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400 JAAR

geloven in vrijheid

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

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

werkelijk voor andere gelovigen die
standpunten innemen die we verwerpelijk vinden, bijvoorbeeld gelovigen
die ons niet toelaten tot hun eucharistie of kerken die het moeilijk hebben
met homoseksualiteit en dat op allerlei
gronden als zonde beschouwen?
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Het laatste woord dat om een toelichting vraagt is dat ‘geloven’. Het lijdt
geen twijfel dat we dat tegenwoordig
het moeilijkste vinden. Ons wereldbeeld is na 400 jaar echt veranderd.
Een God in de hemel zien we lastig zitten. 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
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Begin juli overleed mevrouw
Ada de Monchy-de Bas. Haar
interesse in het levensverhaal 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 levensritme 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.remonstranten.nl .

Gesprekskringen

In de gesprekskringen 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

Tijd VAN STILTE

d

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 overlijden 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 geloofsgemeenschap zijn. Je kunt allerlei
reclame maken voor waar Remonstranten 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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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 gezien, 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 geboorteplaats blijft trekken.
Koen Holtzapffel

in de kerk

Open
MONUMENTEN
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DAG

g

Gedurende de jaarlijkse
open monumentendagen
op zaterdag 8 en zondag
9 september is er alle gelegenheid om onze kerk te bezoeken.
De Stichting Arminius verzorgt het
programma op zaterdag, de remonstrantse gemeente in het kader van
de maandelijkse zondagmiddagopenstelling op zondag.
Op zondagmiddag is er een orgelconcert. Als altijd is er heerlijke thee
met appeltaart verkrijgbaar in de als
tearoom ingerichte kerkenraadskamer. Achterin de kerkzaal is er een
plek waar u in stilte een kaars kunt
aansteken.

Kerk

VERANDERT DOOR DE JAREN

v

De Arminiuskerk is de
enige Jugendstilkerk van
Rotterdam. Het rijksmonument is tussen 1895 en
1897 gebouwd. Er is door
de jaren heen veel veranderd. 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 entrees bijgekomen.
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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 september aan bij één van de
rondleidingen en hoor alles
over de geschiedenis van
het gebouw, de omvangrijke
renovatie en de huidige
functie.

mijn bezieling
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.

Martine
van Liemptvan Houten

i

Ik kom uit een remonstrants
gezin en heb na de catechisatie 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 niemand 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

Want iemand
moet het
toch doen?!

door de Bijbel, literatuur, kunst, muziek
en af en toe een kerkdienst. Een belangrijke 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 antwoordlied 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 remonstrantse gemeenten als afsluiting wordt
gezongen. Het geeft op zondagmorgen
een gevoel van verbondenheid met
andere remonstranten die het op dat
moment ook zingen.
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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 verdraagzaamheid, nooit zullen verdwijnen.

korte berichten

16 september 10.30 uur

15 - 23 september

GENERATIES

VREDES week

voor Vrede

i

In het kader van de Vredesweek 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 oorlogszuchtige 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.

23 september 10.30 uur
Openingszondag Breda

GRENZEN

overschrijden

h

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 kader 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 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: 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.

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 achtergronden (55% van de stad) van alle grote geloofs- en levensovertuigingen, waarvan
25% onder de armoedegrens leeft, is
de urgentie groot. Verdraagzaamheid,
elkaar verstaan, kansen geven, zoeken
naar vrede en verbinding zijn en blijven nodig.
In de Vredesweek organiseert het Platform 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 respect voor religiositeit, etniciteit, verharding
en verbinding. Wat is er nodig voor Vrede
in de Stad, door de generaties heen?

30 september 15.00 uur

ROZE

viering

k

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.
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Dorine Cleton, voorzitter Platform
Levensbeschouwelijke en Religieuze
organisaties Rotterdam

Vrede door verbinding: vrijdagmorgen
21 september, 07:00 – 09:00 uur, ontbijt met jongeren en netwerkorganisaties/bedrijfsleven in de Burgerzaal met
Bert Wijbenga, wethouder Integratie en
Samenleving.
Vrede ontstaat als mensen, zeker ook jongeren, kansen krijgen. Veel Rotterdammers
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, Doopsgezinde 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

Overleden

WIM

van den Ban

Op 18 augustus is op 90jarige 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 kerkenraad, 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.

TUSSEN

kof f ie

&

lunch

v

Vindt u het ook leuk
om anderen uit uw kerk
wat meer te ontmoeten?
Tussen Koffie en Lunch stelt
u daartoe in de gelegenheid. In een
gezellige sfeer bijpraten en genieten
van een kopje koffie en een stuk taart.
U wordt verrast door een speciale
gast die een deel van de ochtend iets
presenteert.

Ontmoetingsplaats Tussen Koffie
en Lunch is vier keer per jaar, op vrijdagen 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 Koffie 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 kerkkantoor dan even. Dan zorgen wij
voor vervoer.

OECUMENISCHE

kerkkring
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/filosoof John
Caputo neemt ons mee in zijn persoonlijke
zoektocht. De klassieke theologie laat hij achter zich, hij neemt ons mee in het postmoderne 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.

Opgeven Graag vooraf bij het
Kerkkantoor. Weet u nog iemand die
u blij zou maken met Tussen Koffie en
Lunch? Geeft u de tip dat de bijeenkomst 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.

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: koffie 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: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

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

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

Muziek bij de afscheidsdienst van Jim Boddé, die trots was op zijn Schotse afkomst.

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.
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kerk diensten
rotterdam arminiuskerk

breda lutherse kerk

Museumpark 3 • 3015 CB Rotterdam
010 43 60 543 • rotterdam.remonstranten.nl

Veemarktstraat 11 (voor) • 3015 CB Breda
Stadserf 3 (achter) • breda.remonstranten.nl

aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld

aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld

2 september

2 september

Dr. Peter Nissen

Ekklesia
9 september

9 september

Lutherse dienst

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

23 september
Startzondag Dr. Koen Holtzapffel

16 september
Dr. Koen Holtzapffel
Generaties voor Vrede

bereikbaarheid predikanten

23 september

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. Tjaard Barnard

Ds. Els de Bijll Nachenius
Optreden Nieuwerkerks Mannenkoor

Dr. Koen Holtzapffel
holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl
Bereikbaar op maandag t/m donderdag 8.45 - 9.15 uur
tel. 010 418 6913.
Preken op rotterdam.remonstranten.nl/Overdenkingen.
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.

30 september
Dr. Tjaard Barnard
Doopdienst
7 oktober
Dr. Eric Cossee
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