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kerkBLAD

Grensovergangen zijn er 
nog steeds. Op veel plekken 
op aarde, soms vriendelijk, 
meestal enigszins bedrei

gend en intimiderend. Op dergelijke 
plekken heb je als reiziger niet veel 
te vertellen. Je bent overgeleverd aan 
functionarissen die je zomaar de toe
gang tot het land kunnen weigeren. Als 
er iets niet klopt in je paspoort, als een 
functionaris met het verkeerde been uit 
bed is gestapt, als er niet genoeg wordt 
‘bijbetaald’.

En toch, ondanks alle ongemak, zoeken 
mensen grenzen op en overschrijden 
die. Met veel verbeeldingskracht. Of het 
nu om fysieke, kunstmatige, denkbeel
dige of morele grenzen gaat. Wij men
sen zijn grensgangers, grensbewakers 
én grensoverschrijders. De onbekende, 
beangstigende én fascinerende overzij 
lo(n)kt. Soms treden we die overzij 
actief tegemoet, soms dringt de overzij 
zich ongevraagd aan ons op, met in
zicht gevende (openbarende) kracht.

In het net verscheen boek Spelen 
met Grenzen. Over contrastervaringen 
onderzoeken zeventien remonstrantse 
auteurs diverse grenzen en verbinden 
die met ingrijpende, betekenisvolle 
grens of contrastervaringen in hun 
(geloofs)leven. Grenzen maken men

sen maar mensen maken ook grenzen. 
Grenzen tussen wie er bij hoort en wie 
niet, tussen hemel en aarde, geloof en 
wetenschap, godsdienst en humanis
me, droom en realiteit.

Verkenning van en overschrijding van 
zulke grenzen hoort bij remonstranten. 
Laten remonstranten blijven spelen 
met grenzen en pogen om grenzen 
te slechten die mensen onnodig van 
elkaar scheiden. Dat geeft niet direct 
houvast, maar wel kans op nieuwe 
ontmoetingen en invalshoeken, nieuwe 
vormen van verbinding ook. Aan het 
leven van een bijna 400jarige geeft het 
een onverwachte impuls!  

Koen Holtzapff el

Grensovergangen zijn niet de meest gezellige plekken om als reiziger te passeren. Ik herinner me de grensovergang 

van West- naar Oost-Berlijn, van de Bundesrepublik naar de DDR dus. Het lijkt al weer lang geleden, maar wat was dat 

een ‘unheimische’ plek. Een plek die niet alleen de overgang markeerde van het ene naar het andere land, maar ook van 

het ene naar het andere politieke systeem: van kapitalisme naar communisme. Alleen de vogels vlogen in die dagen in 

vrijheid van Oost naar West.

g Spelen met Grenzen. Over contrast-
ervaringen. Onder redactie van 
Sigrid Coenradie en Koen Holtzap� el. 
Boekencentrum € 14,99

SPELEN MET grenzen
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Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad 
aanleveren uiterlijk 31 oktober 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 € 30 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’. Bij bijzondere giften graag 
het doel vermelden.
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.

van de redaCtie
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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.

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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Met vreugde zetten wij 
elke maand uw blad in 
elkaar. Telkens opnieuw 
leren we bij. U bent 

mild dat u ons niet steeds wijst op 
inconsequenties. Soms leek het erop, 
dat het blad voor abonnees slechts 
€ 27,50 zou kosten, terwijl wij wel 
degelijk € 30 willen vragen, zodat u 
het toegestuurd kunt krijgen. Ieder
een kan  gratis op onze website het 
blad vinden, nog voordat het op de 
deurmat ligt. En stuurt u het vooral 
(digitaal) door naar uw vrienden! 
Soms vergaten wij de adressen van de 
predikanten. Ook al niet zo handig! 
Blijf of word gerust kritisch. We 
willen blijven leren. Bij dit nummer 
vindt u de reeds beloofde kerkGIDS. 
Daarmee is het drietal compleet, dat 
eerst in het jaarboekje zat. Sommigen 
van u vroegen zich af, waarom ze 
TWEE exemplaren van de kerkFOL
DER ontvingen. De ene was bedoeld 
om zelf te zien, waar we reclame mee 
maken. De andere was bedoeld voor 
iemand uit uw vriendenkring die u 
graag zou willen vertellen tot welke 
geloofsgemeenschap u  behoort. Hebt 
u nu vele vrienden, neem dan gerust 
uit de kerk een exemplaar mee! 

Martha Rotgers, Tjaard Barnard 
en André Meiresonne 
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remonstranten rotterdam geloof begint bij jou

kerkfolder

De monumentale Arminiuskerk 
is in 1897 gebouwd door de 
Rotterdamse Remonstranten. 

Nog steeds houden we er elke zondag

ochtend een kerkdienst. We zijn 
een geloofsgemeenschap van zo’n 
zeshonderd mensen die al 400 jaar 

bestaat. Geworteld in de traditie van 

het christendom geven wij op onze 
eigen manier handen en voeten aan 

ons geloof. Omdat je nu eenmaal 
niet het geloof van een ander kunt 
geloven, is er bij ons alle vrijheid om 

je eigen gedachten en inzichten te 
 vormen – je bepaalt immers zelf wat 

jou inspireert. Wie toetreedt tot de 
kerk, schrijft een persoonlijke belijde

nis. Je wordt niet gevraagd in te stem

men met andermans opvattingen, laat 

staan met dogma’s.

d

400 JAAR geloven in vrijheid

Rem_R'dam_KerkFolder 2018-2019 def.indd   1
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Ook in Breda zijn we het 
nieuwe seizoen gestart. Met 
een heerlijke gezamenlijke 
maaltijd in de bovenzaal van 

het Lutherse kerkje. Hopelijk voelt u 
zich daar al thuis. Voor mij als nazaat 
van Lutherse predikanten is het in ieder 
geval bijzonder om daar voor te gaan in 
remonstrantse diensten. Tijdens onze 
startbijeenkomst bogen we ons Spelen 
met grenzen, over een nieuw boekje van 
remonstrantse zijde over spel, grenzen en 
ervaringen. Ik vind het heel leuk om daar
over tijdens zo’n bijeenkomst in gesprek 
te gaan. Niet een lezing te geven maar van 
u te horen wat zulke termen bij u oproe
pen. We dachten na over de betekenis van 
spelen, grenzen en grenservaringen in 
ons ‘gewone’ leven en ook in ons geloofs
leven. Is er een groot onderscheid tussen 
leven en geloofsleven of kun je dat onder
scheid helemaal niet maken? En is er zo 
iets specifi eks als een religieuze ervaring? 
In de vertrouwelijkheid van de kring 
werden bijzondere ervaringen met elkaar 
gedeeld en werd ook verteld hoe die 
ervaringen een levensloop mede bepalen. 
Of die ervaringen nu positief of negatief 
zijn, ze blijven in herinnering en hebben 
betekenis, ook vele jaren later nog. 

Maandag 12 november hoop ik tussen 
14.30 – 16.15 uur met u na te denken 
over Jakob als grensganger. Het is een 
gespreks kringmiddag over aartsvader 
Jakob. Zijn avontuurlijke leven staat 
centraal. We lezen bijbelpassages en 
vragen ons af wat zijn leven met dat 
van ons te maken heeft. 

Aanmelden via:
Jennievandorp@hetnet.nl 
of 06 218 13 858. 

Koen Holtzapff el

nieUWS Uit breda
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van de predikanten

Met groot enthousiasme 
zijn we in de kerk bezig. 
Hoewel onze gemeente 
vanouds als traditioneel 

bekend staat – waarom veranderen 
om het veranderen? – doen we veel 
nieuwe dingen. Recentelijk ontvingen 
enige leden van de Kerkenraad en de 
predikanten nieuw ingekomen leden 
en vrienden rondom een welvoorziene 
dis. Het was een genoeglijke avond. 

Kerk & Museum Kerk & Museum, 
de maandelijks zondagmiddag open
stelling, blijft een succes. En allerlei 
creatieve gedachten borrelen op hoe  
we meer mensen kunnen enthousias
meren voor al het moois dat we heb
ben: een geweldig kerkgebouw en een 
dito geloofsgemeenschap waarin we 
samen ons zelf kunnen zijn.

Bijzonder De afgelopen maanden 
mocht ik voorgaan in twee bijzondere 

huwelijksdiensten. In de ene – die 
de toonzetting van de Gereformeerde 
Bond had – trouwden twee leden 
van de Gereformeerde Gemeente 
met elkaar, die in hun eigen kerk niet 
mochten trouwen. Het andere huwelijk 
was van een lid van de PKN en een 
‘ongelovige’. In beide gevallen een 
prachtige uitdaging: hoe maak je een 
dienst die past bij dit stel, zonder dat je 
als predikant iets zegt, wat je niet voor 
je rekening zou willen nemen. U be
grijpt dat ik niet erg lenig ben, maar 
deze theologische lenigheid vind ik de 
moeite waard. En sterker nog, ik vind 
het de essentie van onze geloofsge
meenschap: ieder kan met zijn eigen 
geloof een plek vinden bij ons. Je mag 
zo orthodox (of zo weinig orthodox) 
zijn als je zelf wilt!

(En vroom gezegd: dat is genade!)  

Tjaard Barnard

 Lenigheid VAN DE DOMINEE

Spiegel VAN DE ZIEL

m

Als betrokken gemeentele
den denkt u mee. U zendt 
me stukken toe ter overwe
ging, u deelt met me wat u 

meemaakt. Ik stel het zeer op prijs, zo 
zijn we samen gemeente. Twee artikelen 
noem ik expliciet, één over de geestelijke 
gezondheidszorg en zingeving, één over 
het bijzondere karakter van films.

Is dit nu alles? In een discussie naar 
aanleiding van wachtlijsten in de gees
telijke gezondheidszorg (GGZ) werd 
gesteld dat veel van diegenen die een be
roep doen op de GGZ, eigenlijk, of ook 
problemen hebben met zingeving in 
hun leven. Zij ervaren een leegte in hun 
bestaan, zij vragen zich af: is dit nu alles? 
Het zijn vragen die zich niet gemakkelijk 
of helemaal niet beantwoorden laten. 
In ieder geval is er geen pil voor. In de 
discussie werd gesteld dat mensen vroe
ger met die vragen naar de dominee of 

pastoor gingen. Maar naar wie gaan ze 
nu? En… zouden kerken hier opnieuw 
van betekenis kunnen zijn? 

Filmkunst Een van de bronnen waar 
mensen tegenwoordig zin en betekenis 
aan ontlenen is het medium film. In 
een bijzonder artikel van schrijver 
Willem Jan Otten over film stelt hij dat 
filmkunst een bijzondere rol speelt in 
de geschiedenis van de ziel. Door naar 
een scherm met bewegende beelden te 
kijken keren we in onszelf in maar ook 
in de ander. Precies daarom hoort het 
Filmcafé in onze gemeente thuis. Dr. 
Amber de Rooij (psycholoog en film
therapeute) en ik starten het Filmcafé 
weer met een prachtige film over de 
betekenis van vergeving, The Straight 
Story. Op dinsdag 23 oktober. U komt 
toch ook?!  

Koen Holtzapffel

a
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Deze theologische 
lenigheid vond ik de 

moeite waard

Zouden kerken 
hier opnieuw van 

betekenis 
kunnen zijn?



in de kerk
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Onlangs is de website rond 
het leven en gedachtegoed 
van onze voormalige pre
dikante Christiane Berk

vensStevelinck online gekomen, 
christianeberkvens.nl. De website 
bundelt mediafragmenten, versche
nen publicaties en haar manier van 
denken. Het is de bedoeling met 
enige regelmaat een activiteit te 
organiseren. De eerste activiteit is 
de presentatie van haar laatste boek. 

Boekpresentatie 
En nu ben ik aan de beurt. Spiritualiteit 
van het sterven, het laatste boek dat 
Christiane heeft geschreven. Het 
dagboek dat zij gedurende de laatste 

maanden van haar leven bijhield, 
geeft op openhartige, ontroerende 
en soms geestige wijze weer hoe zij 
de naderende dood een plek gaf in 
haar leven. Met dit boekje hoopte 
zij mensen die weten dat het einde 
nadert en de mensen om hen heen te 
inspireren.

Het boek wordt op 23 november 2018 
om 20.00 uur in de Arminiuskerk 
gepresenteerd. Haar oncoloog, 
dr. Eelke Gort, en de humanistisch 
raadsman van het Universitair Me
disch Centrum Utrecht, drs. Willem 
Blokland, zullen spreken. Televisie
presentator Annemiek Schrijver zal 
de avond leiden.  

Buitendag 

Christiane BERKVENS

11 NOVEMBER

LANCERING WEBSITE CHRISTIANEBERKVENS.NL

Zondag 11 november gaan 
we met de Buitendag van 
onze gemeente naar 
Dordrecht. Die dag zal er 

geen kerkdienst zijn in onze eigen 
kerk. Onze zustergemeente organi
seert in Dordrecht een bijzondere dag.

Programma
10.00 Een delegatie van remon
stranten in 17e eeuwse kleding vaart 
de stad Dordrecht binnen. Aan een 
kade worden zij opgewacht door de 
verzamelde remonstranten uit heel 
Nederland. Gezamenlijk wandelen zij 
naar de Grote Kerk. 
10.30 Presentatie rond de Akte van 

Cessatie, de akte waarmee remon
strantse predikanten in 1619 geacht 
werden hun ambt neer te leggen. 
11.00 Gezamenlijke dienst van de 
Grote Kerkgemeente en de Remon
stranten Dordrecht. Thema: Vrijheid 
en verdraagzaamheid. 
12.15 Lunch in de Grote Kerk
14.00 Middagprogramma (in twee 
groepen:) Mogelijkheid tot bezoek 
aan de tentoonstelling Werk, bid en 
bewonder over kunst & calvinisme of 
bezoek aan Te kunst & te keur in het 
Hof van Nederland. 
Een 17e eeuws concert van het De 
Witt Consort in de Remonstrantse 
Kerk aan de Cornelis de Wittstraat.

Kosten
Zowel in de Grote Kerk als in de 
Remonstrantse Kerk wordt gezorgd 
dat er iets te eten en te drinken voor u 
is. Remonstranten krijgen korting op 
de toegang van de musea, maar neem 
uw Museumjaarkaart ook mee als u 
die bezit. 

Vervoer
Om eventueel gezamenlijk vervoer te 
kunnen regelen, is het noodzakelijk 
dat u zich uiterlijk 14 oktober aan
meldt bij het kerkkantoor: adminis
tratie@remonstrantenrotterdam.nl. 
Daarna kunnen we u informeren 
over de prijs daarvan. 

o

z
HERDENKING SYNODE VAN DORDRECHT
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Lied 974 vers 2
Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, 
bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid 
wordt uw liefde openbaar.

Ik heb ervaren dat je in bijzondere 
omstandigheden gedragen wordt door 
de warme aandacht en belangstelling in 
de gemeente. De ‘gewone’ kerkdiensten 
vind ik fijn, maar zeker ook de Can
tatediensten en de Paasdienst met de 
traditionele krentenbol, de ‘Remobol’. 
De Remonstrantse Kerk is een plek 
waar mensen met verschillende ach
tergronden zich thuis kunnen voelen. 
Zo’n plek moet natuurlijk over honderd 
jaar ook nog bestaan! Natuurlijk zijn 
er ook wel eens ergernissen, maar die 
zijn over het algemeen ook wel vrij snel 
weer verdwenen – ik heb daar niet zo’n 
geheugen voor. Geen verandering is 
stilstand en stilstand is achteruitgang, 
dus ja, veranderen, bijvoorbeeld in de 
manier waarop kerkdiensten worden 
vormgegeven. Maar graag wel even
wichtig, wat mij betreft. 

Sity Gerrits
Ik ben opgegroeid in een ge
reformeerd (synodaal) gezin. 
Dat betekende in de jaren 
vijftig en zestig ’s zondags 

tweemaal naar de kerk. Ik zal dat niet 
altijd leuk gevonden hebben, maar het 
heeft in elk geval geen negatieve sporen 
achtergelaten. Integendeel, ik heb dier
bare herinneringen aan bijvoorbeeld de 
zondagavonden: zingen uit Johannes de 
Heer bij het harmonium.

In de loop van de tijd ben ik door ver
schillende omstandigheden wat afge
dwaald van geloof en kerk, maar op een 
goed moment vond ik dat ik een keuze 
moest maken: binnen de kerk blijven 
of er afscheid van nemen, maar dan 
wel om gefundeerde redenen. Op mijn 
40e ben ik een HBOstudie theologie 
begonnen. Er ging een wereld voor mij 
open. Ik heb niet gekozen voor een be
roepsopleiding maar voor, wat ik noem, 
het pretpakket: de vrije studierichting, 
met als afstudeerrichting Judaïca.

Ik was inmiddels verhuisd naar Rot
terdam. Op een goede zondag, zo’n 
twintig jaar geleden, gingen we naar de 
Westersingel en de Remonstrantse kerk 
is vanaf die tijd een belangrijke plaats 

in mijn leven gaan innemen. Dankzij 
de theologiestudie heb ik jarenlang een 
kring inhoudelijk kunnen voorbereiden, 
ik werd contactlid en wijksecretaris en 
ik maak de bezoekafspraken voor de 
wijkpredikant. Daardoor kom ik met veel 
mensen in contact en dat is verrijkend. 
Soms mag ik met mensen hun levensver
haal opschrijven – dat is heel bijzonder.

De kerkdiensten zijn voor mij belang
rijk: enerzijds zijn de diensten een rust
punt, anderzijds geven ze mij energie 
voor de komende week. Het slotlied 
is mijn leidraad: ‘en laat mij door de 
wereld gaan, met open ogen, open oren’. 
En ook het woord van Prediker: ‘Doe 
wat je hand vindt om te doen’. Ook Lied 
974 is mij dierbaar, alle coupletten. 

mijn bezieling

i Geen verandering 

is stilstand en 

stilstand is 

achteruitgang

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 da-

gelijks leven? Waar loop je tegen 

aan en waar verlang je naar? 

En de kerk, wat vind je daar? 

In deze aflevering Sity Gerrits, 

degene die enige orde schept 

in de chaotische werkwijze van 

een van uw predikanten.



De opbrengst van de diaconale actie 
in 20182019 is bestemd voor twee 
doelen, waarbij we denken aan oud 
en jong, in binnen en buitenland. 
Hospice De Vier Vogels, een sfeervol 
en kleinschalig bijnathuis huis in 
Rotterdam Delfshaven, waar terminaal 
zieken hun laatste levensfase in alle 
rust en geborgenheid kunnen door
brengen. En de Noodhulpcentrale van 
SOS Kinderdorpen in de regio Syrië en 
Libanon.

Meer informatie over deze projecten 
vindt u op onze website. 

kOrte beriCHten

Zondag 28 oktober 10.30 uur

KERKDIENST  Anders

Soms zit het leven mee, 
soms zit het leven tegen. 
Wederwaardigheden, die 
ons allemaal overkomen, 

vragen om vertrouwen in het leven. 
Waar vind je dat vertrouwen? En 
tegenslag, kun je er ook iets aan heb
ben? Want tegenslag is natuurlijk naar, 
maar is het ook altijd erg? Gek genoeg, 
gebeurtenissen waar je niet om vraagt, 
kunnen een geschenk brengen. Een 
geschenk dat voor je klaar ligt: Gods 
onmetelijke liefde, doorgegeven en 
belichaamd door mensen om je heen. 
Liefde die je overkomt – als een onver
wachte bos bloemen. Tjaard Barnard 
& André Meiresonne gaan voor in 
een samenspraak over wat het leven 
kan brengen. Ook wanneer u weer 
eens klassieke liederen wilt zingen 
(zoals 'Wat de toekomst brengt moge', 
'De Heer is mijn herder'), u bent van 
harte welkom. 

s

Zondag 14 oktober 10.30 uur

WEDERWAARDIGHEDEN 
in het leven

w Wat is dat, een tuimeltekst? 
Het is een korte tekst die je 
raakt, die je aan het denken 
zet, het is een tekst die je een 

vraag stelt zonder antwoord te geven 
en die je doet glimlachen. Hebt u ook 
zo’n tuimeltekst? Breng die tekst dan 
in tijdens deze Kerkdienst Anders. Het 
gaat om een korte tekst en met een kor
te toelichting, ze mogen overal vandaan 
komen (ook uit de bijbel!) en u mag er 
natuurlijk ook zelf een schrijven.
 
Om de gedachten te bepalen een paar 
voorbeelden: • Je krijgt nooit een betere 
toekomst als je steeds aan gisteren blijft 

denken. • Een zekere mate van wereld-
vreemdheid is precies wat de wereld nodig 
heeft. • Hoe licht kan ik leven?

Ik weet zeker dat velen van u in het 
bezit zijn van tuimelteksten en die ook 
willen delen met gemeenteleden. En 
natuurlijk vraag ik de organist om een 
tuimellied! 

Koen Holtzapff el

De diaconale commissie 
vraagt uw aandacht voor de 
diaconale actie. De brief heeft 
u reeds ontvangen. Heeft u 

dit najaar of deze winter vakantieplan
nen? Of zoekt u mogelijkheden om 
op vakantie te gaan voor uw ouders of 
mensen voor wie u (mantel)zorgt? Sity 
Gerrits heeft vakantiemogelijkheden en 
accommodaties voor ouderen en men
sen met een fysieke beperking op een 
rij gezet: Senior Vakantie Plan, Stich-
ting Allegoeds, Hetvakantiebureau en 
Johanniter Vakantieweken. Brochures 
liggen op de Diaconale tafel (in de hal 
na de dienst zondag). Nadere informa
tie bij Sity Gerrits, via nummer 010 45 
64 762 of email: sityg18@hetnet.nl.

Tenslotte: het resultaat van de tot nu 
toe gespaarde DEpunten. Een onvoor
stelbaar succes! Er zijn 55.000 (!!!) 
punten ingezameld 
met een waarde van 
91 pakken koffi  e.   

TUIMELTEKSTEN MET 
DR. KOEN HOLTZAPFFEL

Een zekere 
mate van 

wereldvreemdheid 
is precies 

wat de wereld 
nodig heeft

NIEUWS VAN de diaconie
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Overleden

Mw. C.C. van Breest 

SmallenburgWinters

Wij dragen haar op aan 

Gods eeuwige liefde.

HERDENKING OVERLEDENEN

Zondag 4 november 10.30 uur

ROZENzondag

In onze samenleving zijn rond de tijd 
van Allerzielen vele gedachtenisvierin
gen. Zo ook bij ons. Wij bieden ruimte 
om de namen van de overledenen te 
noemen en bij hun leven stil te staan. 
Iedereen die dat wil krijgt de gelegen
heid een lichtje aan te steken voor een 
dierbare overledene. 
Waarom dan Rozenzondag? Familie
leden van overledenen uit onze Ge
meente van het afgelopen jaar worden 
uitgenodigd en krijgen drie rozen mee. 
Geloof, hoop en liefde. De meeste van 
deze is de liefde, sterk als de dood. 

d

punten ingezameld 
een waarde van 
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Dinsdag 23 oktober 19.00 uur

betrokkene de gebeurtenis voldoende 
heeft verwerkt. The Straight Story is 
gebaseerd op het waar gebeurde, aan
grijpende, verhaal van Alvin Straight, 
een oude man die samenwoont met zijn 
volwassen dochter Rose. Als hij hoort 
dat zijn broer, met wie hij lang niet ge
sproken heeft, een beroerte heeft gehad, 
neemt hij het besluit om hem te gaan be
zoeken en alles hopelijk bij te leggen. Hij 
is echter niet goed ter been en zijn ogen 
zijn te slecht om auto te rijden. Daarom 
gaat hij op weg met zijn oude grasmaaier 
en een aanhangwagentje. Aan het eind 

Een (waar gebeurd) verhaal 
over vergeving. Vergeving 
is een concept dat diep is 
ingebed in veel religieuze 

tradities, waaronder het Judaisme, het 
Christendom en de Islam. Vergeving 
is ook een belangrijke kwaliteit in de 
positieve psychologie. Van belang hier
bij is dat dit niet vanuit een gevoel van 
verplichting wordt gedaan (anders werkt 
het niet!), maar vanuit liefde. Vergeving 
draagt bij aan de psychologische en de 
fysieke gezondheid van degene die ver
geeft, maar ook aan de samenleving als 
geheel, al is het maar ‘op de vierkante 
meter’. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
vergeving gedrag is dat aangeleerd kan 
worden (!). Voordat iemand hier toe in 
staat is, is het echter belangrijk dat de 

e
THE STRAIGHT STORY

De Kerkenraad 
nodigt alle leden 
en vrienden uit 
tot het bijwonen 
van de Algeme
ne Vergadering 
van Leden &
Vrienden op zondag 
18 november 2018 om 
12.00 uur. 

Agenda: 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen AVLV van 17 juni 2018 
4. Begroting 2019 
5. Wat verder ter tafel komt 
6. Rondvraag 
7. Sluiting

Vanaf 4 november 2018 kunt u de 
stukken uit de kerk meenemen of 
opvragen bij het kerkkantoor. 

Zondag 18 november 12.00 uur

VERGADERING VAN 
Leden & Vrienden

Zondag 4 november 12.30 - 17.00 uur

KERK & museum

Filmfragment uit Coco

Tijdens de zondagmiddagopenstelling op 
4 november zal er een bijzondere fi lm wor
den vertoond die past bij Allerzielen, Coco. 
Een jonge muzikant maakt een reis door 
het dodenrijk op zoek naar zijn idool. Het 
is een kinderfi lm, neemt u uw kinderen en 
kleinkinderen dus gerust mee. Tegelijker
tijd is er genoeg te bekijken dat ook voor 
volwassenen stof tot gesprek zal geven. 
Voor de fi lm vragen we een vrijwillige bij
drage. De richtprijs is 5 euro per persoon, 
zodat we uit de kosten komen. Kinderen 
zijn gratis! De fi lm begint om 14.30 uur.  

van de reis wordt Alvin herenigd met zijn 
broer en vergeven ze elkaar ‘onvergeefl ij
ke dingen’, die destijds gezegd zijn toen 
de twee mannen hadden gedronken en 
gevochten. Dit is echt zo’n fi lm waar alles 
in zit en die u waarschijnlijk nooit meer 
zal vergeten! Na afl oop nabespreking met 
een nootje & een drankje. Dr. Koen Holtz
apff el (predikant) en dr. Amber de Rooij 
(psycholoog) begeleiden deze avond. 

FILM café

The Straight Story 112 min (1999)

Cast: Richard Farnsworth, 

Sissy Spacek en Everett McGill.

Regie: David Lynch. 

AFRONDING stage

e Eerder dit jaar mocht 
ik stage bij u in de 
gemeente lopen. Ik 
heb dat met ontzet

tend veel plezier gedaan. Al vrij 
snel voelde ik mij in uw midden 
opgenomen: met een aantal 
van u heb ik gesprekken mogen 
voeren, kringen mogen bijwonen 
en leiden en mogen meewerken 
aan en voorgaan in vieringen. 
Van alle aspecten heb ik ont
zettend veel geleerd. Dat was 
alleen mogelijk door de open 
en vriendelijke manier waarop 
u mij heeft ontvangen. Ook uw 
kanttekeningen en feedback 
heb ik erg op prijs gesteld. 
Mijn grote dank daarvoor. 

Jan Berkvens 

De Kerkenraad 
nodigt alle leden 
en vrienden uit 
tot het bijwonen 
van de Algeme
ne Vergadering 

Vrienden op zondag 
18 november 2018 om 

Wees 
welkom! 

Praat mee op 
18 november

12.00 uur



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

7 oktober

Ekklesia

14 oktober

Lutherse dienst

21 oktober

Ekklesia

28 oktober

Maaike Rosen Jacobson - van Dam

4 november

Ekklesia

11 november

Lutherse dienst
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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 

Wijksecretaris is Sity Gerrits. Zij maakt de afspraken 
voor de huisbezoeken. Tel. 010 456 4762. 
Email: sityg18@hetnet.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 

14 oktober

Dr. Tjaard Barnard &
mr. André Meiresonne

Bloemenzondag

21 oktober

Dr. Johan Goud

28 oktober

Dr. Koen Holtzapffel

Tuimelteksten / Jongerenkring

4 november

Dr. Koen Holtzapffel

Rozenzondag, herdenking overledenen

11 november

Dienst in Dordrecht, zie elders in dit blad

18 november

Dr. Koen Holtzapffel

Na a�oop AVVL


