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kerkBLAD

Rechts: Damascuspoort, 
ongeveer 100 jaar geleden.

Verheugd was ik toen ik hoorde:
‘Wij gaan naar het  huis  van de HEER,’
verheugd ben ik, nu onze voeten staan
binnen je  poorten,  Jeruzalem.
Jeruzalem, als een stad gebouwd,
hecht en dicht opeen.
Daar komen de stammen samen,
de stammen van de HEER,
om Israëls plicht te vervullen,
te prijzen de naam van de HEER.
Daar zetelt het gerecht,
daar troont het  huis  van  David.
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Vraag om  vrede  voor  Jeruzalem:
‘Dat rust hebben wie van je houden,
dat  vrede  heerst binnen je  muren
en rust in je vesting.’
Om mijn verwanten 
en vrienden zeg ik: 
‘Vrede  zij in jou.’
Om het  huis  van de HEER, 
onze God, wens ik je al het goede.

Pelgrimslied VAN DAVID
PSALM 122

ZONDAG 3 MAART 15.00 uur

U zult het al wel in de 
agenda hebben staan. Op 
zondagmiddag 3 maart om 
15.00 uur vindt er in onze 

kerk een belangrijke kerkdienst plaats. 
Dan viert de gehele Remonstrantse 
Broederschap dat 400 jaar geleden ons 
kerkgenootschap werd opgericht. Het 
thema van deze dankdienst zal zijn: 
400 jaar geloven in vrijheid. Voor-
gangers zijn prof. dr. Christa Anbeek 
(hoogleraar van het Remonstrants Se-
minarium), dr. Tjaard Barnard (preek), 
dr. Koen Holtzapff el en ds. Joost Röse-
laers (predikant in algemene dienst van 
de Remonstranten en predikant van de 

Amsterdamse Gemeente). In de dienst 
vindt de première plaats van een can-
tate, gecomponeerd door Willem van 
Twillert en met twee liedteksten van 
Sytze de Vries. Als altijd uitgevoerd 
door het Remonstrants Cantatekoor 
en –orkest onder leiding van Aart 
Bergwerff .
Het belooft een heel drukke dienst te 
worden. De deuren zullen vanaf 14.00 
uur open zijn. Kom vroeg. Wie ook 
maar enigszins goed ter been is, wordt 
gevraagd, boven plaats te nemen. 

u



colofon

in memoriam

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk 13 maart 2019 
via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl 
Verschijningsdatum vrijdag 29 maart 2019
Redactie Tjaard Barnard, Martine van Liempt- 
 van Houten, André Meiresonne.  
Correctie Dolf van Wingerden.
Vormgeving Marjorie Specht, ontwerpkantoor.nl 
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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 definitieve 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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Op vrijdag 25 januari is 
Martha Rotgers (57) overle-
den. Zij was al een tijd ziek. 
Gedurende acht jaar was 

zij secretaris van de Kerkenraad. Zij was 
enorm betrokken bij onze Gemeente, waar 
zij twaalf jaar geleden een geestelijk thuis 
had gevonden. Zij liet zich, zoals ze eerder 
in dit blad zei, inspireren door Jezus en 
Joop (den Uyl). Geloof ging haar om inner-
lijke inspiratie en vooral ook om gewoon 
doen, er zijn voor je medemensen! 
In haar werkzame leven was zij een 
strijdbaar vakbondsbestuurder. Met haar 

nieuws uit breda

Hopelijk bent u het nieuwe 
jaar goed begonnen, zeker 
omdat het voor de remon-
stranten een heel belangrijk 

jaar is: 400 jaar Remonstranten. U zult 
er veel over lezen, bijvoorbeeld in de op 
1 maart verschijnende glossy Get Out! 
Natuurlijk beveel ik graag de lezing 
op maandagavond 18 maart a.s. in uw 
aandacht aan van collega Tjaard Barnard, 
kenner bij uitstek van de geschiedenis 
van de remonstranten. Je realiseert je 
bij lezing van de geschiedenis weer eens 
hoe klein de groep van predikanten was, 
die in 1619 de Remonstrantse Broeder-
schap oprichtte. Je hoeft niet met velen 
te zijn om toch van betekenis te kunnen 
zijn! En het toenmalige pleidooi voor 
een vrije en verdraagzame kerk is helaas 
nog even actueel. Laten we ook in Breda 
dat ideaal van een vrije en verdraagzame 
kerk voor ogen blijven houden en in 
praktijk brengen. Denkt u vooral ook aan 
de dankdienst op zondagmiddag 3 maart 
a.s. in Rotterdam. En u weet: Alles wat 
Rotterdam aanbiedt is er ook voor u. Dus 
als u bijvoorbeeld mee zou willen met de 
Israëlreis, schroomt u niet u daarvoor op 
te geven.  

Koen Holtzapffel

h

o deskundigheid en vasthoudendheid was 
ze van grote betekenis voor de geloofsge-
meenschap. De laatste tijd gold dit vooral 
voor het gebied van de communicatie en 
het kerkblad. 
 
Wij wensen haar man René en de kinde-
ren Clint en Roos veel sterkte toe bij dit 
verlies. Zelf geloofde ze niet in een Grote 
Poppenspeler die alles bestuurt, maar 
hoopte ze wel op de groene weiden die 
Psalm 23 ons schetst.  
 
Haar gedachtenis zij velen tot een zegen!

Maandag 18 maart, 20.00 uur in de 
Lutherse kerk Breda: Arminius lezing  
door Dr. Tjaard Barnard. 
Toen de theologische ruzie tussen twee 
Leidse hoogleraren uit de hand liep en 
het land in een politiek moeilijke situatie 
was, ontstond een klein maar dapper kerk-

van de redactie

t Tot grote vreugde van 
uw redactie bleek de 
penningmeester nog 
genoeg mogelijkheden te 

hebben (uit een landelijke subsidie) 
om André Meiresonne nog een half 
jaartje bij ons te houden. Dus na alle 
vriendelijke afscheidswoorden blijft 
hij nog even bij ons! Ook zijn wij blij 
met de bereidwilligheid van Dolf van 
Wingerden om ons voor al te grote 
taalkundige blunders te behoeden. 
Intussen hebben zich twee mensen 
aangemeld voor de redactie. Over 
een paar maanden zullen zij andere 
werkzaamheden hebben afgerond 
en ons verder kunnen versterken. 
In blijdschap gaan wij verder!

Op pagina 4 vindt u de uitgebreide in-
formatie over de reis naar Jeruzalem 
volgend jaar. Ook leest u over de grote 
dankdienst die we op zondag 3 maart 
in onze kerk zullen houden. 
Twee filmcafés worden aangekondigd.  
Kortom: u hoeft zich niet te  
vervelen!  
 
Tjaard Barnard, Martine van Liempt- 
van Houten, André Meiresonne 

genootschap, dat het na 400 jaar nog 
steeds volhoudt. 400 jaar geloven de 
Remonstranten in vrijheid. Maar hoe is 
dat ontstaan?  

arminiuslezing breda



van de predikanten

Onder dankzegging voor 
al uw goede wensen rond 
de jaarwisseling, het jaar 
2019 begon met heel 

wat commotie rond de zogenoemde 
Nashville-verklaring. Het Convent van 
Rotterdamse kerken, waarin ook de re-
monstranten deelnemen, sprak de hoop 
uit ‘dat binnen de kerken en daarbuiten 
ieder mens zich geliefd, waardevol en 
gerespecteerd mag weten’. Laten we het 
daarop houden!
Het SCP-rapport over christenen in Ne-
derland constateert in dat verband dat 
het traditionele christendom het moei-
lijk heeft. Tegelijk: er zijn zinzoekers 
genoeg, op zoek naar antwoorden op 
hun vragen. Een veelzeggende passage 
uit het rapport: 
‘Maar er is meer aan de hand in levens-
beschouwelijk Nederland dan de erosie 
van het traditionele christendom. Zoals 
blijkt wanneer we het traditioneel 
christelijke of kerkelijke erf verlaten en 
ons richten op religie in een bredere 
betekenis: als bewustzijn van een 

geestelijke dimensie van het bestaan, 
als tijdelijk resultaat van een eclectische 
belangstelling voor uiteenlopende 
wijsheidsleren en levensfilosofieën. Als 
vorm van omgaan met teleurstellingen 
en verdriet, eindigheid en onrecht, als 
zeer persoonlijke spirituele ervaring. 
Als een dynamische zoektocht naar 
innerlijke harmonie, waarmee vaak een 
leven lang gemoeid is.’ 
Het rapport constateert dat er minder 
dan vroeger wordt gevonden, maar even 
hard gezocht. Hoe kunnen de 400-ja-
rige remonstranten bij die zoektocht 
behulpzaam zijn?
Over 400 jaar Remonstranten gespro-
ken: Over de dankdienst op 3 maart 
leest u elders meer. Maar is dit niet een 
heel bijzonder jaar om te overwegen, 
lid te worden van onze geloofsgemeen-
schap, en wel met Palmpasen op 14 
april? Het duurt nog even, maar zou u 
er eens verder over willen spreken, heel 
graag!  

Koen Holtzapffel

Zinzoekers GENOEG

Hartelijk & GASTVRIJ

o

Het remonstrantse jaar is 
weer mooi begonnen. Op 14 
januari jl. was er een bijzon-
dere bijeenkomst in Amster-

dam, waar herdacht werd hoe remon-
stranten in 1619 op diezelfde dag uit de 
Synode werden gegooid. Op dezelfde 
dag verscheen een paginagroot artikel in 
Trouw: een interview met Joost Röselae-
rs en mij over de verhouding van de Re-
monstrantse tot de Protestantse Kerk in 
Nederland. De koppensneller had er de 
schalkse titel Remonstranten flirten met 
PKN van gemaakt. Nu is flirten over het 
algemeen een aangename bezigheid. 
In de huidige #metoo-tijd misschien 
ook wel gevaarlijk. Joost en ik hebben 
vooral neergezet hoe remonstranten 
al 400 jaar vinden dat het onlogisch is 
dat zij bestaan. Hoe gek het is dat de 
PKN nog steeds haar artikelen tegen de 
remonstranten handhaaft en hoe wij in 

een onkerkelijke tijd eenheid zouden 
moeten zoeken. Maar de dag dat er een 
PKN-bordje op onze kerk hangt, zal 
nog ver weg zijn. Waarschijnlijk is de 
wederkomst eerder te verwachten…
Aardig was ook dat de journaliste 
die het artikel schreef de moeite had 
genomen, de kerk te bezoeken bij een 
kerkdienst. Laat dat precies de dienst 
geweest zijn, waarin de achtjarige  
Reinier Neeb werd gedoopt, een bij-
zonder feestje.
Zo kregen wij een prachtig bericht in 
de krant dat liet zien wat wij willen 
zijn: een hartelijke, gastvrije geloofs-
gemeenschap, die met gevoel voor  
traditie en overlevering op een moder-
ne manier een boodschap van geloof, 
in vrijheid en verdraagzaamheid, 
gestalte wil geven.   

Tjaard Barnard

h
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Remonstranten 

vinden het al 400 jaar 

onlogisch dat 

zij bestaan. 

Het rapport 

constateert dat er 

minder dan vroeger 

wordt gevonden, maar 

even hard gezocht.
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ISRAËLREIS 1  T/M 8 MAART 2020

De viering van 400 jaar remonstranten staat dit jaar centraal. Toch blikken we al even vooruit naar 

2020, de Israëlreis van onze Gemeente van zondag 1 t/m zondag 8 maart 2020. We werken samen 

met een betrouwbare organisatie met jarenlange Israël-ervaring. Hieronder het voorlopige programma. 

We vliegen heen op zondag 1 en terug op zondag 8 maart.

Maandag: Oude stad 
De bus zet ons af op de Olijf-
berg, bij het panoramapunt, 
waarvandaan je een prachtig 

uitzicht hebt over de stad. Al wandelend 
naar beneden komen we langs Domi-
nus Flevit en de tuin van Getsemane. 
Via de Leeuwenpoort gaan we de Oude 
Stad binnen. Daarna naar de Klaag-
muur, waar op maandagochtend de Bar 
Mitswa-viering plaats vindt. 

Dinsdag: Yad Vashem - Israel Museum 
In de ochtend brengen we een bezoek 
aan Yad Vashem, het Gedachtenis-
centrum van de Holocaust. Ook een 
fotostop bij de Menora en de Knesset. 
Vervolgens naar het Israël Museum, 
waar de maquette van de oude tempel 
te zien is en de Dode Zee-rollen.

Woensdag: Dode Zee 
Het eerste bezoek zal aan Massada zijn. 
Met de kabelbaan naar de Herodiaanse 
burcht. Bij Engedi, een kloof in een 
kalkrotswand, een wandeling naar de 
Shulamit-waterval, ook wel de bron van 
David genoemd. David verborg zich 
hier in een van de vele natuurlijke grot-
ten voor Saul. Wie wil, kan nog even 

m drijven in het zoute water van de Dode 
Zee. De laatste stop is bij Qumran, de 
vindplaats van de Dode Zee-rollen. Dan 
terug naar Jeruzalem.

Donderdag: Jeruzalem - Tiberias 
Vertrek uit Jeruzalem en door de Jor-
daanvallei naar Galilea. De eerste stop 
is bij de Doopplaats aan de Jordaan, 
Qasr El Yahud. Daarna een bezoek aan 
de fraaie opgravingen van Bet-Sean. 
Bij kibboets Shaar Ha Golan een rond-
leiding over de kibboets. Tenslotte door 
naar Tiberias voor de overnachting.

Vrijdag: Buurt van het meer en Akko
De dag begint al vroeg met een boot-
tocht op het Meer van Galilea. Daarna 
de Berg van de Zaligsprekingen, prach-
tig gelegen met een fraai uitzicht op het 
meer. Hiervandaan naar de lager gele-
gen Kerk van de Broden en de Vissen bij 
Tabgha. Iets verder ligt Kafar naüm met 
de Synagoge en het Huis van Petrus. 
In de middag bezoeken we de kruisvaar-
derstad Akko, gelegen aan de kust. 

Zaterdag: Tiberias-Netanya
In de ochtend rijden we via het drukke 
Arabische stadje Nazaret, bekend 

om de Aankondigingskerk, naar het 
Karmel gebergte en het klooster Muh-
raka (met prachtig uitzicht). Daarna 
verder naar de kust voor een bezoek 
aan Caesarea, prachtig gelegen aan zee. 
Het was een belangrijke stad voor de 
Romeinen en kruisvaarders. Paulus 
zat hier twee jaar gevangen, voordat hij 
naar Rome werd overgebracht. We zien 
het prachtige theater en de opgravingen 
van de oude stad. 

Heeft u interesse in het volledige 
programma? Nadere informatie en 
(defi nitieve) opgave bij dr. Koen Holtz-
apff el. Uw beide voorgangers gaan 
mee op deze reis. Voorlopige schatting 
van de reissom, bij een deelname van 
20-24 personen: € 1.675,- (excl. toeslag 
eventuele een persoonskamer). 

vlieg met ons mee
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hun trouwdienst. Henri: De Gemeente 
is een stuk kleiner geworden, maar 
de mensen die komen, zijn veel meer 
betrokken. Over 100 jaar (of eigenlijk 
400) moet de Gemeente nog steeds 
bestaan als plek waar in vrijheid en 
verdraagzaamheid het geloof beleden 
kan worden. 
Joke: De beginselverklaring is daarbij 
wezenlijk. Niet alleen maar goed doen 
voor mensen. Dan worden we humanis-
ten. Niets mis mee, maar Remonstran-
ten staan voor meer. 

Of er nog iets is, wat veranderd moet 
worden in de Gemeente? Ja, een kleine 
verandering, bevestigen zij beiden. Bij 
de aanvang van de dienst zingen we als 
gemeente het antwoordlied in de wij-
vorm. Waarom zingen we het lied na 
de zegen niet ook in het meervoud, het 
geldt toch de hele gemeente?
Laat dan ons hart u toebehoren
En laat ons door de wereld gaan...  
 

Tot hun schrik bemerken 
Joke (79) en Henri (81) dat 
zij tot de oudste gemeente-
leden zijn gaan behoren. 

Joke: Ik bezoek nog een paar mensen 
en zorg nog eens in de zes weken 
voor de bloemen in de kerk. Meer dan 
40 jaar was ik contactlid. Ik zat in 
Fabryken (de commissie die over het 
gebouw ging, toen het nog niet was 
overgedragen aan Arminius, TB) en in 
de Kerkenraad. Ik heb geschreven over 
de geschiedenis van ons kerkgebouw 
en het vorige kerkgebouw aan de 
Vissersdijk. Een paar jaar zat ik in het 
bestuur van de Uytenbogaert Stichting, 
die de schilderijen beheert. Het is goed 
om het nu aan anderen over te dragen. 
Het bevalt goed, nu alleen als consu-
ment in de kerk te zitten. We zijn er 
bijna elke week. 
Henri, lachend: Ik heb er de eerste 
helft nu wel opzitten. Ik zat ook in 
de Kerkenraad en later ook nog in de 
Juristencommissie van de landelijke 
Broederschap. Daar kon ik meehelpen, 
zodat een uit Rotterdam gestolen pen-
ning met schilderijtje een mooie plaats 
kreeg in het Rijksmuseum (afbeelding 
rechts). 

Joke: De zondagmorgen is voor mij 
heel belangrijk. Ik beleef het als een 
godsdienstoefening. Heel letterlijk, een 
oefening in de godsdienst. Het houdt 
mij scherp. Een goede preek geeft me 
verdieping. Maar zelf iets doen, daar 
gaat het vooral om in het geloof. 

Henri: Mijn moeder zei ‘Vertrouw op 
God en doe zelf ook wat’. 
Voor Henri zijn de elementen van de 
zegen – behoeden, genade en vrede – 
essentieel voor zijn geloof. Toen hij in 
1956 werd aangenomen kreeg hij van 
ds. Van Royen een bijzondere tekst van 
Calvijn mee:

Het komt er niet op aan hoe de mens  
zich God voorstelt,
Maar hoe hij zich vóór God stelt.
Wij leren God kennen door Hem te dienen.

De hemel zegt Henri niet veel. Hier 
op aarde moet je wat doen. Toen ze 50 
jaar getrouwd waren, is onder leiding 
van Koen Holtzapffel een dankdienst 
gehouden. Alle vrienden kwamen en 
velen waren onder de indruk. A Toi la 
gloire werd gezongen, net als toen ze 
jong waren tijdens openluchtdiensten 
in de Valaisaanse bergen en net als bij 

mijn bezieling

t
Vertrouw op God

en doe zelf ook wat.

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 Joke en Henri 

de Bijll Nachenius-Sterkenburg, 

steunpilaren van de Gemeente.

JOKE & HENRI



Deze avond staat de Deense 
film Oh Happy Day op het 
programma. In eerdere 
filmcafé’s is aan bod geweest, 

hoe belangrijk het is om je Ware Zelf 
te kunnen en mogen zijn. Alleen dan 
lijken we de ervaring van ‘levend zijn’ 
en hiermee samenhangend het ‘sacrale’ 
te kunnen ervaren, van waaruit we ook 
meer kunnen betekenen voor anderen. 
Het onderwerp van deze film sluit goed 
aan bij het thema 400 jaar Remon-
stranten, omdat het over een vrije(re) 
beleving van god(sdienst) gaat. Hoewel 
veel godsdiensten of religieuze gemeen-
schappen op een zogeheten bronerva-
ring gebaseerd zijn, is er in de loop der 
tijd vaak een ‘korst van leerstelligheid’ 
omheen ontstaan. Ironisch genoeg kan 
dit gelovigen juist hinderen, op hun 
beurt bij hun diepste zelf te komen.  

Op zondag 17 februari, 
tijdens de zondagmid-
dagopenstelling, zal er weer 
een filmcafé zijn. Om 13 

uur wordt de film Hier ben ik vertoond. 
Dat is een bijzondere documentaire 
over het werk van de predikant Ad van 
Nieuwpoort, die in Bloemendaal werkt. 
Het laat zien hoe vandaag de dag ook (of 
juist!) heel wereldse mensen verlangen 
naar inspiratie. Komt u allen! 

korte berichten
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Dinsdag 12 maart 19.00 uur

FILMCAFÉ 
Oh Happy Day

VESPERS

Zondag 17 februari 13 - 17 uur

KERK & MUSEUM

Een keer in de maand, tijdens de 
zondagmiddagopenstelling, is de kerk 
open. Voorbijgangers, museumbe-
zoekers, liefhebbers van een terrasje 
op de Witte de Withstraat en andere 
belangstellenden laten zich verleiden 
om binnen te komen. De kerkzaal is 
versierd met bloemen. Er is de gele-
genheid, een kaarsje aan te steken. In 
de hal is telkens een boekenmarkt te 
vinden, terwijl in de Kerkenraadskamer 
heerlijke versgebakken appeltaart met 
koffie en thee gereed staat. Het geheel 
weet dankzij de vele vrijwilligers een 
sfeer te treffen, waarin mensen zich 
thuis voelen. 
Recentelijk hebben we twee elementen 
aan dit vaste programma toegevoegd. 
Om 15 uur een orgelconcert door Niels 
Jan van der Hoek. Velen zullen hem 
kennen van de diensten die hij – naast 
anderen –in de jaren na het overlijden 
van Krijn Verhagen begeleidde. Tegen-
woordig is hij vaste organist van de 
Lutherse Kerk. Ook studeert hij aan het 
conservatorium. Daarnaast worden er 
om 16.30 uur korte diensten gehouden, 
vespers: in remonstrantse stijl, dus met 
een (korte!) preek, maar weinig vaste 
liturgische teksten. De vespers hebben 
een bijzondere sfeer. Komt u eens! 

Niels Jan van der Hoek

U heeft waarschijnlijk nooit een 
brief geschreven aan iemand 
die u niet kent. Paulus deed het 
wel, en het werd zelfs zijn lang-

ste brief, 18 pagina’s in de NBV-vertaling. 
Het werd ook een brief, waar heel veel 
theologische studies aan zijn gewijd. De 
beroemde theoloog Karl Barth schreef er 
zelfs een 600 pagina’s dik boek over, Der 
Römerbrief. Het werd zijn levenswerk. Een 
remonstrantse theoloog zal hem dat zelfs 
niet na wíllen doen. Toch hebben remon-
stranten hun (kerkelijk) bestaan voor een 
belangrijk deel te danken aan Paulus en 
zijn brieven, vooral deze brief aan de hem 
onbekende Romeinen. Ja, te dánken, en 
niet te wijten. Want tijdens het Woensdag-
avondgesprek op 27 februari a.s. zullen 
we proberen aan te tonen dat de contra- 
remonstranten ongelijk hadden toen 
zij zich ruim 400 jaar geleden mede op 
Paulus beriepen om hun gelijk te halen. 
Wilt u ook meedoen aan dat gesprek? Als 
u zich tijdig aanmeldt bij het kerkkantoor 
(administratie@remonstrantenrotterdam.
nl) krijgt u de ten behoeve van het gesprek 
geschreven uitgebreide inleiding vooraf 
thuisgestuurd. In die inleiding zijn ook al 
enkele vragen opgenomen, zodat u zich 
goed kunt voorbereiden. Natuurlijk kunt 
u ook gewoon komen binnenlopen, maar 
aanmelden heeft de voorkeur. Zoals ge-
bruikelijk beginnen we om 20.00 uur. Als 
we er om 22.00 uur nog niet uit zijn, gaan 
we op woensdag 10 april gewoon verder. 
 
Piet Bogaards

u

Na de oudjaarsdienst verzorgden dit 
jaar Maja Ruyssenaers en Louise Slager 
een geweldige ontvangst met hapjes, 
drankjes en oliebollen. Een gezellige 
afsluiting van het oude jaar.  

ZOU PAULUS OOK 
remonstrant zijn  
geweest?

OUD jaar

Woensdag 27 februari 20.00 uur
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BIJZONDERE 

kerkdiensten
10 februari 
 
Werelddiaconaatszondag

Het thema van de dienst is nog niet 
bekend, maar heeft natuurlijk alles van 
doen met onze diaconale betrokkenheid 
bij de wereld met haar noden, juist ook 
als gemeente. De dienst vindt plaats in 
de Doopsgezinde Kerk, Noordmolen-
werf 1-3.   

17 februari 
 
Kerkelijke plechtigheid
Op deze zondagmorgen vindt er tijdens 
de gewone kerkdienst iets bijzonders 
plaats. Jaap Kooimans en Anja Jongejan 
zullen dan inhalen, wat 25 jaar geleden 
niet is gebeurd. Toen trouwden zij voor 
de wet. Nu vindt de kerkelijke plechtig-
heid plaats. Al vele jaren voelen zij zich 
thuis in onze Gemeente. Reden om met 
ons dit feest te delen. Natuurlijk zal het 
vooral een gewone kerkdienst van de 
Gemeente zijn, waarin het huwelijk een 
bescheiden rol heeft. De dienst wordt 
geleid door dr. Tjaard Barnard.

24 februari
 
Cantiamo en het heilige 
Het prachtige koor Cantiamo o.l.v. 
‘onze’ Nicky Bouwers zal weer mede-
werking aan de dienst verlenen. Het 
koor zal liederen ten gehore brengen in 
het kader van het thema van de dienst: 
verlangen naar het heilige. Ook muziek 
kan dienen als toegangsdeur tot het 
heilige, ja, muziek is als ruimte, waarin 
het heilige zich toont. 
Dr. Koen Holtzapffel leest daarbij 
Exodus 3: 1 - 6 (Want de grond waar-
op je staat is heilig).

personalia

Overleden 
• M. Meulmeester   

• Mw. M.W.G. Rotgers

Wij dragen hen op aan 

Gods eeuwige liefde.

Gedoopt
• Reinier Evert Izaris Neeb

 
Wie met regelmaat op het trapje zit bij 
de ingang aan de Westersingel kan een 
paar dingen opmerken. Als het mooi 
weer is, wordt er om de tien minuten 
door een voorbijganger een foto ge-
maakt. De helft van die mensen vraagt 
zich dan af: is dit nog een kerk? Om dat 
duidelijk te maken hangt deze poster er. 
Natuurlijk is dit een kerk. En u bent  
welkom. Niet zomaar op een willekeurige 
zondag. Nee, zondag a.s.!  

10 maart
 
40-dagentijd 
Dr. Koen Holtzapffel gaat in op de 
betekenis van de 40-dagentijd. Wij zijn 
kleine mensen in een grote wereld vol 
van leed. Hoe daarmee om te gaan? 

Paul Röttger/theater Babel

Paul Röttger is dertig jaar 
directeur van Theater Ba-
bel Rotterdam. Op dit mo-
ment wordt het stuk Piazza 

della Vita gespeeld. Daarover zegt hij: 
‘Als kind had ik al een fascinatie voor 
pleinen. Vrijwel ieder dorp heeft een 
plein. Daaromheen staan de kerk, de 
krantenwinkel, het gemeentehuis. 
Je komt elkaar tegen op dat plein, 
iedereen moet er overheen. Naar 
het stadhuis om te trouwen, naar de 
kerk om iemand te begraven, naar 
de winkel om te eten. Alle aspecten 
van het leven komen samen op het 
plein. Voor Piazza della Vita vroegen 
we ons af: wat gebeurt er allemaal 

op zo’n plein?  Thema’s die daarin 
spelen zijn liefhebben, wachten, 
afgewezen worden, uitsluiting, de 
dood. Het leven dus. Het bijzondere 
is dat Theater Babel werkt met een 
grote groep acteurs, met een zeer 
grote verscheidenheid. Een samen-
leving met jong en oud, dik en dun, 
goed- en slechtziend, mèt en zònder 
beperking – door elkaar. Dat is de 
samenleving waar ik van droom, 
waar je iedereen kan en mag zien en 
ontmoeten. Een samenleving waarin 
je mag zijn wie je bent. Waarin je er 
mag zijn.’
Over die droom komt Paul Röttger 
vertellen. Maar dat niet alleen: Hij 
komt er ook iets van tonen met een 
aantal acteurs. Want is de kerk niet 
ook zo’n Piazza della Vita?  
 

ALWEER DIE KOP 
van Barnard?

p
Zondag 24 maart



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)   •  4811 ZB Breda

Stadserf 3 (achter)   •   rotterdam.remonstranten.nl/breda
aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld

kerkDIENSTEN

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.

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
Van 23 februari tot 2 maart, zal dr. Tjaard Barnard afwezig zijn. 
Dr. Koen Holtzapff el neemt waar.

Dr. Koen Holtzapff el

holtzapff el@remonstrantenrotterdam.nl
Bereikbaar maandag t/m donderdag 8.45 - 9.15 uur
tel. 010 418 6913. 

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN 

10 februari 

Werelddiaconaatszondag 
in Doopsgezinde Kerk
Dr. Koen Holtzapffel en
Ds. Han Cuperus

17 februari 

Dr. Tjaard Barnard 

24 februari 

Dr. Koen Holtzapffel 
m.m.v. het koor Cantiamo 

3 maart aanvang 15.00 uur

Dankdienst
Prof. dr. Christa Anbeek, 
Dr. Tjaard Barnard, 
Dr. Koen Holtzapffel en 
Ds. Joost Röselaers

10 maart 

Eerste zondag Lijdenstijd 
Dr. Koen Holtzapffel 

17 maart 

Tweede zondag Lijdenstijd
Dr. Johan Goud 

24 maart

Derde zondag Lijdenstijd - 
Twee op de kansel 
Dr. Koen Holtzapffel 
en Paul Röttger

31 maart 

Vierde zondag Lijdenstijd
Ds. Joep de Valk

10 februari 

Lutherse Gemeente
Ds. Ton van Prooijen

17 februari 

Ekklesia

24 februari 

Remonstrantse 
Gemeente 
Dr. Petra Galama

3 maart 

Ekklesia 

10 maart 

Lutherse Gemeente
Mw. ds. C. van Dam

17 maart 

Ekklesia 

24 maart  

Remonstrantse 
Gemeente 
Mw. Maaike Rosen 
Jacobson-van Dam
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