
dat u erbij bent en ontmoet anderen 
van uw kerk.  

Namens de Diaconale Commissie,
Koen Holtzapff el, Marianne Mol 
en Jaap van Meerkerk

Vindt u het ook leuk 
om anderen uit uw kerk 
wat meer te ontmoeten? 
Tussen Koffi  e en Lunch stelt 

u daartoe in de gelegenheid. In een 
gezellige sfeer bijpraten en genieten 
van een kopje koffi  e en een stuk taart. 
U wordt verrast door een speciale 
gast die een deel van de ochtend iets 
presenteert.

Ontmoetingsplaats Tussen Koffi  e 
en Lunch is vier keer per jaar, op vrij-
dagen in de kerk, van 10.30 uur - 12.30 
uur. Vooral ook welkom zijn allen die 
al een tijdje niet meer in staat zijn 
naar de kerk te komen en die graag 
weer eens anderen willen ontmoeten. 
Tussen Koffi  e en Lunch zult u elk 
 kwartaal op ons programma zien 
staan. De eerste twee bijeenkomsten 
hebben we inmiddels gepland: 
5 oktober 2018 en 8 februari 2019. 

Op 5 oktober 2018 zal Aart Bergwerff  
het orgel laten spreken en er uitleg 
bij geven. Bent u slecht ter been of 
is het vervoer naar de Arminiuskerk 
voor u lastig, belt u ons of het kerk-
kantoor dan even. Dan zorgen wij 
voor vervoer.

TUSSEN kof f ie & lunch

v
OECUMENISCHE

kerkkring

mutaties

Overleden 
• W. van den Ban
• J.F. Boddé
• Mw. A.N.J. de Monchy-de Bas
• F. Mook
Wij dragen hen op aan Gods eeuwige liefde.

Nieuwe vrienden 
• Mw. L. Harms
• J. Jongeneel Sr.

Hoe kunnen we over God 
denken? Bestaat God, zoals ik 
en jij bestaan? Wie of wat is Zij/Hij dan? 
Is er iets te winnen bij het geloven in God? 
Of gaat het om heel iets anders? 
De Amerikaanse theoloog/fi losoof John 
Caputo neemt ons mee in zijn persoonlijke 
zoektocht. De klassieke theologie laat hij ach-
ter zich, hij neemt ons mee in het postmoder-
ne denken en ontwikkelt de ‘theologie van de 
roos’. Het komende seizoen proberen we de 
zoektocht van Caputo te volgen en kijken we 
wat de belijdenissen van deze postmoderne 
pelgrim betekenen voor ons geloof en leven.

Data: 25 september, 30 oktober, 4 december, 
29 januari, 5 maart, 23 april en 21 mei, 
elke keer van 10.00 - 12.00 uur. Plaats: de 
kerkenraadskamer van de Remonstrantse 
Kerk. Begeleiding: dr. Tjaard Barnard en ds. 
Katinka Broos. Kosten: koffi  e en thee: € 10 
en de kosten van het boek: John D. Caputo, 
Hopeloos hoopvol. Belijdenissen van een 
postmoderne pelgrim. Skandalon, € 22,50. 
Aanmelding bij kerkkantoor: administra-
tie@remonstrantenrotterdam.nl

De oecumenische leerkring heeft deelnemers uit 
verschillende kerken in Rotterdam, waardoor in 
de discussies verschillende zienswijzen en tradi-
ties over tafel gaan. We leren op een andere ma-
nier naar ons eigen geloof te kijken, te luisteren 
naar andere visies én bespreken een theologisch 
thema waar we allemaal wat van opsteken. 



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

2 september

Ekklesia
 
9 september

Lutherse dienst
 
23 september

Startzondag Dr. Koen Holtzapffel
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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 

2 september

Dr. Peter Nissen

9 september

Dr. Tjaard Barnard en
Dr. Koen Holtzapffel
• Openingszondag
• 400 jaar geloven in vrijheid
•  Bevestiging Ds. Els de Bijll Nachenius 

als gevangenispredikante
• Optreden Non semper

16 september

Dr. Koen Holtzapffel
Generaties voor Vrede

23 september

Ds. Els de Bijll Nachenius
Optreden Nieuwerkerks Mannenkoor

30 september

Dr. Tjaard Barnard
Doopdienst

7 oktober

Dr. Eric Cossee

Het Nieuwerkerks Mannenkoor onder leiding van Gerard 
Lange treedt voor het laatst op. Een aantal jaren waren zij 
trouwe en geliefde gasten in onze diensten. Zij vertolken 
joodse en synagogale muziek. 


