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kerkblad
Foy u, Dortsche Synode! 
Foy, Moeder van elendt! 
Foy u, dat ghy soo snode 
Gods Kercke hebt gheschent! 
Door u procedueren vals, 
Overloopen van veel gals (*1), 
Brochtet ghy Gods Kerck om hals. 
 
Men had den Remonstranten 
Belooft een vry gheleyt, 
Den vromen Predicanten 
Een dispuyt toegheseyt. 
Maer men heeft de Trouw’ ghequest 
Te Dort sloegh men s’ in arrest, 
Het dispuyt was buyten west. 
 
Men ginck haer condemneeren (*2) 
Sonder eenich dispuyt, 
Teghens Trou d’ een de Heeren 
Haer voerent’ lantwaert uyt; 
In wat Kerrick, in wat Ryck 
Hoorde men oyt desghelyck?  
Foy Kerck, foy Republyck! 
 
Daerom myn lieve schaepen, 
Laet u vervoeren niet 
Van dese boose knaepen, 
Haer leugens altyt vliet. 
Maer bemint de waerheyt claer, 
Verblyt u als ghy lydt om haer, 
Ende volcht haer altyt naer. 
 
(*1): door uw woede. Bekend is de woede
uitbarsting van voorzitter Bogerman,  
14 jan. 1619 (*2): veroordelen. 
 
Uit: Lachrymae Lachrymarum, dat is, 
Traenen der traenen, ghestort over de  
doot des Edele Heer Johan van Olden
barnevelt. Pamflet, 1620.

Onder de titel Ode aan de 
Synode viert de stad Dor-
drecht het feit dat 400 jaar 
geleden de befaamde (of  

beruchte) synode daar werd gehouden. 
Voor sommigen is het een symbool 
van eenheid. In Dordt sloten de rijen 
zich. Orde en rust keerden terug in de 
Republiek, die jaren lang verstoord werd 
door godsdiensttwisten. Zoals u begrijpt, 
werkt dit beeld bij mij als een rode lap 
op een stier. Zoiets kun je alleen zeggen, 
als je vergeet dat er ook Remonstranten 
vervolgd werden, predikanten uit hun 
ambt gezet, verbannen naar buiten de 
Republiek. En wie niet wegbleef, kon 
levenslang gevangen gezet worden op 
Loevestein. En dan spreek ik nog niet 
eens over het droevige lot van Johan van 
Oldenbarnevelt. Natuurlijk: de scherpe 

kantjes zijn er inmiddels wel wat van af. 
Op excuses zitten we niet te wachten. 
Vanzelfsprekend hebben we begrip voor 
orthodoxere broeders en zusters die het 
nog eens zijn met het standpunt over de 
predestinatieleer. Laten die hun Dordtse 
Leerregels behouden. Maar wie er niet 
meer in gelooft, zou de Artikelen tegen 
de Remonstranten toch niet meer in zijn 
belijdenisgeschriften moeten tolereren. 
Voor wie geen oog heeft voor wat er toen 
aan kwaad gedaan is, nog maar eens een 
herhaling van het Foei! dat in 1620 werd 
uitgesproken. Wie wil beluisteren hoe dit 
lied klonk, het staat op de CD Bavianen 
en Slijkgeuzen van Camerata Trajectina 
en voor de moderne mens te vinden op 
Spotify!  

Tjaard Barnard
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Foei!



COlOFOn

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad 
aanleveren uiterlijk 26 november 2018
via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl 
Verschijningsdatum 9 december 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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De zomer is voorbij. De 
jassen zijn weer uit de 
kast gekomen en we den-
ken al aan Kerstmis. In de 

nieuwe huisstijl ziet u in december 
een fraaie kerstkaart verschijnen, aan-
sluitend bij het jaarthema: 400 jaar 
geloven in vrijheid. De herdenkingen 
barsten los binnen de Remonstrantse 
Broederschap en daarbuiten. U las 
het in het artikel op de voorpagina. 
Tegelijkertijd gaat het gewone kerke-
lijk leven in alle enthousiasme door. 
Bijzondere kerkdiensten worden 
gehouden. Het wordt druk op de 
kansel, met al die diensten ‘twee 
op de kansel’. Uw boekenkast raakt 
overvol met alles wat er verschijnt, 
wat besproken wordt in AdRem en 
aangekondigd is in uw kerkBLAD. 
Zeer de moeite waard allemaal. Graag 
berichten wij daarover. We kondigen 
bijeenkomsten aan, maar vinden het 
ook belangrijk terug te kijken. Met 
foto’s laten we zien hoe het was en 
wie we zijn als geloofsgemeenschap. 
Graag roepen we u nogmaals op foto’s 
te maken van alles wat er in onze 
kerk, maar misschien ook wel bij uw 
gesprekskring gebeurt. 

Martha Rotgers, Tjaard Barnard 
en André Meiresonne 

Op 23 november 2017 
overleed Christiane Berk-
vens-Stevelinck, die zo veel 
voor onze Bredase gemeente 

heeft betekend en Breda en Rotterdam 
samenbracht. Zoon Jan heeft inmiddels 
een website geïnitieerd, www.christiane-
berkvens.nl. Op haar sterfdag wordt haar 
laatste boek gepresenteerd: Nu ben ik 
aan de beurt. Spiritualiteit van het sterven. 
Graag citeer ik van de website op deze 
plaats ter herinnering: ‘Haar benadering 
werd gekenmerkt door haar open geest, 
aandacht voor de mens en respect voor 
de wetenschap. 
Juist door haar open en tolerante 
houding mocht zij tot diep in het leven 
van mensen komen. Daardoor was zij 
in staat de juiste woorden te vinden 
om mensen te steunen, te troosten en 
te begeleiden bij de keerpunten in en 
de kwetsbaarheid van het leven. Die 
woorden deelde zij met het grotere 
publiek door middel van haar boeken en 
optredens.’ Mooi om zo aan Christiane 
te blijven denken en in haar geest samen 
verder te gaan! 

Koen Holtzapff el

nieUWS UiT bredA
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Bijzondere kerkdiensten worden 
gehouden. Het wordt druk op de 
kansel, met al die diensten ‘twee 
op de kansel’. Uw boekenkast raakt 
overvol met alles wat er verschijnt, 
wat besproken wordt in AdRem en 
aangekondigd is in uw kerkBLAD. 
Zeer de moeite waard allemaal. Graag 
berichten wij daarover. We kondigen 
bijeenkomsten aan, maar vinden het 
ook belangrijk terug te kijken. Met 
foto’s laten we zien hoe het was en 
wie we zijn als geloofsgemeenschap. 
Graag roepen we u nogmaals op foto’s 
te maken van alles wat er in onze 
kerk, maar misschien ook wel bij uw 

Martha Rotgers, Tjaard Barnard 

te blijven denken en in haar geest samen 
verder te gaan! 

Koen Holtzapff el



Geweldig als je zo'n 
veerkracht en humor 

kunt houden!

VAn de PredikAnTen

Aan het nummer van ons 
landelijk blad AdRem was 
afgelopen maand een bij-
zondere brief toegevoegd, 

Remonstrantse bezinningsbrief over 
voltooid leven, opgesteld door de werk-
groep Remonstranten en voltooid leven. 
De bedoeling van deze bezinningsbrief 
is het gesprek onder remonstranten 
op gang te brengen over de moeilijke 
kwestie van het voltooide leven. Ver-
antwoordelijk voor elkaar, zoekend 
naar een perspectief voorbij onszelf. 
Tegelijk, als het verlangen naar de dood 
onstilbaar is, niet oordelend en niet 
loslatend. 
Het is goed dat deze brief, over een 
maatschappelijk thema dat velen bezig-
houdt, er is. De brief is uitdrukkelijk 
bedoeld om het gesprek op gang te 
brengen in remonstrantse kring. Als u 
er voor voelt over deze brief met elkaar 
in gesprek te gaan, dan kunt u zich bij 
mij melden.

In de week dat u 
dit kerkblad in de 
bus krijgt, vertoef 
ik een paar dagen 
in Jordanië. 
Gevolg van een lang gekoesterde wens 
om Petra te zien, de hoofdstad van het 
eigen koninkrijk van het handelsvolk 
van de Nabateeërs. Petra was de 
Griekse naam, de Nabateeërs zelf 
noemden de stad Raqmu. De stad is 
gelegen in een kloof in de heuvels en 
is gedeeltelijk uit de rotsen uitgehakt. 
Vrijwel alle gebouwen die er ooit 
stonden, zijn nu ruïnes. Ook de berg 
Nebo staat op het program, de berg die 
Mozes ooit beklommen zou hebben 
om het Beloofde Land te zien waar 
hij niet mocht binnengaan. Vaak over 
gepreekt, bijzonder om deze berg nu 
eens met eigen ogen te zien. 
U hoort er meer van.  

Koen Holtzapff el

 Bezinning & GESPREK

Naar elkaar OMZIEN

De afgelopen 
tijd zijn twee 
contactleden 
gestopt met 

hun werk: Anneke van der 
Hart en Elleke Rutgers. 
Elleke deed dit werk ook 
in de wijken van collega 
Holtzapff el. Graag dank 
ik hen beiden hartelijk. 
Hun werk werd zeer gewaardeerd door 
leden en vrienden die door hen bezocht 
werden.
Het bezoekwerk in het algemeen is 
een van de belangrijke pijlers van onze 
gemeente. We willen een geloofsge-
meenschap zijn van mensen die naar 
elkaar omzien. Voor mijn gevoel zijn 
we dat in de afgelopen twintig jaar (dat 
is de periode die ik kan overzien) steeds 
meer geworden. Soms zie ik aardige 
gebaren plaatsvinden in kringen waar 
ik het niet had verwacht. Dan gaat er 

een kaartje rond en vraag ik 
me af of de geadresseerde 
in deze kring wel bekend is. 
Maar dan wordt gezegd: die 
ken je toch, uit de kerk?
In oktober was er de Bloe-
menzondag. 45 boeketten 
werden thuisgebracht bij 
leden en vrienden die niet 
meer naar de kerk kunnen 

komen. Dat werd zeer gewaardeerd. 
Zie hierbij de foto van mevrouw 
Hoogendoorn uit Heenvliet, die met 
mooie bloemen verrast werd.
Een ander gemeentelid reageerde heel 
bijzonder. Zo schreef degene die de 
bloemen bezorgde mij: “Toen ik de bij-
behorende enveloppe gaf zei mevrouw: 
‘Een loveletter?!’ Heb gezegd dat-ie 
van jou kwam!” Geweldig, als je zo’n 
veerkracht en humor kunt houden!  

Tjaard Barnard
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VAn de PredikAnTen

In de week dat u 
dit kerkblad in de 
bus krijgt, vertoef 
ik een paar dagen 
in Jordanië. 
Gevolg van een lang gekoesterde wens 
om Petra te zien, de hoofdstad van het 
eigen koninkrijk van het handelsvolk 
van de Nabateeërs. Petra was de 
Griekse naam, de Nabateeërs zelf 

GESPREK
De opstellers van deze brief gaan de komende 
maanden de gemeentes in om daar te spreken. 
Wij nodigen u van harte uit om in kleinere 
(bestaande) groepen in gesprek te gaan over de 
vragen die onderaan de brief gesteld zijn. Dat zijn 
geen gemakkelijke vragen! Wij hebben ervoor 
gekozen om niet van bovenaf een visie aan remon-
strantse gelovigen mee te delen, maar een proces 
op gang te brengen waarin zij in samenspraak met 
elkaar kunnen ontdekken wat waardevol en be-
langrijk is als levens uitzichtloos lijken geworden.

Voor vragen over deze brief en over het 
gesprek hierover kunt u contact opnemen 
met de secretaris van de werkgroep, 
Joost Röselaers, e-mail:
joostroselaers@remonstranten.nl.  

De bedoeling van deze bezinningsbrief is dat het 
een gesprek in onze geloofsgemeenschappen op 
gang brengt, waarin wij als gelovigen verwoorden 
hoe wij in deze moeilijke kwestie van het voltooide 
leven staan staan. Wij willen elkaar niet in leegte 
en eenzaamheid een keuze voor de dood laten 
maken. Wij voelen ons verantwoordelijk voor el-
kaar en willen naar een perspectief voorbij onszelf 
wijzen, zelfs in de meest hopeloze situaties. En als 
dat niet helpt, en het verlangen naar de dood on-
stilbaar is, dan oordelen wij niet en laten de ander 
niet los, maar gaan wij ook die weg met elkaar.

Als werkgroep ‘Remonstranten en voltooid leven’ 
willen wij een inhoudelijke en respectvolle samen-
spraak helpen creëren over dit onderwerp, die in 
onze samenleving niet bestaat.  
Dit zien wij als grootste uitdaging. 

Wij beseffen en aanvaarden…

…dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben, 

maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten.

 

(remonstrantse belijdenis, 2006)

Remonstrantse bezinningsbrief
over voltooid leven 

Over deze brief

September 2018  1

bezinnings brief

Verantwoordelijk 
voor elkaar, zoekend 
naar een perspectief 

voorbij onszelf.
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DE VOLGENDE BI JEENKOMST IS  OP 8  FEBRUARI  OM 10 .30  UUR

In de kerkenraadskamer 
schuiven de laatste gasten 
aan de gereedstaande kof-
fietafels. Het is 5 oktober, 

10.30 uur. Enkele bezoekers zijn 
door een van onze eigen chauffeurs 
van huis opgehaald. Koen Holtzapffel 
heet de 29 gasten van harte welkom. 
Voor iedereen staat geurende koffie 
klaar. Martine van Liempt was al 
vroeg in de weer. We genieten van 
heerlijke taart. Enkele leden van 
onze diaconale commissie helpen 
(bedankt, Julia!). Er wordt gezellig 
bijgepraat of kennis gemaakt. Niet 
iedereen kent iedereen natuurlijk. 
Maar er komen nog meer van deze 
gezellige gelegenheden, waarbij het 
elkaar ontmoeten centraal staat. 

Orgelgeschiedenis 
Even later genieten we van een inte-
ressant verhaal van onze eigen can-
tor/organist, Aart Bergwerff. Wat kan 
hij toch mooi vertellen. Moeiteloos 
schudt hij de complete geschiedenis 
van ons orgel uit zijn mouw. En, dat 
is ook nog een kunst, Aart weet de 
volle aandacht van zijn toehoorders 
te houden. Dat heet met recht 

‘onderhouden’. Over ons imposante 
orgel, over het ontstaan, de bouw 
ervan en de diverse registers. Wist u 
dat ons orgel ongeveer 2000 pijpen 
telt? We konden dat straks nog boven 
zien, nodigde Aart ons uit. 

Steenkuyl-orgel
Maar eerst liet hij het Steenkuyl-orgel 

betoverend klinken. Drie prachtstuk-
ken, o.a. een fuga van Mendelssohn. 
Echt zo mooi… Ik vroeg hem of hij 
dat stuk ook gauw in een kerkdienst 
wilde spelen. Er hoort ook een hele 
mooie tekst bij. Inmiddels was het 
wel ongemerkt kwart over twaalf 
geworden en ik durfde het nog net 
aan, de aanwezigen naar boven uit 
te nodigen voor een kijkje achter de 
pijpen! Wie die klim of die reis, want 
er is een lift, niet zo zag zitten, toog 
naar de kerkenraadskamer voor nog 
een keertje koffie en gebak. 

Om kwart voor één zat Aart vanaf de 
orgelbank nog druk te vertellen over 
zijn orgel. Ik zeg gerust ‘zijn’, want 
hij verwent, verzorgt en vertroetelt 
het als ware het zijn eigendom. 
‘Mensen, we gaan afsluiten, hoogste 
tijd!’ durfde ik te zeggen. Tevreden 
en vele ervaringen rijker gingen wij 
huiswaarts. 

Cultureel koffie drinken
‘Wanneer gaan we weer cultureel 
koffie drinken?’ vroeg een van de 
deelnemers de volgende zondag na 
de dienst tijdens de koffie (alweer, nu 
met koekje) in de kerkenraadskamer. 
Vrijdag 8 februari aanstaande, vanaf 
10.30 uur!  

Jaap van Meerkerk

i

Tussen KOFFIE & LUNCH

Aart Bergwerff 

verwent, verzorgt 

en vertroetelt 

‘zijn’ orgel!

Foto onder: Mevrouw Schram bracht 
haar doopmutsje uit 1923 mee! Ieder-
een heeft het in de handen of op het 
hoofd gehad en kon het bewonderen. 
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Samen wat doen
Verbondenheid zit ook in samen wat 
doen. Het was geweldig om met elkaar 
1000 broodjes te smeren toen de 
gemeente in 2007 375 jaar bestond. 
Omdat ik me er aan ergerde dat de 
leuning van de trap van de kansel er 
niet netjes uitzag, ben ik die maar 
gaan poetsen. Zo kom ik regelmatig 
op dinsdag in de kerk om te helpen met 
dit soort kleine klusjes. Ook kan het 
kerkkantoor een beroep op me doen als 
de liturgieën gevouwen moeten wor-
den. Ik vind het vervelend als de dingen 
niet goed geregeld zijn: Waarom lukt 
het nu niet altijd met het geluid? En 
waarom is de kerk op zondagmorgen 
soms wat rommelig? Het geluid van 
de koelkasten past toch ook niet op de 
zondagmorgen? 

Ik kom graag. Voor een goed woord, 
om te zingen met elkaar. Aan de dienst 
moet maar niets veranderd worden. 
Gewoon doen wat we doen. Een goed 
verhaal van een dominee die je wat 
meegeeft! 

Truus 
 VAN   VLIET

Sommige gemeenteleden 
zoeken het niet op, in het 
middelpunt van de belang-
stelling te staan. Ze doen 

bescheiden hun ding en zijn verder lie-
ver op de achtergrond. Maar ze zijn de 
pijlers van de gemeente. Zo iemand is 
Truus van Vliet (1941). Samen met haar 
in april overleden zuster Janny komt 
ze al haar leven lang in de kerk. De 
familie van moeder was al generaties 
remonstrant. Haar ouders trouwden in 
juni 1940. Geen tijd voor uitgebreide 
partijen. Ook niet voor trouwen in de 
kerk. Maar wel een moment om elkaar 
vast te houden. Truus werd een klein 
jaar later geboren. Soms komen er nog 
beelden van de oorlog boven. Schuilen 
onderaan de trap. Haar vader die eruit 
zag als een zwerver toen hij terugkwam 
uit Duitsland. Hij was opgepakt bij de 
razzia. Truus herkende hem niet.

Geborgenheid
Op mijn negentiende deed ik belijdenis 
bij ds. Noordhoff. Ik kreeg een mooie 
belijdenistekst mee: En Hij, onze Here 

Jezus Christus, en God, onze Vader, die 
ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost 
en goede hoop door zijn genade verleend 
heeft, trooste uw harten, en make ze sterk 
in alle goed werk en woord. (2 Tess. 2: 
16-17). In de kerk vind ik vooral gebor-
genheid bij de mensen om mij heen. 
Misschien al wel veertig jaar zit ik bij 
een gesprekskring. Ik heb gemerkt hoe 
mensen elkaar steunen. Zelf deed ik 
dat toen iemand uit de kring ziek werd 
en overleed. Veel steun was er toen 
het slecht ging met Janny. Wat waren 
er veel mensen uit de gemeente bij 
de afscheidsdienst in de kerk. De hele 
kerkenraadskamer zat vol!

mijn bezieling

s Het was geweldig 

om met elkaar 1000 

broodjes te smeren 

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 Truus van Vliet,

een geboren remonstrant en een 

pijler van de gemeente.

Op de foto zien we Truus 

met een trein van haar 

spoorbaan. Vanaf haar 

achttiende is ze gegrepen 

door treintjes. Voor de 

kenners: N-spoor, 9 mm van 

Fleischmann. Een buurman 

heeft geholpen met het bouwen 

van een mooie baan. Recentelijk 

ontdekte ze meer liefhebbers van 

treintjes in de kerk.



kOrTe beriCHTen

Zondag 25 november 10.30 uur

DE ERFENIS 
van Adriaan

Het thema van de dienst is 
ontleend aan een recent ver-
schenen boek over het spi-
rituele leven van musicus 

Leonard Cohen (1934-2016), Wees 
lief voor deze ziel, veertig vensters op 
Leonard Cohen. De schrijver Frank 
Kazenbroot woont en werkt in Rotter-
dam. Hij heeft al zijn leven lang een 
passie voor het werk van de Canadese 
dichter en zanger. In het boek opent 
hij veertig vensters die licht werpen 
op de spirituele en religieuze kracht 
van de poëzie van Cohen. Daarbij 
speelt Cohens Joodse achtergrond een 
rol. Cohen werd geboren in een Joods 
milieu in Montreal en zou de Joodse 
traditie altijd trouw blijven. Seculiere 
en religieuze taal gaan in zijn liederen 
hand in hand. Het lied The Window 
uit 1979 heeft daarbij een belangrijke 
plaats. Het is bijzonder dat Frank 
Kazenbroot bereid is in de dienst 
te vertellen over het thema van zijn 
boek, de ziel van Leonard Cohen. 
Voorganger Koen Holtz ap� el zal 
daaraan enige gedachten over de 
ziel toevoegen. Elisabeth en Marieke 

Paarl berg 
zullen twee 
liederen van 
Cohen ten ge-
hore brengen, 
Halle lujah en 
Anthem. 

h

Zondag 18 november 10.30 uur

WEES LIEF
voor deze ziel

w Weer twee mensen op de kan-
sel: Johan Lock en Tjaard Bar-
nard. Lock is auteur van het 
boek De erfenis van Adriaan. 

Hierin beschrijft hij –met veel gebruik 
van autobiografi sche elementen– de 
evangelische geloofsgemeenschap De 
Kandelaar, die vanaf de jaren vijftig 
eerst in Den Haag en later ook in Rot-
terdam ontstond. Lock beschrijft zijn 
ongemak met deze beweging, die werd 
opgericht door zijn oom Adriaan en 
andere familie, w.o. zijn ouders. De ver-
ering van Adriaan was ongezond groot. 

Later zou blijken dat hij vrouwelijke 
gemeenteleden misbruikte. Het bij-
zondere van het boek is dat het zeker 
niet alleen een afrekening is met deze 
periode, maar dat op de achtergrond 
nog steeds een verlangen naar religie 
en verbondenheid meeklinkt. Kun 
je, als je met je hoofd twijfelt aan het 
geloof, maar met je hart er wel naar 
verlangt, er toch nog iets mee doen? 

Vorig jaar werd door de 
remonstranten een landelijke 
bijeenkomst georganiseerd 
over rituelen, met als titel 

Rituelen geven houvast. Je zou evenzo-
goed kunnen zeggen, rituelen geven 
steun, en mogelijk zelfs troost. Zo lang 
er mensen zijn op aarde, bestaan er 
rituelen. Rituelen bepalen je bij een in-
grijpende en aangrijpende gebeurtenis. 
Op deze zondag is dat het verlies van 
een naastverwante, een partner, vader, 
moeder, familielid. Het vaste ritueel van 
deze zondag, elk jaar herhaald, bepaalt 
ons weer heel nadrukkelijk bij dat 
verlies, of het nu heel recent is of langer 
geleden. Het bepaalt ons heel direct bij 
het verdriet, maar hopelijk ook bij de 
dankbaarheid om wat wij ontvingen 
in wie wij moesten laten gaan. Met het 
ritueel van deze zondag gedenken wij 
samen en dat is een grote waarde op 
zich: In de geloofsgemeenschap die 
weet heeft van vreugde en verdriet, van 
begin en einde, van opkomst en verval, 
van troostende geborgenheid en de 
onvergankelijkheid van liefde. Koen 
Holtzap� el gaat voor in deze dienst. 

HERDENKING 
overledenen Breda
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OVerleden

B. Quispel
A.J. Lesman            
H. Don
Mw. A.W.I. van Dam-Bakker  

Wij dragen hen op aan 

Gods eeuwige liefde.

v

VRIJWILLIGERS gezocht
Onze geloofsgemeenschap 
kan niet functioneren zon-
der dat er vele mensen hun 
schouders onder zetten. 

Concreet zoeken we op dit moment:

Contactleden 
Mensen die de verbinding willen vor-
men tussen de geloofsgemeenschap 
en gemeenteleden. In het bijzonder 
worden oudere gemeenteleden regel-
matig bezocht. Nadere informatie en 
aanmelding bij de predikanten.  

Redactie kerkBLAD 
Het vernieuwde kerkBLAD staat. 
Dat vindt althans uw redactie. We zijn 
veel dank verschuldigd aan André 
Meiresonne, die ons met veel inzet en 
deskundigheid heeft bijgestaan. 
Per januari a.s. moeten wij het zonder 
hem doen. Wie vindt het plezierig te 
schrijven en wil zo helpen onze 
Gemeente een gezicht te geven? 

Concreet kost dit 
werk acht keer 
per jaar twee à 
drie dagen. 
Nadere informa-
tie en aanmel-
ding bij Tjaard 
Barnard. 

o
Zondag 25 november 10.30 uur

Frank Kazenbroot

Johan Lock

schrijven en wil zo helpen onze 
Gemeente een gezicht te geven? 

Concreet kost dit 
werk acht keer 
per jaar twee à 
drie dagen. 
Nadere informa-
tie en aanmel-
ding bij Tjaard 
Barnard. 

vanuit de kerkenraad

remonstranten rotterdam geloof begint bij jou jaargang 103  nummer 7  november 2018 

1

kerkblad
Foy u, Dortsche Synode! 
Foy, Moeder van elendt! 
Foy u, dat ghy soo snode 
Gods Kercke hebt gheschent! 
Door u procedueren vals, 
Overloopen van veel gals (*1), 
Brochtet ghy Gods Kerck om hals. 
 
Men had den Remonstranten 
Belooft een vry gheleyt, 
Den vromen Predicanten 
Een dispuyt toegheseyt. 
Maer men heeft de Trouw’ ghequest 
Te Dort sloegh men s’ in arrest, 
Het dispuyt was buyten west. 
 
Men ginck haer condemneeren (*2) 
Sonder eenich dispuyt, 
Teghens Trou d’ een de Heeren 
Haer voerent’ lantwaert uyt; 
In wat Kerrick, in wat Ryck 
Hoorde men oyt desghelyck?  
Foy Kerck, foy Republyck! 
 
Daerom myn lieve schaepen, 
Laet u vervoeren niet 
Van dese boose knaepen, 
Haer leugens altyt vliet. 
Maer bemint de waerheyt claer, 
Verblyt u als ghy lydt om haer, 
Ende volcht haer altyt naer. 
 
(*1): door uw woede. Bekend is de woede
uitbarsting van voorzitter Bogerman,  
14 jan. 1619 (*2): veroordelen. 
 
Uit: Lachrymae Lachrymarum, dat is, 
Traenen der traenen, ghestort over de  
doot des Edele Heer Johan van Olden
barnevelt. Pamflet, 1620.

Onder de titel Ode aan de 
Synode viert de stad Dor-
drecht het feit dat 400 jaar 
geleden de befaamde (of  

beruchte) synode daar werd gehouden. 
Voor sommigen is het een symbool 
van eenheid. In Dordt sloten de rijen 
zich. Orde en rust keerden terug in de 
Republiek, die jaren lang verstoord werd 
door godsdiensttwisten. Zoals u begrijpt, 
werkt dit beeld bij mij als een rode lap 
op een stier. Zoiets kun je alleen zeggen, 
als je vergeet dat er ook Remonstranten 
vervolgd werden, predikanten uit hun 
ambt gezet, verbannen naar buiten de 
Republiek. En wie niet wegbleef, kon 
levenslang gevangen gezet worden op 
Loevestein. En dan spreek ik nog niet 
eens over het droevige lot van Johan van 
Oldenbarnevelt. Natuurlijk: de scherpe 

kantjes zijn er inmiddels wel wat van af. 
Op excuses zitten we niet te wachten. 
Vanzelfsprekend hebben we begrip voor 
orthodoxere broeders en zusters die het 
nog eens zijn met het standpunt over de 
predestinatieleer. Laten die hun Dordtse 
Leerregels behouden. Maar wie er niet 
meer in gelooft, zou de Artikelen tegen 
de Remonstranten toch niet meer in zijn 
belijdenisgeschriften moeten tolereren. 
Voor wie geen oog heeft voor wat er toen 
aan kwaad gedaan is, nog maar eens een 
herhaling van het Foei! dat in 1620 werd 
uitgesproken. Wie wil beluisteren hoe dit 
lied klonk, het staat op de CD Bavianen 
en Slijkgeuzen van Camerata Trajectina 
en voor de moderne mens te vinden op 
Spotify!  

Tjaard Barnard

o

Foei!
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Zondag 9 december 10.30 uur

Lutherse gezangbundel (die ook het ker-
kelijk jaar volgt) Nun komm, der Heiden 
Heiland. Dat lied is een omdichting door 
Martin Luther (1524) van een oudkerke-
lijke, niet-gregoriaanse hymne, geschre-
ven door Ambrosius (339-397, bisschop 
van Milaan). Het wordt wel beschouwd 
als het oudste kerstlied. De eerste regel 
van dit Latijnse lied, Veni redemptor 
gentium (‘gentium’ = ‘van de volkeren’), 
maakt duidelijk dat Heiden hier niet 
‘heidenen’ betekent maar ‘volkeren’. 
Tien jaar eerder, 1714 in Weimar, schreef 
Bach al een cantate die dezelfde titel 
heeft (BWV 61). In BWV 62 volgt Bach 
alle acht verzen van het koraal: het eerste 
en laatste vers letterlijk naar tekst en 
melodie in openings- en slotkoor, en de 
‘binnenverzen’ in vrije omdichtingen in 
aria’s en recitatieven. Bachs tekstdichter, 

Het kerkelijk jaar begint met 
de Adventstijd, de vier zonda-
gen omvattende periode voor 
Kerstmis, waarin de komst 

van Christus wordt afgewacht, een peri-
ode van inkeer en bezinning. In Bachs 
Leipzig werd gedurende deze periode 
dan ook geen concertante kerkmuziek 
gemaakt, wat de cantor gelegenheid bood 
zijn voorbereidingen te treff en voor de 
zware kerst-twaalfdaagse, van Eerste 
Kerstdag tot en met Driekoningen. Daar-
in moesten, afhankelijk van de weekdag 
waarop Kerstmis viel, op maximaal zeven 
zondagen cantates worden uitgevoerd, 
waarvan vijf met feestelijke allure. Alleen 
op de eerste Adventszondag werd nog 
wel een cantate uitgevoerd. In het jaar 
van zijn koraalcantates kiest Bach voor 
3 december 1724 het eerste koraal uit de 

h

KERK & MUSEUMJEUGD OP BEZOEK

vermoedelijk de voormalige conrector van 
de Thomasschule, Andreas Stübel, raad-
pleegde klaarblijkelijk ook Ambrosius’ 
origineel, dat hij soms dichter benaderde 
dan Luther. Ambrosius’ lied is terug te 
vinden in het nieuwe liedboek als gezang 
433 Kom tot ons, de wereld wacht. Met 
daarin het prachtige ‘licht dat in de nacht 
begint’. We zingen het lied en voorganger 
Koen Holtzap� el overdenkt deze strofe. 
De cantate wordt uitgevoerd door het 
Remonstrants Cantatekoor en -orkest 
o.l.v cantor Aart Bergwer� . 
En u weet het: een Cantatedienst is ook een 
Vriendendienst. Vrienden, buren, bekenden 
zijn extra welkom op deze zondag. Neemt u 
ze eens mee! 

CANTATEDIENST & VRIENDENDIENST
TWEEDE ZONDAG van Advent

BIJZONDERE ACTIVITEITEN in de kerk

KERSTverhalen

Op woensdag 17 oktober kwam een 
groep van 150 leerlingen van het 
Vreewijk Lyceum de kerk bezoeken. 
Horen en zien verging je, maar 
geboeid hebben ze een speurtocht 
door de kerk gelopen. Volgend jaar 
ontvangen we die school weer. 

Floris
Voor onder de 
kerstboom, boeken 
geschreven of mede 
geschreven door 
remonstranten. 
Jaap Kooimans, lid van onze Gemeente, 
schreef een prachtig boek over zijn jeugd-
liefde, de televisieserie Floris. Het boek 
werd op Slot Loevestein gepresenteerd. 
Aanwezig was ook Betty Wymenga, oud-lid 
van de Kerkenraad en voorzitter van de 
Programma- en Publiciteitscommissie.  
 

De voormalige algemeen 
secretaris Joost Röselaers 
schreef de inleiding voor 
Kom vanavond met verhalen, 
eigentijdse kerstverhalen, een 
bundel kerstverhalen, waaraan o.a.werd 
meegewerkt door o.a. Adriaan van Dis, 
Dominee Gremdaat, Boris van der Ham, 
Jan Terlouw en ons oud-gemeentelid 
Nelleke (Wentges)-Viëtor. 

In het kader van de openstelling 
Kerk&Museum op zondag 14 oktober 
was de kerk ingericht alsof er elk 
moment een huwelijksdienst kon 
plaatsvinden. We wilden laten zien 
hoe mooi de kerk is. Zo’n 150 men-
sen waren die middag in de kerk. 

Aart Bergwerff 

Betty Wymenga
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kerkdiensten

18 november 

Ekklesia

25 november

Eeuwigheidszondag
Dr. Koen Holtzap�el
Herdenking overleden gemeenteleden

2 december 

Ekklesia

9 december

Schalmdienst in de Waalse Kerk,
aanvang 10 uur
Ds. Roger Dewandeler 
& ds. Marlies Schultz

16 december

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. 
E-mail: 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. 
Koen Holtzapff el is afwezig van 13 t/m 17 november. 
Zijn collega Tjaard Barnard neemt waar.

Preken op rotterdam.remonstranten.nl/overdenkingen.

bereiKbaarHeid PrediKanten 

25 november 

Eeuwigheidszondag
Dr. Tjaard Barnard 
& Johan Lock
Twee op de kansel

2 december

Eerste Advent
Ds. Severien Bouman

9 december

Tweede Advent
Dr. Koen Holtzap�el
Cantatedienst

16 december

Derde Advent
Dr. Tjaard Barnard


