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kerkblad

In dit jubileumjaar 2019 
wordt ook Johan van Ol-
denbarnevelt herdacht. Hij 
was intensief betrokken 

bij de twisten tussen remonstranten 
en contraremonstranten. Kort voor 
de oprichting van de Remonstrantse 
Broederschap werd hij op 13 mei 1619 
op 71-jarige leeftijd onthoofd op een 
schavot voor de Ridderzaal op het 
Haagse Binnenhof, beschuldigd van 
landverraad, ondanks grote verdiensten 
voor de Republiek en voor zijn leerling 
Maurits. Deze terechtstelling blijft 
een zwarte bladzijde in de vaderlandse 
geschiedenis. Zijn standbeeld staat 
voor het Rotterdamse stadhuis, waar hij 
raadspensionaris was.

Verplichte tolerantie Bij de twisten 
was hij vooral betrokken via wat wel 
genoemd wordt het zesde artikel van de 
Remonstrantie (naast de vijf over de pre-
destinatieleer). Dat ‘zesde artikel’ ver-
wijst dan naar de opvatting van de Re-
monstranten over de verhouding tussen 
kerk en staat. De Arminiaans- gezinde 
predikanten pleitten voor een nationale 
protestantse kerk, met daarbinnen 
ruimte voor verschillende inzichten over 
wat niet tot ‘de eenheid in het nodige’ 
behoorde. Omdat hun tegenstrevers 
kozen voor een desnoods kleinere kerk, 
maar wel zuiver in de leer, zochten de 
Arminianen steun bij de overheid. Met 
hulp van de overheid moest het ideaal 
van een vrije en verdraagzame kerk 
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Tolerant  TEGENOVER intoleranten 

verwezenlijkt worden. Van Oldenbarne-
velt ging er graag in mee. Calvinistische 
scherpslijpers verstoorden de eendracht, 
die nodig was om Spanje te verslaan. Bo-
vendien, een overheid die de kerk haar 
eigen gang liet gaan, ondermijnde haar 
eigen machtsbasis. In 1614 probeerde 
de overheid tolerantie zelfs van bovenaf 
af te dwingen met een zogenoemde 
Resolutie tot den vrede der kercken. Deze 
gebood predikanten verdraagzaamheid 
te prediken. Verplichte tolerantie van 
bovenaf, het werkte helaas niet. 

Met de dood bekopen Het blijft 
opmerkelijk, hoe 400 jaar geleden ver-
draagzaamheid, en haar grenzen, een be-
langrijke rol speelden in het conflict dat 
de jonge Republiek op de rand van een 
burgeroorlog bracht. Ook tegenwoordig 
wordt van de overheid verwacht dat zij 
optreedt als hoeder van tolerantie, een 
van de kernwaarden van de Nederlandse 
identiteit én van de Remonstranten. Met 
daarbij als prangende vraag: hoe tolerant 
moet je zijn tegenover de intoleranten? 
Van Oldenbarnevelt was nauw bij dit 
vraagstuk betrokken, maar moest zijn 
bemoeienis met de dood bekopen. Het 
laatste woord zij aan de staatsman zelf, 
aan het bittere eind van zijn aardse 
bestaan: ‘Geloof niet dat ik een land-
verrader ben! Ik heb eerlijk en vroom 
gehandeld als een goed patriot. En zo zal 
ik sterven.’   

Koen Holtzapffel

Geloof niet dat ik een 

landverrader ben! 

Ik heb eerlijk en vroom 

gehandeld als een goed 

patriot. En zo zal  

ik sterven.



COlOFOn

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad 
aanleveren uiterlijk woensdag 12 juni 2019
via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl 
Verschijningsdatum vrijdag 28 juni 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.

Gesprek met maaltijd
Maandag 20 mei 2019 16.00 – 19.00 uur 

Wat beweegt remonstranten? 
Wat beweegt ons? De vragen waarin we 
ons zullen verdiepen, worden gesteld 
aan de hand van de ‘vijf nieuwe artikelen 
van de Remonstranten’, over vrijheid, 
verdraagzaamheid, vriendschap, vrede en 
verantwoordelijkheid. 

De artikelen worden op 10 mei aan alle
remonstranten toegestuurd – in de vorm 
van een mooie uitgave voorzien van 
illustraties – samen met AdRem. U kunt 
ze dus van tevoren door lezen en op 20 mei 
meebrengen.

Alle belangstellenden zijn welkom!
Inloop vanaf 16.00 uur.
De bespreking begint om 16.30 uur.
Maaltijd vanaf ongeveer 17.30 uur.
Inleiding en begeleiding gesprek: 
dr. Koen Holtzapff el
Aanmelden i.v.m. maaltijd: 
jennievandorp@hetnet.nl of 06 218 13 858

van de redaCtie

Het kerkelijk seizoen 
loopt op het einde. Toch 
zijn er nog allemaal activi-
teiten die de moeite waard 

zijn. Leest u daarover in dit kerkblad. 
Bijzondere diensten, een verhaal 
van Frits van Eck over zijn tijd in 
Rotterdam. Graag vertellen we u ook 
wat er speelt binnen onze geloofsge-
meenschap. De vorige keer was er een 
korte beschouwing van de Kerkenraad 
waar we als Remonstranten staan, 
nu volgt nadere informatie over de 
manier waarop we reclame voor onze 
geloofsgemeenschap in Rotterdam 
maken. Maar u beseft natuurlijk 
ook: de beste manier om reclame te 
maken, is wanneer u allen uitstraalt 
dat u het naar uw zin heeft in uw kerk 
en dat u dat ook vertelt aan uw buren, 
vrienden en kennissen. Natuurlijk 
niet om zieltjes te winnen, maar wel 
zoals u ook enthousiast zou kunnen 
zijn over een goed boek of een mooie 
fi lm. En misschien ook wel over een 
mooi concert waarheen u iemand 
meeneemt… (En als u niet tevreden 
bent: neemt u dan contact op met uw 
wijkpredikant.) Als altijd treft u een 
interview aan met markante betrokke-
nen bij de Gemeente: deze keer Judith 
en David van Zelm van Eldik. 

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

h

nieuWs uit breda
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In memoriam
Op de dag voor Palmpasen overleed ons 
oudste gemeentelid, Lies Lankenau. Ze is 
105 geworden. Op 1 dag na was ze 84 jaar 
lid van de Gemeente. Het was, vond ze zelf, 
mooi geweest, drommels mooi! In liefde en 
dankbaarheid namen we afscheid van haar 
tijdens een bijeenkomst in Crematorium 
Hofwijk. Ze was dierbaar geworden voor de 

vrijwilligers die haar zeer 
regelmatig bezochten. Bij 
haar afscheid klonken de 
woorden die zij in 1935 
als belijdenistekst had 
meegekregen van dr. P.D. 
Tjalsma: ‘Gij legt uw hand 
op mij’ (Psalm 139: 5). 

verhuur kerkgebouw

Wilt u een ruimte huren in het 
kerkgebouw? 

Neemt u contact op via 
verhuur@arminius.nu of

010 4363800.



van de predikanten

Remonstranten zijn indi-
vidualisten die graag hun 
eigen gang gaan en zich 
niet graag laten vertellen 

wat ze wanneer moeten doen. Hoe 
anders is dat in een klooster. Je leeft er 
permanent in een gemeenschap en het 
dagelijkse levensritme wordt er bepaald 
door de getijdendiensten, de metten, 
lauden, vespers, completen, enzovoort. 
Best spannend dus om met een groep 
remonstranten naar een klooster te 
gaan, naar het Sint Liobaklooster van 
de zusters Benedictinessen in Egmond 
aan Zee. Elders in dit kerkblad vindt u 
de uitnodiging voor het kloosterweek-
end. Fijn als u meegaat!
En dan de glossy Get Out. U ontving en 
las daarin ook een stuk met een viertal 
dromen over de toekomst van onze 
kerk. Laten we vooral blijven dromen. 
Waar ik van droom? 
Van een gemeenschap als zoek- en 
vindplaats die speelt met de traditie: die 

traditie serieus neemt, omdat ze ver-
halen, symbolen en rituelen bevat, die 
mensen kunnen verzoenen met het 
leven, blijvend uitzicht biedt op vrede 
en gerechtigheid en een schat aan le-
venskunst en levenswijsheid in de aan-
bieding heeft. En tegelijk die traditie 
niet te zwaar neemt en verbindt met 
andere levensbeschouwingen. Niet fa-
natiek en intolerant, niet overtuigd van 
het eigen gelijk, maar met een knip-
oog. Want de waarheid is veelkleurig 
en dikwijls multi-interpretabel. 
Kortom, ik droom van een geloofs-
gemeenschap die op laagdrempelige 
wijze mensen in aanraking brengt 
met een vrijzinnige variant van de 
christelijke traditie. Speels, open, 
maatschappelijk relevant, geworteld 
in een bijbels-humanistische geest en 
getrouw aan haar beginsel van vrijheid 
en verdraagzaamheid.  

Koen Holtzapffel

WAAR IK van droom

EFFE niks!
Wellicht heeft u de nieuwe 
posters al gezien op de kerk, 
op een orde van dienst of op 
website/Facebook. In nauwe 

samenwerking met het kerkkantoor en 
Marjorie Specht (onze ontwerper) zijn 
André Meiresonne en ik bezig geweest 
om een bescheiden campagne vorm 
te geven voor onze Gemeente. Nu de 
landelijke Broederschap met andere 
dingen bezig is, proberen wij op onze 
eigen manier iets neer te zetten dat de 

aandacht kan vragen voor onze geloofs-
gemeenschap. Het gaat allereerst om 
posters die op een speelse manier drie 
elementen combineren:
1.  Een karakteristiek element uit onze 

monumentale kerk
2. Een Bijbeltekst
3.  Een actuele herformulering van die 

tekst naar de huidige tijd, die voor 
mensen in de doelgroep (40-60) di-
rect prikkelend is en te denken geeft.

De boodschap is gericht op het vragen 
van aandacht voor waar we voor staan en 
voor onze meest in het oog springende 
activiteit: de kerkdiensten. Vanzelfspre-
kend doen we veel andere dingen (zie 
dit blad), maar naar onze inschatting 
zijn de kerkdiensten het belangrijkste 
inspringmoment voor nieuwe mensen.

We maken in eerste instantie een  
plaatje, schrijven een soort toelichtend 
blogje op de website en verspreiden het 
via Facebook en een poster aan de kerk. 
Later zullen er ook kaartjes verschijnen 
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Niet overtuigd van  

het eigen gelijk  

maar met  

een knipoog

Tekst die  

prikkelend is en 

te denken geeft

w

r

(denk aan de Boomerangkaartjes in de 
kroeg, eind jaren negentig) die uit de 
kerk meegenomen kunnen worden. 
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in 
de blogs op onze website.  

Tjaard Barnard
rotterdam.remonstranten.nl 

effe 
niks



vanuit de kerkenraad
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Uw eigen Gemeente van 
Rotterdamse Remonstranten 
wordt armer. Gelukkig heeft 
deze constatering alleen 

financiële betekenis: wij teren in op 
onze financiën. Onze tering is groter 
dan onze nering. Daarom deze oproep: 
Denk ook financieel aan uw Gemeente. 
Geef haar wat meer dan u toch al 
gewend was door uw jaarbijdrage te 
verhogen of door een extra gift. 
Denk ook aan de Rotterdamse Remon-
stranten als u over uw nalatenschap 
beslist! In uw laatste wil kunt u een 
bijdrage voor hen nalaten, bijvoorbeeld 
d.m.v. een legaat. Als u over al deze 
mogelijkheden meer wilt weten, kunt 
u terecht bij ons kerkkantoor, bij onze 
penningmeester en ook bij uw notaris.

Hogere jaarbijdrage d.m.v. een 
schenkingsovereenkomst
Het is mogelijk, meer aan uw Gemeente 
te schenken en toch minder te betalen! 
Met een periodieke schenking legt u 
vast dat u voor (minimaal) 5 jaar een vast 
bedrag aan de Remonstrantse Gemeen-
te Rotterdam bijdraagt. Het voordeel 
hiervan is dat u het gehele bedrag kunt 
aftrekken van uw belastbaar inkomen. 
In uw aangifte kunt u deze hele schen-
king meenemen, zodat de Belasting-
dienst u een gedeelte van die schenking 
terugbetaalt. Vroeger moest je voor zo’n 
overeenkomst naar de notaris, nu kan 
het met een eenvoudig formulier dat 
het kerkkantoor voor u regelt.

Alle giften zijn aftrekbaar
Als kerkgenootschap (ANBI) zijn wij 
vrijgesteld van schenkings- en succes-
sierechten. Hierdoor komen giften, le-
gaten en erfenissen volledig ten goede 
aan onze Gemeente.

u

Uitnodiging
 
Voorjaars AVLV 
De Kerkenraad nodigt alle leden 
en vrienden uit tot het bijwonen 
van de Algemene Vergadering 
van Leden en Vrienden op zon-
dag 23 juni 2019 om 12.00 uur. 

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen AVLV van 
 18 november 2018
4. Jaarcijfers 2018
5. Nieuwe samenstelling 
 Kerkenraad
6. Predikantsopleiding 
 Seminarie
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag
9. Sluiting

Vanaf 9 juni 2019 kunt u de 
stukken uit de kerk meenemen 
of opvragen bij het kerkkantoor. 

Mogelijkheden van nalaten
Als u geld wilt nalaten aan de Remon-
strantse Gemeente, moet u daarvoor 
naar de notaris. Het kerkkantoor kan u 
meer informatie geven.

Als u al deze dingen te ingewikkeld 
vindt, maar nu toch iets extra’s wilt 
doen: Maak uw extra gift dan over op 
NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v Remon-
strantse Gemeente Rotterdam o.v.v. 
‘extra gift’. 

WEES VRIJGEVIG 

& nalatig!

Een aantal jonge gezinnen wil 
graag regelmatig naar onze 
kerkdiensten komen. Dan is het 
fijn als er oppas is voor de (kleine) 
kinderen. We willen graag om de 
week crèche aan kunnen bieden 
voor kinderen tot een jaar of vijf. 
Wij zorgen dat deze kinderen 
heerlijk kunnen spelen en knut-
selen, zodat hun ouders zich op 
de dienst kunnen richten.  
Om dit mogelijk te maken  zoeken 
we wat extra vrijwilligers, zodat 
iedereen ongeveer eens in de 
twee maanden ‘dienst’ heeft. 
Je kunt je aanmelden of vragen 
stellen bij Saskia van der Meer, 
e-mail: vandermeer.saskia@
gmail.com 

VRIJWILLIGERS 
gezocht

Meer aan uw 

Gemeente schenken 

en toch minder 

betalen!
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dicht De Herberg van de soefi-mysticus 
Rumi, over gedachten en emoties. 
Vanwege de lengte hier alleen het 
eerste en het laatste vers: 
Dit mens-zijn is een soort herberg / 
Elke ochtend weer een nieuw bezoek […] 
Wees blij met iedereen die langskomt /  
De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd / 
Om jou als raadgever te dienen.

Heeft ‘de zielenreis’ van David, voor 
dit leven haar bestemming gevonden 
in ‘de herberg’ van Judith?
David en Judith hebben het gevoel dat 
zij bij de Remonstranten de ruimte 
vinden voor de eigen zoektocht, en 
de vrijheid van geloofsbeleving die zij 
nodig hebben. 

Zondags naar de kerk in Rotterdam? 
Lachend zeggen ze dat Tjaard Barnard 
vaker bij hen in Rijswijk komt dan zij 
zondags naar de Arminiuskerk gaan. 
Iets voor een campagnetekst? ‘Mijn 
kerk komt naar me toe’. Ook voor een 
goed gesprek. 

JUDITH & DAVID

In 2008 trouwden Judith 
(45) en David (44) in de 
Remonstrantse Kerk in 
Rotterdam, zoals eerder ook 

de ouders van David deden en daarvoor 
zijn grootouders Annetje en Frans. 
Judith is van huis uit katholiek. Geen 
stadsmens van geboorte, zoals David, 
maar geboren en getogen in de Noord-
oostpolder, waar haar grootouders tot de 
pioniers behoorden. Nu wonen Judith 
en David met Hannah (9) en Liza (7) in 
een karakteristiek oud huis in Rijswijk.
Judith mag dan geen remonstrantse 
achtergrond hebben, David des te meer. 
De zondagsschool, de catechisaties 
bij dominee Cossee (toen een grote 
groep), het College van Collectanten. 
Hij herinnert zich de goede filosofische 
gesprekken met Cossee en de reis naar 
Hongarije met Marthe de Vries.  

Judith studeerde onderwijskunde in 
Enschede en werkt al ruim 17 jaar met 
mensen aan hun persoonlijke ontwik-
keling. Met haar Twist2Change probeert 

ze mensen beter naar zichzelf te laten 
luisteren. Ze vertelt enthousiast over 
‘de vreugde van stembevrijding’, een 
(jezelf ) vrij zingen van binnenuit.  
David werkt op het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, onderzoekt 
hoe wij ons landschap op een goede 
manier aan onze kinderen kunnen 
overdragen. Als klein kind al voerde hij 
met grootmoeder Annetje gesprekken 
over spiritualiteit. Dit leven als een 
soort tussenstop op een lange reis. 
Op weg waar naartoe? Het bleef hem 
bezighouden, en hij heeft het als 
achttienjarige ook geschreven in zijn 
belijdenis. Hij legt het boek De zielen-
reis op tafel. De ondertitel van het boek 
luidt ‘het bestaan tussen de levens’. De 
Amerikaanse hypnotherapeut Michael 
Newton beschrijft erin hoe hij met 
regressietherapie mensen onder diepe 
hypnose terugbrengt naar de tijd die zij 
in de spirituele wereld doorbrachten. 
Het verscheen in 2010, een jaar later 
gevolgd door De zielsbestemming. 
De lievelingstekst van Judith is het ge-

mijn bezieling

i

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 Judith 

en David van Zelm van Eldik, die in 

het remonstrantse gedachtegoed de 

ruimte vinden voor de eigen zoektocht 

naar antwoorden op levensvragen.

Mijn kerk komt 
naar me toe! 



kerkdiensten

19 mei Afsluiting Diaconale Actie

Deze dienst is de afsluiting van de  
Diaconale Actie. Geldbedragen 
worden overhandigd en de diaconale 
opdracht van de Gemeente staat cen-
traal. Dr. Koen Holtzapffel gaat voor, 
m.m.v. de Diaconale Commissie. 

Vanaf 12.00 uur is er een bijzondere 
samenkomst met de uit Rotterdam 
afkomstige Frits van Eck, die een 
voordracht houdt met als thema: 
Hoe ik als Rotterdams jochie de oorlog 
overleefde. Het gaat niet in de eerste 
plaats om dat jochie. Het gaat om 
Rotterdam in de jaren 1940-1945. 
Steeds wordt een belangrijk moment 
uit het oorlogsgebeuren in Rotter-
dam toegelicht en daarna toegespitst 
op het gezin waarin hij opgroeide. 
Immers, elk gezin heeft binnen de 
algemene oorlogsgeschiedenis van 
Rotterdam zijn eigen ervaringen.

Het verhaal wordt ondersteund door 
circa 95 foto's. Het commentaar 
daarbij wordt ter plekke uitgespro-
ken. Het is dus mogelijk al tijdens 
de presentatie te reageren. Bij vorige 
gelegenheden werd deze vorm door 
de toehoorders als positief ervaren. 
Inclusief een pauze duurt de presen-
tatie bijna twee uur.

Enkele voorbeelden van wat er ter  
sprake komt:
•   Ook Rotterdam kent een Paard  

van Troje
•   Op één dag drie keer aan de dood 

ontsnapt
•   Van dwangarbeider naar vrij man, 

dankzij een NSB-er.                     
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26 mei Doopdienst

Op zondag 26 mei wordt tijdens de 
dienst de doop bediend aan David en 
Willem Vink, zonen van de heer en 
mevrouw Vink-Severijnen. Voorganger 
is dr. Tjaard Barnard 

2 juni Weeszondag

Een dienst tussen Hemelvaart en Pink-
steren, aan de hand van dat prachtige 
gedicht Hemelvaart van Gabriël Smit. 
Over liefdevolle herinnering, pijnlijk 
gemis en gelouterde verwachting. Op 
die wijze komt de gemoedstoestand 
waarin de leerlingen zich bevonden wel 
heel dichtbij. Dr. Koen Holtzapffel gaat 
voor in deze dienst.  

23 juni Verhaal reis Efese

Zo vlak voor de zomer het prachtige 
verhaal over de apostel Paulus en zijn 
reis naar Efese. Bekend geworden 
onder de titel: ‘het oproer van Efese’ 
en te vinden in Handelingen 19. Waar 
maakten de mensen zich daar zo druk 
over? Over het naar hun opvatting 
dreigende verlies van hun identiteit. 
Hoe een verhaal van 2000 jaar ge-
leden een enorme actualiteit bevat. 
Met naast Paulus een hoofdrol voor 
de stadssecretaris van Efese. Dr. Koen 
Holtzapffel gaat voor in deze dienst.  

Terugblik Cantatedienst 7 april

Onder leiding van Maria Kuster.

Terugblik  
Palmzondag & Gemeentesalon

9 juni Pinksteren

Op 9 juni is het Pinksteren. Dan heb-
ben we een ‘gewone’ dienst waarin we 
ons verwonderen (want dat is Pinkste-
ren) over het moois van deze wereld 
en ons bestaan daarin. De aanwezigen 
op die eerste Pinksterdag spraken met 
elkaar over ‘de grote dingen Gods’. 
Wat zou dat voor ons zijn? Voorganger 
is dr. Tjaard Barnard.  



1 - 8 maart 2020

ISRAËLreis
Er zijn voldoende aanmeldingen, dus 
de reis gaat zeker door. Mocht u geïn-
teresseerd zijn en van uw belangtelling 
nog geen blijk hebben gegeven, dan 
is het nu tijd dat te doen, gaarne voor 
1 juni. Er volgt later nog een moment 
van defi nitieve opgave, maar dan weten 
we in ieder geval wat de groepsgrootte 
maximaal zal zijn. Graag opgave via 
dr. Koen Holtzapff el (holtzapff el@
remonstrantenrotterdam.nl. 
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28 - 30 juni 2019

KLOOSTERWEEKEND Liobaklooster
Wat is dat precies, stilte, meditatie, traditie, hoe verhouden 
individu en gemeenschap zich tot elkaar? Het zijn allemaal 
thema’s die ons bezighouden tijdens dit kloosterweekend bij 
de Benedictinessen van het Liobaklooster in Egmond-Binnen. 

We maken kennis met een rijke traditie op een bijzondere plek. Stilte, 
meditatie, openhartige gesprekken nodigen uit om de eigen levensweg 
te bezien en vorm te geven aan onze spiritualiteit. Vrijdagmiddag 28 juni 
2019 vanaf 16.30 uur tot zondagmiddag 30 juni 14.30 uur / prijsindicatie 
€ 140,- p.p. / maximaal 14 deelnemers / graag inschrijving vóór 23 mei bij 
het kerk kantoor. 
Nadere informatie bij Joanne Batelaan, j.batelaan@xs4all.nl / 
www.liobaklooster.nl / begeleiding Joanne Batelaan & Koen Holtzapff el. 

In deze Denkvacantie staat centraal: Ecco homo/zie de mens – 
literatuur, religie en fi losofi e. We lezen teksten over mens en 
dier, goed en kwaad, mens en God. Ook worden er enkele fi lms 
vertoond en is er ruim gelegenheid om te rusten, met elkaar te 

praten, te eten en te drinken. 
De docenten zijn Johan Goud (emeritus-hoogleraar ‘theologische esthetica’ 
en remonstrants predikant) en Jaap Goedegebuure (emeritus-hoogleraar 
Nederlandse literatuur, literair recensent). De groep bestaat uit maximaal 21 
deelnemers. Remonstranten (vrienden, leden, belangstellenden) worden har-
telijk uitgenodigd hieraan deel te nemen in het Centre Erasme in het Zuid-
franse plaatsje St. Etienne des Sorts. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Kosten van de hele week (vijf dagen volpension): € 325,-  
Aanmelding kan tot 1 juli bij Johan Goud (jgoud01@kpnmail.nl).  

Van kano tot voetbalclub

PAAStekeningen
In een opwelling hebben we leden, 
vrienden en belangstellenden 
gevraagd, hun (klein)kinderen 
aan te moedigen paastekeningen 

te maken. Deze paastekeningen werden daarna gestuurd naar mensen die 
ziek zijn of om een andere reden niet naar onze kerk kunnen komen. Het 
werd een groot succes. Ook buurmeisjes, fi etsvriendjes, klasgenootjes en de 
gymclub hebben meegedaan! De één maakte een raket, de ander een kunstig 
gevouwen kano. Hanna (5) uit Best schreef haar favoriete voetbalclub (PSV) 
op een versierd paasei. Zo liet Pasen zich zien als een creatief en empathisch 
feest, en hebben wij ruim 30 mensen blij kunnen maken. Van harte bedankt 
allemaal! De Kerkenraad heeft besloten, hiervan een traditie te maken, dus 
volgend jaar doen we weer een beroep op u. Marieke Paarlberg

kOrte beriCHten

23 - 28 september 2019

DENKVACANTIE Zuid-Frankrijk

Voorbereiding

CAMPAGNE foto’s
Koen Holtzapff el en Lex Welter werken 
aan foto's voor de nieuwe campagne. 

i

i

w



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. 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 28 mei t/m 1 juni.

Preken op rotterdam.remonstranten.nl/overdenkingen.

bereiKbaarHeid PrediKanten 

Overleden

-    M.G. Gurck                              
-    Mej. E.G. Lankenau

Wij dragen hen op aan Gods eeuwige liefde.

19 mei 

Ekklesia

26 mei 

Dr. Koen Holtzapff el  

2 juni

Ekklesia

23 juni 

Dr. Tjaard Barnard 

rotterdam arminiusKerK 
Museumpark 3   •  3015 CB Rotterdam  

010 43 60 543   •  rotterdam.remonstranten.nl
aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld

19 mei  

crèche 
Dr. Koen Holtzapffel

26 mei

crèche, Doopdienst
Dr. Tjaard Barnard

2 juni

crèche 

Dr. Koen Holtzapffel 

9 juni

crèche, Pinksterdienst
Dr. Tjaard Barnard

16 juni 

crèche 
Ds. Foeke Knoppers

23 juni 

crèche 
Dr. Koen Holtzapffel

30 juni 

Ds. Tina Geels


