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kerkblad

Zou het Kerstevangelie het 
verlangen van de dichter 
bevredigen? In de eerste 
zeven regels van het kerst

evangelie gebeurt niets spectaculairs, 
eerder is het een wonder van eenvoud. 
Zeker, elke geboorte is een wonder op 
zich, maar Lucas rept hier niet van een 
maagdelijke geboorte, niet van enge
len, niet van ingrijpen van hogerhand. 
Zelfs God wordt in die eerste regels 
niet genoemd. Als je op zoek bent naar 
iets spectaculairs, dan moet je naar het 
tweede deel van het verhaal: de hemels 
verlichte engelenstem, die midden in 
het alledaagse leven in een uithoek van 
het Romeinse rijk vreugdevol nieuws 
verkondigt aan herders in het nachte
lijk veld. 
Die stem uit hemelse sfeer spreekt dan 
weer niet van een wonder, maar van 
een teken. Dit zal voor hen het teken 
zijn van de nieuwgeboren Messias, een 
pasgeboren kind in een doek in een 
voederbak. Met dat weinig spectacu
laire gegeven moeten de herders het 
doen. Maar dat teken zal meer impact 
op hun én ons bestaan hebben dan zo’n 
spectaculair wonder. Natuurwetten 
doorbrekende wonderen voltrekken 

zich los van ons, we staan er bij, kijken 
ernaar en roepen oh en ah. Maar met 
dit teken, dit heel bescheiden wonder, 
moeten we zelf aan de slag. 

Kerstmis is geen Course in Miracles, 
maar een uitnodiging om ons samen 
te verwonderen over het wonder van 
eenvoud dat zich toen en daar voltrok 
en dat zeggingskracht houdt tot in onze 

dagen. Een uitnodiging ook om op dit 
wonder te antwoorden in woord en daad. 
Door om te zien naar elkaar, door ons 
niet af te sluiten maar te openen, door 
vredestichters te zijn, dichtbij en veraf. 
Waar dat gebeurt, of het nu Kerst is of 
lang daarna, ervaar je diep van binnen: 
inderdaad, wonderen bestaan.   

Koen Holtzapffel

z

Wonder VAN EENVOUD
Alexis de Roode dichtte de bundel Geef mij een wonder. In een trein zit hij, ziet het landschap aan zich 

voorbij trekken en vraagt zich af: Waar is het wonder toch? En vervolgens bidt hij bijna: Geef mij toch 

alstublieft het wonder weer. Een mirakeltje van niets. Nee, er hoeft heus geen engel bij of donderstem. 



COlOFOn

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad 
aanleveren uiterlijk 23 januari 2019
via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl 
Verschijningsdatum 8 februari 2019

Redactie Tjaard Barnard, Martine van Liempt- van 
Houten, 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.
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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 ongeveer veertig remon
stranten uit Rotterdam zijn we 
op zondag 11 november op pad 
geweest naar Dordrecht. Daar 

organiseerden de Dordtse Remonstranten 
en de PKNgemeente een bijzondere dag. 
Nadat 400 jaar geleden de Remonstranten 
in Dordrecht verstoten waren, werden zij nu 
welkom geheten in de Grote Kerk. Een in
drukwekkende dienst werd gehouden onder 
leiding van de predikanten Paul Wansink 
(PKN) en Jan Klijnsma. De kerk zat vol! Van 
tevoren waren remonstranten van de Dordt
se Gemeente aan komen varen in 17e eeuw
se gewaden. Het was een prachtig spektakel. 
Na een goed verzorgde lunch waren er nog 
twee middagprogramma’s te volgen: een be
zoek aan het Dordrechts Museum voor het 
bezichtigen van de tentoonstelling Werk, bid 
& bewonder. Tot vreugde van een van de Rot
terdamse remonstranten hingen er prach
tige portretten, ook van de remonstrantse 
helden van toen: ‘Kijk, wij hangen er ook!’ 
In de prachtige remonstrantse kerk zong de 
De Witt Academy strijdliederen uit de tijd 
van de synode. Twee keer achterelkaar zat 
de kerk vol. Al met al was het een prachtige 
dag, waarin enerzijds verbroedering met 
de PKNers werd gevonden en anderzijds 
remonstranten uit den lande zich zeer met 
elkaar verbonden voelden. Een uitgebreider 
verslag van de hand van Lex Welter vindt u 
op de website van de Gemeente. 

in de kerk
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van de redaCtie

Met dit nummer nemen 
we afscheid van André 
Meiresonne. Het afge
lopen jaar heeft hij ons 

bijgestaan om de communicatie 
vanuit en binnen de Gemeente naar 
een hoger plan te tillen. Zijn werk is 
mogelijk gemaakt door een subsidie 
vanuit de landelijke Remonstrantse 
Broederschap. Dit jaar kregen we 
het quotum (de jaarlijkse afdracht 
per lid/vriend van € 45) terug als we 
een belangrijke innovatie zouden 
hebben, waarmee we reclame 
zouden kunnen maken voor het 
kerkgenootschap. Naar ons gevoel is 
dat goed gelukt. De nieuwe huisstijl 
staat. En nog belangrijker: Er staat 
een nieuwe, veel persoonlijker 
vorm van communicatie, waarin de 
Gemeente een gezicht krijgt. (Of vele 
gezichten, gezien onze pluriformi
teit.) Ongetwijfeld zien we André 

af en toe weer terug, al 
is het alleen maar op 
de kansel! We danken 
hem en wensen hem het 
allerbeste toe!

Met dit nummer nemen 
we ook afscheid van 
Martha Rotgers, die 
met haar creativiteit 
en betrokkenheid veel 

voor dit blad heeft betekend. Nu 
zij is gestopt als secretaris van de 
Kerkenraad, stopt ook dit werk. On
dertussen verwelkomen we Martine 
van Liemptvan Houten, al jaren een 
onmisbare kracht op het kerkkan
toor, als redactielid. 

Martha Rotgers, Martine van Liempt-
van Houten, Tjaard Barnard, André 
Meiresonne m.m.v. Dolf van Wingerden 

m



Een teken van liefde 

maar ook een teken 

van vertrouwen in de 

geloofsgemeenschap

van de predikanten

Met de dienst en het middag  
programma in Dordrecht 
op zondag 11 november, 
waarover ik mooie berich ten 

hoorde, is een start gegeven aan een 
herdenkingsjaar waarin de Remonstran
ten prominent in beeld komen. Met als 
motto 400 jaar Geloven in Vrijheid. De 
kerstkaart, met het IJsvogelken in een 
centrale rol, getuigt daarvan. 

In de gesprekskringen zullen we aan 
het begin van het nieuwe jaar ook 
extra aandacht besteden aan het hoe 
en waarom van het ontstaan van de 
Remonstrantse Broederschap in 1619 
in Antwerpen. Waarover gingen de 
vijf artikelen van de Remonstranten 
precies, waarom gaf de Synode van 
Dordt er geen ruimte aan en wat was 
de consequentie van een orthodoxe 
geloofsleer die geen ruimte bood aan 
twijfel of een afwijkende blik? 
Maar eerst was er voor mij de reis naar 

Jordanië. Ik had me niet gerealiseerd 
dat Jordanië en Israël qua Bijbelse 
plaatsen zo nauw met elkaar verbonden 
zijn. Een voorbeeld: verschillende 
archeologische onderzoeken stellen dat 
de Nabateeërs niet de eerste bewoners 
waren van het gebied rond de stad Pe
tra. Vondsten in en rondom Petra tonen 
aan dat er al menselijke activiteit was 
rond 1200 v. Chr. Deze voorgangers 
van de Nabateeërs waren waarschijnlijk 
de Edomieten, een volk dat genoemd 
wordt in de Bijbel. Zij noemden het 
gebied Edom, Hebreeuws voor rood 
en een verwijzing naar de kleur van de 
lokale zandstenen rotswanden. Rond 
het begin van de zesde eeuw v. Chr. 
migreerde de Arabische stam van de 
Nabateeërs naar Edom. Ze verdreven 
de Edomieten en namen de macht over, 
niet alleen in Edom. In de preek van 
20 januari vertel ik er meer over.   

Koen Holtzapffel

 400 jaar geloven IN VRIJHEID

Tekens VAN LIEFDE

In de tussentijd gaat ook het 
gewone werk door. Ik ben 
gevraagd om een kind te 
dopen en om het huwelijk in 

te zegenen van een stel dat 25 jaar gele
den al voor de wet getrouwd is, dat toen 
door omstandigheden niet kerkelijk 
kon laten inzegenen, maar dat nu wel 
wil doen. Een geweldig teken van liefde, 
maar ook een teken van vertrouwen 
in de geloofsgemeenschap waar zij al 
zolang deel van uitmaken. Data hiervoor 

zult u als vanouds kunnen vinden in de 
elektronische nieuwsbrief!
Op 21 november mochten we een 
bijzondere verjaardag vieren. Lies 
Lankenau werd 105. Zij is de oudste 
remonstrant van het land! Op deze dag 
ontving zij een brief ter felicitatie van 
de Koning en Koningin, de Commissa
ris van de Koning in ZuidHolland en 
het gebruikelijke doosje chocolaatjes 
van onze Rotterdamse burgemeester. 
En er was bezoek van de dames uit de 

Gemeente, die haar met 
grote regelmaat bezoeken. 
Vanaf deze plaats nog eens 
een hartelijke felicitatie!  

Tjaard Barnard

d
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Wat was de 

consequentie van een 

orthodoxe geloofsleer 

die geen ruimte bood 

aan twijfel of een 

afwijkende blik?

m



in de kerk
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22 JANUARI  OM 19.00  UUR

8 FEBRUARI  VANAF 10 .30  UUR

Oppervlakkig gezien is 
Groundhog Day (1993) een 
komedie of fantasyfilm, 
maar als we naar de diepere 

betekenis kijken, krijgen we een heel 
ander verhaal!

Eerst de oppervlakkiger versie van het 
verhaal: Phil Connors (Bill Murray) 
is een chagrijnige weerman die naar 
Punxsutawney wordt gestuurd om 
daar het jaarlijkse (echt bestaande!) 
'Groundhog Day' te verslaan. Hij 
raakt daar ingesneeuwd en tot zijn 
grote verrassing wordt hij de volgen
de dag wakker en is het weer dezelfde 
dag. Hij begint hier eerst flink 
misbruik van te maken, door o.a. zijn 
collega Rita (Andie MacDowell) te 
versieren, maar uiteindelijk moet hij 
toch een oplossing gaan zoeken als 
hij niet tot in de eeuwigheid dezelfde 
dag wil beleven.

Als we dieper kijken is er echter veel 
meer aan de hand met deze film, die  
al in de eerste week dat hij in de 
VS vertoond werd veel stof deed 
opwaaien. In verschillende steden 
demonstreerden namelijk chassi
dische joden voor de ingang van de 
bioscopen waar de film draaide. Bij 
nadere beschouwing bleek echter 
dat de demonstranten niet tégen de 
film waren, maar juist ervóór! Ze 
gebruikten de tagline Are you living 
the same day over and over again? van 
de film om het publiek te wijzen op 
de morele uitdagingen die het verhaal 
voor ieders dagelijks leven bevat. 
Het is een film boordevol symboliek 
over wat ons als mensen ten diepste 
verbindt. In het filmcafé gaan we 
hier nader met elkaar op in. Dr. Koen 
Holtzapffel (predikant) en dr. Amber 
de Rooij (psycholoog) begeleiden 
deze bijeenkomst.   

Een van onze toekom
stige stamgasten vroeg: 
‘Wanneer gaan we weer 
cultureel koffie drinken?’ 

Waarop ik deze enthousiaste 
Krimpenaar al even geestdriftig 
antwoordde: ‘De volgende Tussen 
koffie & lunch is op vrijdag 8 februari 

vanaf 10.30 uur!’ Dit keer zal onze 
predikant Tjaard Barnard u, tussen 
de eerste en tweede ronde koffie en 
taart, meenemen in de tijd, naar de 
oorsprong van de Remonstranten, 
400 jaar terug. Weet u welkom!  

Jaap van Meerkerk

o

e

FILMCAFÉ MET   

 Groundhog Day

TUSSEN KOFFIE & lunch

Phil beleeft elke dag 

opnieuw tot hij 

eindelijk 

(zielsbewust) 

wakker wordt

Terugblik presentatie
 
Christiane Berkvens  

Tijdens de zondagmiddagopen
stelling op 13 januari is er weer een 
boeiende boekenmarkt in de hal 
en hemelse taart in de als tearoom 
ingerichte kerkenraadskamer. 

Bijeenkomst bij de presentatie van En nu 
ben ik aan de beurt, het laatste boek van 
Christiane BerkvensStevelinck. In een 
volle kerk leidde Annemiek Schrijvers 
ons op warme wijze door de vele, bij
zondere herinneringen. 

Zondag 13 januari 13 - 17 uur

KERK & MUSEUM



We wilden na alle 

veranderingen in 

ons bestaan 

onze beloften aan 

elkaar vernieuwen!
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de Roze Vieringen die hier door 
ds. Holtzapffel worden gehouden. 
Bijzonder hoe in die diensten al die 
kaarsen worden aangestoken.   

SJAAN & WANDA
Sjaan: We kennen elkaar 
al 47 jaar. We ontmoetten 
elkaar door de vuilniswagen 
waar Wanda op reed. Toen 

ik even pauzeerde op mijn werk, kwam 
ik Wanda (toen nog Wander) tegen op 
straat. Zo is het begonnen. We hebben 
een zoon gekregen. Na wat omzwer
vingen wonen we nu in Prinsenland.
 
Vrouwenkleren Wanda: Op een 
gegeven moment, bij een verkleedpar
tijtje, voelde ik me opeens zo goed in 
vrouwenkleren, dat ik ze vanaf die tijd 
steeds meer ben gaan dragen. Tot het 
moment waarop ik besloot: zo wil ik 
verder. Dit ben ik. 
Sjaan: Voor mij was het wel even gek. 
Maar toen duidelijk werd dat het voor 
Wanda zo goed voelde, ben ik er hele
maal in meegegaan. Natuurlijk vonden 
omstanders het wel vreemd.
 
Zegening Wanda: In de Immanu
elkerk hier in de buurt, waar we zaten, 
werd er gek tegen ons aangekeken. We 
hoorden voor het eerst van de Remon
stranten via Roelof van Dijk. 

Hij is de pastoraal werker die ons 
huwelijk – veertig jaar nadat we al 
getrouwd waren – opnieuw heeft 
gezegend. In onze oude kerk kon het 
niet. We wilden na alle veranderingen 
in ons bestaan onze beloften aan elkaar 
vernieuwen! Bij Roelof kon het wel. Hij 
maakte er een mooie dienst van. Bij dat 
feest werd een mooi lied gezongen:

Wan heeft al jaren het idee  
om vrouw te willen zijn
Maar ja, dat kostte heel veel tijd […]
Toen uiteindelijk de beslissing viel
Heeft hij gedacht, ik ga ervoor, 
je moet doen waar je voor staat.
 
Sjaan: We zijn voor het eerst in de 
kerk gekomen toen we een folder in 
de bus kregen. Het was reclame voor 
de Kerkennacht. Ds. Gremdaat trad 
op in de kerk. We zijn die avond ge
komen en nooit meer weggegaan. 

Vanaf het allereerste begin voelden we 
ons hier geaccepteerd. Niemand meer 
die je nakeek. We voelen ons thuis. 
Wanda heeft direct meegeholpen met 

mijn bezieling

s

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 Wanda Hoen (74) 

en Sjaan Hoen-den Boer (69), een 

bijzonder stel dat zich van meet af 

aan thuis voelde in onze kerk. 

Sjaan, bij de beginselverklaring van 
de Remonstranten: Ik heb vorig jaar 
belijdenis gedaan. Het is een vrije kerk, 
waar iedereen binnen kan huppelen!



kOrte beriCHten

Maandag 14 januari 14 - 16 uur Vrije Universiteit Amsterdam

EXITE! Ingerukt mars!

d
De herdenking van de Synode 
van Dordrecht (16181619) 
draait op volle toeren. Op 14 
januari 2019 is het precies 400 

jaar geleden dat de Remonstranten uit de 
synode werden gestuurd. Dat gebeurde 
in een emotionele rede van voorzitter 
Johannes Bogerman, die eindigde met 
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Aan het num
mer van ons 
landelijke blad 
AdRem was in 

september een bijzon
dere brief toegevoegd, 
Remonstrantse bezinnings-
brief over voltooid leven, 
opgesteld door de werk
groep Remonstranten en 
voltooid leven. Bedoeling 
van deze bezinningsbrief 
is, het gesprek onder 
remonstranten op gang te brengen over 
de moeilijke kwestie van het voltooide 
leven. Verantwoordelijk voor elkaar, 
zoekend naar een perspectief voorbij 
onszelf. Tegelijk, als het verlangen naar 
de dood onstilbaar is, niet oordelend en 

a

Maandag 28 januari 14 - 16 uur

BESPREKING bezinningsbrief

VRIJWILLIGERS 
gezocht

Overleden

    Mw. W. van de Wetering 
de RooijGroosjohan

  A. Mook   
    Mw. J.W. Huijbregtse

van der Lelij  

Wij dragen hen op aan 

Gods eeuwige liefde.

Aan het num
mer van ons 
landelijke blad 
AdRem was in 

september een bijzon
dere brief toegevoegd, 
Remonstrantse bezinnings-
brief over voltooid leven,
opgesteld door de werk
groep Remonstranten en 
voltooid leven. Bedoeling 
van deze bezinningsbrief 
is, het gesprek onder 
remonstranten op gang te brengen over 
de moeilijke kwestie van het voltooide 
leven. Verantwoordelijk voor elkaar, 
zoekend naar een perspectief voorbij 
onszelf. Tegelijk, als het verlangen naar 
de dood onstilbaar is, niet oordelend en 

Maandag 28 januari 14 - 16 uur

BESPREKING bezinningsbrief

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

de beruchte woorden: Exite! Vrij vertaald: 
Ingerukt mars! Het Amsterdam Centre for 
Religious History, het Arminius Instituut, 
de Universiteitsbibliotheek van de Vrije 
Universiteit en de Vereniging voor Neder
landse Kerkgeschiedenis geven tijdens dit 
symposium op creatieve wijze aandacht 
aan deze tot de verbeelding sprekende 
en tot op heden invloedrijke historische 
gebeurtenis.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de digitale 
editie gepresenteerd van het originele syno 
 de verslag van de remonstrantse predikant 
Eduard Poppius in de Digitale Bibliotheek 
Nederlandse Letteren (www.dbnl.nl).
Verder wordt een kleine tentoonstelling 
over de synode geopend in de Erfgoed
vitrine van de Universiteitsbibliotheek 
van de VU Amsterdam. Tjaard Barnard 
leest voor uit het Synodeverslag, studenten 
verbeelden een ‘historische actualiteiten
rubriek’ en Fred van Lieburg geeft een his
torische toelichting bij de Synode. Toegang 
vrij. Aanmelding: info@acrh.eu 

niet loslatend. Als u ervoor 
voelt om over deze bezin
ningsbrief met elkaar in 
gesprek te zijn, dan kan 
dat op maandagmiddag 
28 januari 2019 tussen 
14.00 en 16.00 uur onder 
begeleiding van dr. Koen 
Holtzapff el. 

Plaats: Kerkenraadskamer 
Arminiuskerk. Aanmel
ding bij Holtzapff el, 

010 4186913 of email holtzapff el@
remonstrantenrotterdam.nl
Als u de tekst niet meer hebt, kunt u 
die aanvragen bij het Landelijk Bureau 
Remonstranten, 030 231 6970 of email
info@remonstranten.org. 

Onze geloofsgemeenschap kan 
niet functioneren zonder dat vele 
mensen hun handen uit de mouwen 
steken. Concreet zoeken we op dit 
moment:

Contactleden
mensen die de verbinding willen 
vormen tussen de geloofsgemeen
schap en gemeenteleden. In het 
bijzonder oudere gemeenteleden 
worden regelmatig 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 met veel 
inzet en deskundigheid ons 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 informatie en aanmelding 
bij Tjaard Barnard).
 
Koorleden gezocht
De cantorij Non Semper zoekt nieuwe 
koorleden. Op 6 januari a.s. is er na 
de kerkdienst gelegenheid met de 
cantororganist Aart Bergwerff  te 
spreken of het iets voor u is. 



7

h

BIJZONDERE ACTIVITEITEN rond kerst

VRIJWILLIGERS 
gezocht

Zaterdag 9 februari 10 - 16 uur

STADSRETRAITE IN DE Arminiuskerk
God ervaren in zang en tekst 
van Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen was 
een middeleeuwse mysti
ca, non en overste van de 
orde der Benedictinessen. 

Haar sonore muziek, waarvan nog 
steeds nieuwe uitvoeringen op CD 
verschijnen, raakt bij velen een 
snaar, laat mensen iets van het ‘ho
gere’, van God ervaren. Naast haar 
muziek heeft Hildegard ook allerlei 
teksten nagelaten, waarin ze haar 
diepe christelijke geloof tot uitdruk
king bracht. Ze inspireren mensen 
al eeuwen om haar na te volgen in 
haar geloof – ook al zijn ze soms 
alleen goed te begrijpen vanuit 
het middeleeuwse wereldbeeld. 
Hildegard von Bingen is inmiddels 
zalig verklaard, meerdere pausen 
spreken alvast over haar als heilige 
en ze is tot ‘Doctor van de Kerk’ 

verklaard, op eenzelfde niveau als 
de vroegere kerkvaders. Kortom, ze 
heeft de geesten, van destijds tot nu, 
in beweging weten te zetten. Het was 
bepaald niet vanzelfsprekend dat een 
vrouw in haar tijd tot zulke hoogten 
kon opklimmen. De meeste vrouwen 
moesten het zonder enige vorm van 
scholing doen. Maar Hildegard kreeg 
dus wél de kans zich te ontwikkelen – 
en hoe! Zij wordt daarom niet alleen 
door katholieke theologen, maar ook 
door moderne feministen op handen 
gedragen. In onze Stadsretraite willen 
we ingaan op wat Hildegard von Bin
gen ons ook nu nog te zeggen heeft. 
Daarbij zullen we haar prachtige 
muziek gebruiken om samen stil te 
worden. We zullen ook ingaan op de 
teksten die ze ons verder nog heeft 
nagelaten. Kan haar diepe geloof als 
katholieke non ook ons als vrijzinnige 
deelnemers aan deze Stadsretraite 
nog iets leren? 

Maandag 24 december 
Kerstavond vanaf 21 uur

Kerst zoals Kerst is bedoeld: de warm
te van de glühwein, de choco lademelk, 
de traditionele liederen en het kerst
verhaal. Dr. Tjaard Barnard gaat voor.
21.00 uur Samenzang op het voorplein
21.30 uur Samenzang in de kerk
22.00 uur Kerstnachtdienst 
Dinsdag 25 december 
Kerstochtend vanaf 10 uur
 
Door de ogen van een kind
Vanaf 10.00 uur kerstliede ren zingen, 
vanaf 10.30 uur gaat dr. Koen Holtz
apffel voor, m.m.v. Aart Bergwerff 
(orgel), Richard Gutteling (fluit), 
Jan Willem van der Kamp (viool) en 
Edwin Paarlberg (trompet). In de 
dienst zijn kinderen zeer welkom. 

Tijdens de overdenking kunnen zij naar 
de creatafel om iets te maken voor de 
kerstboom. Na afloop is er koffie, thee, 
chocolademelk, limonade en speciaal 
kerstgebak. U bent van harte welkom!

Maandag 31 december 17 - 19 uur

Na afloop van de oudejaarsdienst is er 
weer een gezamenlijke maaltijd. U bent 
van harte uitgenodigd om mee te eten. 
Graag vóór 17 december aanmelden bij 
het kerkkantoor, administratie@remon
strantenrotterdam.nl of 010 436 0543.

Zondag 20 januari 10.30 uur
 
Aantrekkingskracht van bijzondere plekken  
Bijzondere plekken en hun aantrek
kingskracht, het blijft fascinerend. Net 
als Israël bevat ook Jordanië heel wat 
van die bijzondere, soms heilige plek
ken. De grote trekpleister van Jordanië 
is natuurlijk Petra, de stad van het 
handelsvolk de Nabateeërs. Lezen we 
daarover ook iets in de Bijbel? Over  
Paulus, Petra en koning Aretas. De 
dienst staat o.l.v. dr. Koen Holtzapffel.

Aantal deelnemers: 25 – 30
Kosten: € 20, incl. lunch 
Graag aanmelden vóór 15 januari 
bij het kerkkantoor, administratie@
remonstrantenrotterdam.nl 
of 010 436 0543.
Dr. Koen Holtzapffel en Jethro 
Zevenbergen begeleiden de retraite. 



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)   •   rotterdam.remonstranten.nl/breda
aanvang 10.30 UUr tenzij anderS vermeld

kerkdiensten

16 december

Ekklesia

24 december

Ekklesia, Kerstavond 

aanvang 23.00 uur

25 december 

Kerstdienst 
Dr. Tjaard Barnard 

6 januari

Ekklesia
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16 december 

Derde Advent 
Dr. Tjaard Barnard 
Doopdienst 

23 december 

Vierde Advent 
Dr. Eric Cossee 

24 december 
aanvang 22 uur 

Kerstnachtdienst 
Kerstzang op voorplein, 
aanvang 21.00 uur 
Dr. Tjaard Barnard 

25 december 

Kerstmorgendienst 
Dr. Koen Holtzapffel 

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. 
Dr. Koen Holtzapff el is afwezig van 27 dec t/m 2 jan, 
dr. Tjaard Barnard neemt waar.

Preken op rotterdam.remonstranten.nl/overdenkingen.

bereiKbaarHeid PrediKanten 

13 januari

Lutherse Gemeente

20 januari

Ekklesia

27 januari

Dr. Tjaard Barnard

3 februari

Ekklesia

30 december 

ds. Els de Bijll Nachenius 

31 december, 
aanvang 17 uur 

Oudejaarsdienst 
Dr. Tjaard Barnard 
Na afloop maaltijd

6 januari 

Dr. Tjaard Barnard 

13 januari 

Oecumenische zondag 
Ds. Anniek Lenselink 

20 januari 

Dr. Koen Holtzapff el 


