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kerkBLAD

Toen ik net predikant was 
geworden in Rotterdam, 
moest ik een stukje schrijven 
in Voor Eigen Kring. Het 

was bijna Pasen. Jeanne Boddé vestigde 
toen mijn aandacht op een prachtig 
schilderij dat ik nog niet kende. Eugène 
Burnand (1850-1921) schilderde in 1898 
de leerlingen Petrus en Johannes, die 
op de vroege paasmorgen rennen naar 
het graf, waar Jezus was neergelegd. Het 
schilderij hangt in Parijs, in het Musée 
d’Orsay. Een prachtig beeld van verlan-
gen, geloof en ongeloof. Zou het waar 
kunnen zijn? Zou hij nog leven, degene 
van wie ze zoveel hadden verwacht?

Het is een geweldig moment dat hier  
is afgebeeld. Niet de zekerheid van het 
lege graf. Geen triomfalisme van het 
zeker weten. Nee, het gaat slechts om 
verwondering en verwachting. Ik vind 
het een prachtig beeld van een manier 
waarop ook wij naar Pasen zouden kun-
nen kijken. Zeker weten doen we niets. 
Hoe meer we het proberen te begrijpen 
en vast te leggen, hoe meer het ons door 
de vingers glipt. Maar tegelijkertijd is er 
wel die inspiratie en die hoop. Ze zetten 
ons in beweging. Ze geven ons een 
nieuwe kijk op ons bestaan.  

Tjaard Barnard

t
Pasen Grote DANK

Op 3 maart konden we een fraaie 
welkomstkaart aanbieden met de 
afbeelding van onze kerk in 1916. 
Dit werd mede mogelijk gemaakt 
door een genereus verjaardags-
cadeau van Ontwerpkantoor 
Vonk Specht (onze 
vormgevers) en 
Drukkerij ’t Hooft 
(onze drukkers). 
Heel veel dank! 
  

cadeau van Ontwerpkantoor 



coloFon

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad 
aanleveren uiterlijk woensdag 1 mei 2019
via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl 
Verschijningsdatum vrijdag 17 mei 2019

Redactie Tjaard Barnard, Piet Bogaards, Martine 
van Liempt- van Houten en André Meiresonne 
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 43 60 543 
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.

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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Vierhonderd jaar geloven in 
vrijheid. Onder dat motto wordt 
dit jaar gevierd dat de Remon-
strantse Broederschap in 1619 

werd opgericht. Het was ook het thema van 
de dankdienst in Rotterdam. Een aantal van 
u was daarbij aanwezig. We komen er op 
terug in de bijeenkomst van maandag 20 
mei. Aan de hand van vijf nieuwe artikelen 
van de Remonstranten, over vrijheid, 
verdraagzaamheid, vriendschap, vrede, 
verantwoordelijkheid.  

Koen Holtzapff el

Gesprek met maaltijd
Maandag 20 mei 2019 16.00 – 19.00 uur 
(vanaf 17.30 maaltijd)
Wat beweegt de remonstranten? Over hun 
geloof en hun beginselen. In dit jubileum-
jaar proberen we de kern te vatten van waar 
remonstranten uit leven en waar ze voor 
staan. Juist ook bedoeld voor wie wel eens van 
de remonstranten heeft gehoord en nieuws-
gierig is geworden. Inleiding en begeleiding 
gesprek: dr. Koen Holtzapff el. 

Kerkdienst 14 april 2019
In deze gezamenlijke dienst van remonstran-
ten, doopsgezinden, walen en lutheranen 
zoomen wij op deze Palmzondag in op de 
menigte die staat de juichen bij de intocht van 
Jezus in Jeruzalem. Wat lokt hen, wat beweegt 
hen, wat is hun drijfveer en vooral wat gebeurt 
er in die menigte? Voorgangers ds. Roger 
Dewandeler en mw. Maaike Rosen Jacobson
nodigen u uit mee te gaan op hun zoektocht.  

In memoriam
Op 2 maart is Jeanne Boddé-Stock op 
86- jarige leeftijd overleden. Zij is jarenlang 
wijksecretaris en contactlid geweest. Ook 
was zij betrokken bij de landelijke Com-
missie Contactledenwerk. Ze was zes jaar 

lid van de Kerkenraad. 
Bovenal was zij een zeer 
betrokken, warm en har-
telijk mens. Na het overlij-
den van Jim vorig jaar was 
zij weer op voorzichtige 
wijze begonnen iemand in 
de Gemeente te bezoeken. 
We zullen haar missen. 

v

van de redactie

Op 3 maart vierden wij 
ons jubileum: de Remon-
strantse Broederschap 
bestaat 400 jaar. De kerk 

was bijna helemaal vol. Meer dan 800 
kerkgangers. Het was geweldig. 

Grote dank aan degenen die dit moge-
lijk maakten: alle musici (Jan Willem 
van der Kamp met name genoemd, 
die heel veel regelde na het vertrek 
van Aart Bergwerff ) en natuurlijk alle 
vrijwilligers, waarbij Nanda Muile-
boom, Joke Schoehuizen en Jaap 
van Meerkerk een organiserende rol 
speelden.

Velen zijn nu niet genoemd, maar toch 
enorm gewaardeerd. Het liep allemaal 
geweldig. Een dag om met zijn allen 
trots op te zijn. In dit blad vindt u 
mooie plaatjes. En bovenal vindt u, hoe 
we gewoon weer verder gaan voor de 
volgende 400 jaar. Ons eerstvolgende 
grote feestje zal zijn in 2032, wanneer 
onze Gemeente 400 jaar bestaat. Maar 
daarover later meer.

Inmiddels heeft 
Piet Bogaards de 
redactie versterkt. 
Wij heten hem van 
harte welkom!

Tjaard Barnard, Piet Bogaards,
Martine van Liempt-van Houten
en André Meiresonne

o

nieUWs Uit breda
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van de predikanten

Aan de vooravond van 400 
jaar remonstranten overleed 
mijn vader op 96-jarige 
leeftijd. Als trouw remon-

strant had hij de dankdienst nog graag 
meegemaakt, het is er niet meer van ge-
komen. Hij had er vrede mee, wij ook, 
maar missen doen we hem natuurlijk. 

Dankdienst Dan de imposante dank-
dienst: prachtig al die banken vol, ook 
boven, prachtig hoe het antwoordlied 
dan klinkt. Prachtig ook de speciaal 
gecomponeerde cantate, iedereen heeft 
er zeer van genoten, niet in het minst 
de vier voorgangers. En wat een inzet 
van de vele vrijwilligers! Op nu naar 
400 jaar remonstranten in Rotterdam. 
Nog even geduld, dat is in 2032.

Koers van onze kerk Voorafgaand 
aan de dankdienst verscheen in het 
dagblad Trouw een artikel onder de 
titel ‘Drijven de remonstranten af van 
hun christelijke basis?’ Naast Den 
Haag wordt Rotterdam opgevoerd als 
gemeente met grote zorgen over de 
koers van onze kerk. Er wordt zelfs 
gesproken van een richtingenstrijd. Ik 
ben er door diverse gemeenteleden op 
aangesproken, die zich over het artikel 
verontrust toonden. Is Rotterdam tegen 
de theologie van de kwetsbaarheid van 
prof. Christa Anbeek? Nu heb ik zelf 
meegewerkt aan het boekje Spelen met 
grenzen, een bundel opstellen, geïnspi-
reerd door die theologie van de kwets-

baarheid, dus daarover gaat het niet. 
Vanouds zijn er bij de Remonstranten 
betrokkenen, die meer de nadruk leg-
gen op het humanistische en die meer 
de nadruk leggen op het christelijke 
aspect. Een aantal jaren geleden heette 
dat (naar een boek van de vrijzinnige 
theoloog H. Faber) ‘rechts en links in 
het vrijzinnig christendom’. Rechts 
had een personalistischer godsbesef, 
zag Jezus als door God gezonden 
openbaring van buitenaf, links had een 
filosofischer godsbegrip, zag Jezus als 
profeet en positioneerde openbaring 
meer in ons diepste zelf. Faber conclu-
deert in zijn boek uit 1937 (!) dat beide 
‘geloofstypen’ recht van spreken heb-
ben en niet zonder elkaar kunnen. Niet 
voor niets worden de Remonstranten 
gerekend tot het bijbels humanisme 
of tot het humanistisch christendom. 
In het open gesprek over die geloofs-
typen (of zijn het eerder accenten?) 
ligt precies onze identiteit en onze 
uitdaging voor de toekomst. Het is een 
mooie oefening in tolerantie, vanuit het 
besef dat beide inzichten wederzijds 
verrijkend zijn. De vraag waarover het 
in Trouw ging is nu: hoe krijgen beide 
inzichten/accenten gelijke aandacht bij 
de opleiding van een nieuwe generatie 
remonstrantse voorgangers? Daarover 
is het laatste woord nog niet gesproken. 

Publicatie de 5 V's Na de glimmen-
de glossy Get out!, die u reeds ontving, 
ontvangt u in mei nog een bundel 

Onze identiteit & UITDAGING

Mooie REMONSTRANTSE zaken
Zoveel remonstrantse zaken 
in één maand. Het wordt 
wat veel, maar het is ook 
mooi. Onze grote dank-

dienst, een Algemene Vergadering van 
Beraad in Utrecht, waarover u elders in 
het blad meer leest (in combinatie met 
de berichten over de ‘remonstrantse rich-
tingenstrijd’). En dan lag er ook nog een 
fraaie glossy met een hippe (?) voorkant 
op uw mat. Heeft u al nieuwe remon-
stranten kunnen werven door iemand 

blij te maken met het extra exemplaar? 
Tegelijkertijd gaan we gewoon verder. 
Binnenkort is het Palmzondag. Naar 
het zich laat aanzien, hebben we op 
dit moment geen aannemelingen. 
Maar als u dit leest en denkt, waarom 
ben ik nu eigenlijk geen lid, want ik 
hoor er toch allang bij, schroom niet 
met collega Holtzapffel of met mij 
contact op te nemen.   

Tjaard Barnard

z
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Onze missie is 
na 400 jaar

bepaald nog niet 
voltooid

a

op stellen over de centrale beginselen van 
de Remonstranten én hun actualiteit. 
Natuurlijk gaat het daarbij over vrijheid 
en verdraagzaamheid, maar ook over 
vriendschap, vrede en verantwoordelijk-
heid. Onze missie is na 400 jaar bepaald 
nog niet voltooid. Er blijft meer dan vol-
doende werk aan de winkel, we kunnen 
dat als kleine vrije en verdraagzame kerk 
alleen samen volbrengen.    

Koen Holtzapffel



van de kerkenraad
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We herdachten op 3 maart dat onze Remonstrantse 
Broederschap 400 jaar bestaat. 
Die viering was remonstrants. Zij hoorde dus thuis in 
een kerkdienst. 

Hoe remonstrants die kerkdienst was, werd duidelijk gemaakt 
door de vier vierende voorgangers. Dat waren vier verschillende 
voorgangers. Verschillend was ook wat zij aan de afgeladen kerk 
voorlegden. Een goede, remonstrantse samenwerking stonden 
die verschillen allerminst in de weg. 
Verschillen in diepgang vertoonden de voorgangers niet. Ieder 
van hen bracht tot uitdrukking dat ieder van hen over meer dan 
gedegen, diepgaande, remonstrantse – dus christelijke – theologi-
sche kennis en overtuiging beschikte. Van daaruit konden zij  
(s)preken. 
Als de herdenking van het verleden ons iets leert over het heden 
en de daarop volgende toekomst, dan is het dat het aanbod 
waarvoor en waardoor remonstranten bij hun kerk willen 
horen, bestaat uit diepgang. Diepgang die aanzet tot nadenken 
en tot overdenken, die mensen bij elkaar brengt en bij elkaar 
houdt, die christelijk is, verdraagzaam is en daardoor open en 
veelkleurig. 
Dat is remonstrants. Zo brengen wij onze Beginselverklaring in 
praktijk. Zo brengen wij die tot leven. 
Dat koesteren wij en willen wij behouden. Met dat doel heeft de 
Rotterdamse Kerkenraad, samen met die van Den Haag, enige 
tijd geleden in een brief aan de Commissie tot de Zaken (CoZa) 
voorgelegd, hoe belangrijk deze het vindt dat de opleiding die 
het Remonstrants Seminarie aan toekomstige predikanten 
biedt, veilig stelt dat bij die predikanten de remonstrantse theo-
logische kennis, waardoor onze voorgangers zich onderschei-
den, zal worden gehandhaafd. Dat zij zullen worden toegerust 
en uitgerust met de volle breedte van de remonstrants-christelij-
ke traditie. Niet slechts met een deel daarvan. 
In dezelfde brief hebben wij, zij het in andere bewoordingen, be-
nadrukt dat het belangrijk is dat het beleid van de Remonstrantse 
Broederschap erop gericht blijft, de remonstrantse traditie uit te 
dragen, zoals die zich in vier eeuwen heeft ontwikkeld en zoals 
wij die hebben vastgelegd, bijvoorbeeld in onze Beginselverkla-
ring. Uitgedragen zal moeten worden dat die traditie niet door 
één theologische richting wordt bepaald of overheerst. Zij is veel 
breder. 

Over dat beleid willen wij graag beraad voeren. Vanuit dat beleid 
willen wij besturen en bestuurd worden. 
Dat is onze richtingenstrijd. Wij strijden voor de toekomst van 
onze vier eeuwen oude remonstrantse traditie. Die is niet kwets-
baar, maar springlevend.

Ook in de komende AVLV willen wij over dit alles graag met u van 
gedachten wisselen. Als u dat eerder wilt doen, kunt u onze predi-
kanten, de voorzitter of de secretaris van de Kerkenraad daarop altijd 
aanspreken.  

w

RICHTINGENSTRIJD   

 Strijd voor de remonstrantse richting

Mededeling
 
Vertrek cantor-organist  

De Kerkenraad deelt mee dat Aart Bergwerff 
onze Gemeente als cantor-organist heeft 
verlaten. Hij zal zich toeleggen op de talrijke 
overige functies, waaraan hij buiten onze 
Gemeente zijn vele en grote talenten wijdt. 
Wij wensen hem veel succes! 
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iedere zondag, want dat waren we ge-
wend, en een goede gewoonte moet 
je niet veranderen. Voor mij kwamen 
er ook de doordeweekse gespreks-
groepen, de oecumenische leerkring, 
de filmavonden, de stadsretraite, de 
buitendagen, het kon en kan niet op. 
Sinds enkele maanden veranderde 
het meedoen aan een gespreksgroep 
in het leiden ervan. Dat betekent veel 
studie en inleidingen schrijven, en 
nu doe ik dus weer met plezier, waar 
ik negen jaar geleden mee moest 
stoppen.

De toekomst Een lievelingstekst 
heb ik niet echt. En ik mijmer best 
weleens over de toekomst van de 
Gemeente. Ik vind in ieder geval dat 
alles wat nu goed is, ook zo moet blij-
ven. Maar ik ben er nog niet helemaal 
uit wat er op dit moment zo fout is  
dat het beslist moet veranderen. 
Zodra ik daar achter ben, zal ik het 
u laten weten. 

PIET Bogaards
Of ik ook een oud gemeente-
lid ben? Welnee, ik ben pas 
77. Remonstranten worden 
gemiddeld veel ouder. 

Dat was natuurlijk niet echt de reden 
voor Nel en mij om op oudejaarsdag 
2010 voor het eerst naar Rotterdam te 
gaan, voor de oudejaarsdienst van de 
Remonstrantse Gemeente. We hadden al 
jaren het gevoel dat de veranderingen in 
onze Arkgemeente in Krimpen aan den 
IJssel niet de veranderingen waren die wij 
wilden. Nel en ik hebben elkaar leren ken-
nen op het IJE-koor in Rotterdam. Ik was 
daar vooral betrokken bij het sooswerk. 
In 1966 zijn we getrouwd, bleef Nel gere-
formeerd en veranderde ik van hervormd 
in gereformeerd. Maar dat was omdat in 
Bergambacht, waar we voor enkele jaren 
gingen wonen, de hervormde kerk aldaar 
een bondskerk was. En dan is de keus 
niet moeilijk. Binnen enkele maanden 
was ik betrokken bij het jeugdwerk, dat 
gewoon doorging toen we naar Krimpen 
verhuisden. Jeugdwerk, catechisatie, wij-
kouderling, scriba, weer wijkouderling, 
Raad van Kerken, columns en overden-

kingen in het Krimpens Kerkblad, Kerk 
& Israëlcommissies, diverse leerhuizen. 
Terugkijkend kun je er moe van worden, 
maar zolang je het met plezier doet, lijkt 
het vanzelf te gaan.

Thuiskomen In september 2010 
weer een periode afgesloten als wijkou-
derling van wijk C van de inmiddels 
PKN-wijkgemeente De Ark. Wat het 
kerkenwerk betreft dus gepokt en 
gemazeld, maar het ‘kerkelijk geluk’ 
ontbrak al een aantal jaren, bij ons 
allebei. Voor mij was het schrijven in 
het Krimpens Kerkblad een belangrijke 
reden om nog niet te breken.
Tijdens die oudejaarsdienst veranderde 
dat, viel alles op zijn plaats. In mijn 
‘praatje’ bij mijn bevestiging als lid van 
de Remonstrantse Gemeente vertelde 
ik dat ik op die avond het gevoel had 
gekregen thuis te zijn gekomen, en 
tijdens de bevestigingsdienst ook de 
sleutel te hebben gekregen.

Helpen met veel plezier Na die tijd 
weer met veel plezier naar de kerk, 

mijn bezieling

o

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 dage-

lijks leven? Waar loop je tegen aan 

en waar verlang je naar? En de kerk, 

wat vind je daar? In deze aflevering 

Piet Bogaards, die wekelijks met veel 

plezier in de kerk zit!

Alles wat 

nu goed is, 

moet zo blijven 



dankdienst

e Een impressie in beeld (Neeltje Kleijn) van 
de dankdienst in Rotterdam. Sprekers waren 
Teddy van der Burg (voorzitter landelijk hoofd-

bestuur), Bert Fibbe (voorzitter Remonstrantse Gemeente 
Rotterdam) en de predikanten Christa Anbeek, Tjaard 

Barnard, Koen Holtz apffel en Joost Röselaers. Dirigent was 
Maarten van der Bijl, terwijl Willem van Twillert het orgel 
bespeelde. De preek vindt u op rotterdam.remonstranten.nl  
en infor matie over de welkomstkaart met een aquarel van 
een kerkdienst uit 1916. 
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IN DE KERK

7 april Cantate- / Vriendendienst

 
Het Remonstrants Cantatekoor en 
-orkest onder leiding van Maria Kuster 
voert de cantate BWV 182 Himmels-
könig, sei willkommen van J.S. Bach uit. 
Deze cantate is oorspronkelijk geschre-
ven voor de Palmzondag in  Weimar en 
uitgevoerd op 25 maart 1714.

14 april Palmzondag
 
Tijdens deze dienst, die wordt geleid 
door Tjaard Barnard (preek) en Koen 
Holtzapffel, worden nieuw-ingeko-
menen verwelkomd: mensen die het 
afgelopen jaar in Rotterdam lid of 
vriend zijn geworden en degenen die 
hiernaartoe zijn verhuisd. Als altijd zal 
het verhaal van de intocht in Jeruza-
lem centraal staan. Wat betekent het, 
dat zelfs de stenen zouden juichen als 
iedereen stil zou zijn? 

18 april Witte Donderdag 20 uur
 
De viering van het Avondmaal is 
heel oud, Paulus maakt er in zijn 
brieven al gewag van. Vier elementen 
keren steeds weer terug. In de eerste 
en tweede plaats de beleving van 
onderlinge gemeenschap van Jezus’ 
volgelingen met elkaar maar ook met 
hun leidsman. Het was bij de maaltijd 
alsof hij zelf weer in hun midden 
aanwezig was. Daarnaast het element 
van het gedenken van zijn lijden en 
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Zondag 14 april 13 - 17 uur

KERK & MUSEUM met gemeentesalon 

Zondag 12 mei 19 uur

JOM HASJOA-DIENST Laurenskerk

Vrijdag 17 mei 10.30 - 12 uur

TUSSEN kof f ie & lunch 

Dinsdag 14 mei 19 uur

FILMCAFÉ The Legend

VAN DE Diaconie

Een culturele bijeenkomst mét en dóór getalenteerde leden en vrienden 
van onze Gemeente. Talent, bekend of onbekend en verborgen, geschoold 
of ongeschoold. Soms alleen, soms ook samen met anderen. Er is een grote 
verscheidenheid, zoals een instrumentale of vocale bijdrage en er worden 
zelfgeschreven gedichten voorgedragen. De moeite waard om te beluiste-
ren, maar ook om zelf deel te nemen. Wilt u meedoen? Geef u dan op bij 
het kerkkantoor! En er is weer boekenmarkt, een tea room en huis gemaakte 
appeltaart. 
14.00 Remonstrantse Salon
15.00 Orgelconcert
16.30 Vesper onder leiding  
 van Tjaard Barnard 

Jaarlijks wordt in de Laurenskerk, georganiseerd door vertegenwoordigers 
uit een aantal kerken en in samenwerking met vertegenwoordigers van de 
beide synagogen in Rotterdam, een dienst gehouden waarin de slachtoffers 
van de Shoah worden herdacht. Deze keer wordt gepreekt door de doops-
gezinde predikant ds. Han Cuperus. Het tekstwoord zal zijn: Al zal de 
vijgenboom niet bloeien… Komt u vooral, het is een bijzonder moment!  

Dit keer met twee gasten! Onze eigen violist en kerkmuzikant 
Jan Willem van der Kamp zal ons dan muzikaal ontroeren, 
samen met de pianiste Truus Isendoorn. U wordt verwelkomd door uw 
voorganger Koen Holtz apffel en door Jaap van Meerkerk. Vanaf 10.30 uur 
staat er weer geurende koffie met een heerlijk stuk taart voor u klaar. Een 
ieder die het fijn vindt, anderen uit de Gemeente in een gezellige sfeer te 
ontmoeten, bij te praten of te leren kennen, is van harte welkom. Kunt u 
niet zelfstandig naar deze activiteit komen? Neem dan contact op met het 
kerkkantoor. 
 

Weer een bijzonder filmcafé: we hebben 
een speciale gast! In de film The Legend of 
Bagger Vance (2000) vormt de golfsport 
een metafoor voor het leven. Deze film, 
met Will Smith en Matt Damon in de 
hoofdrollen en geregisseerd door Robert 
Redford, is gebaseerd op de Bhagavad 
Gita. De film wordt ingeleid door de 
Engelse golfprofessional Andrew Scullion. 
Hij speelt al sinds zijn zevende golf en is 
sinds zijn twintigste professional. Golfen 
is niet wat Andrew doet, golf is wat hij is. 
Hij beleeft het spel op een heel bijzondere 
manier, waarover hij graag iets met ons 
deelt. Begeleiding: Koen Holtzapffel,  
Amber de Rooij en Jethro Zevenbergen. 

Ook in 2019 zijn er weer verschillende 
vakantiemogelijkheden voor ouderen 
en mensen met een fysieke beperking. 
Brochures liggen op de Diaconale Tafel. 
U vindt daar ook informatie over ‘klein-
schalige woonlocaties’, over de Stichting 
Ambulance Wens en de Stichting Vaar-
wens en over verschillende vrijwilligers-
organisaties in Rotterdam. 
Nadere informatie bij Sity Gerrits,  
tel. 010 456 47 62, 
e-mail sityg18@hetnet.nl 
 

korte berichten

Andrew Scullion 

dood, het breken van zijn lichaam 
en vergieten van zijn bloed. En ook 
de belofte van de komst van Gods 
koninkrijk, waar opnieuw gegeten 
en gedronken zou worden met Je-
zus aan het hoofd. Gedachtenis dus, 
maar ook dankbaarheid, beleving 
van gemeenschap én verwachting. 
Die vier elementen komen terug 
in onze avondmaalsviering op die 
bijzondere avond in de Stille Week: 

Witte Donderdag. De voorganger is  
dr. Koen Holtzapffel.   

19 april Goede Vrijdag 20 uur
 
Aan deze dienst wordt meegewerkt 
door het Statensingelkoor onder 
leiding van Sonja Bakker. Er zullen 
prachtige liederen klinken uit de 
 traditie der eeuwen.

21 april Pasen 
 
Natuurlijk ontbreekt deze dienst de 
‘remo-bol' niet. Voor geestelijk voedsel 
komen we in dit Rembrandtjaar ook bij 
de grote schilder terecht. Vaak liet hij  
zich door Bijbelse taferelen inspireren, 
zo ook door het bekende verhaal uit 
J ohannes 20, de ontmoeting tussen  
Maria Magdalena en de tuinman.  
Dr. Koen Holtzapffel gaat voor.



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
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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. Tjaard Barnard is afwezig van 20 april t/m 27 april.

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 29 april t/m 4 mei.

Preken op rotterdam.remonstranten.nl/overdenkingen.

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN 

hUWelijk

-    Jaap & Anja 
Kooimans-Jongejan 

overleden

-    Mw. M.F. Mouton 
-  Isabella de Vries   
-    Mw. J. Boddé-Stock

Wij dragen hen op aan 

Gods eeuwige liefde.

31 maart  

4e zondag Lijdenstijd 

Ds. Joep de Valk

7 april

5e zondag Lijdenstijd – 

Cantate-/Vriendendienst

Dr. Tjaard Barnard

14 april

Palmzondag, 

crèche Dr. Barnard &

dr. Koen Holtzapffel 

18 april 20 uur 

Witte Donderdag 

(met Avondmaal)

Dr. Koen Holtzapffel 

19 april 20 uur

Goede Vrijdag
Dr. Tjaard Barnard 
m.m.v. het Statensingelkoor

21 april

Pasen, crèche

Dr. Koen Holtzapffel 

28 april

Dr. Jan Berkvens

5 mei

Ds. Friso Boogerd

12 mei

Dr. Tjaard Barnard

7 april 

Ekklesia

14 april 

Palmzondag, 
Schalmdienst in de 

Lutherse Kerk, samen-
werking Doopsgezinde, 
Lutherse, Remonstrantse 

en Waalse gemeente
Mw. Maaike Rosen 
Jacobson-van Dam en

ds. Roger Dewandeler

19 april 19.30 uur

Goede Vrijdag, Ekklesia

20 april 21 uur

Paaszaterdag, Ekklesia

21 april

Paasdienst, 
gezamenlijke dienst 
van doopsgezinden

en remonstranten

Dr. Petra Galama

                
28 april 

géén dienst

5 mei      

Ekklesia

verhuur kerkgebouw

Wilt u een ruimte huren in het 
kerkgebouw? 

Neemt u contact op via 
verhuur@arminius.nu of

010 4363800.


