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kerkblad
Zolang mensen bestaan 
vertellen zij verhalen over 
helden. Over Griekse en 
Romeinse; over bijbelse en 

middeleeuwse (King Arthur) en over 
moderne (Batman, superheld van het 
witte doek). Helden zijn over het alge-
meen moedige personages met speci-
ale krachten. Ze kennen geen angst en 
grijpen onverschrokken in gevaarlijke 
situaties in.

Het aardige van veel bijbelse helden, of 
het nu David is, Judith of Paulus, dat is 
dat zij naast een lichte ook een wat don-
kerder zijde hebben. Niet alles wat ze 
doen is goed of geslaagd. Ook tragiek 
hoort er in hun leven bij. 
Daarom laat het verhaal van hun leven 
zich zo mooi verbinden met ons eigen 
levensverhaal, dat ook niet alleen 
bestaat uit rozengeur en maneschijn. 
Wat gebeurt er precies als we ons eigen 
verhaal verbinden met en lezen in het 
licht van het levensverhaal van een 
bijbelse ‘held’? Begrijpen we ons leven 
dan beter, ervaren we iets van troost, 
plaatst het bijbelverhaal ons leven 
nog weer in een nieuw perspectief? 
Wat doet trouwens de persoonlijke en 
maatschappelijke context waarin wij 
het verhaal lezen met dat verhaal?
Dat zijn zo wat spannende vragen die 
ons komend jaar bezig houden. In 
het kader van het jaarthema: bijbelse 
helden en ons levensverhaal. 

Een van mijn bijbelse helden is de 
stadssecretaris van Efeze. Typisch zo 

z
MIJN (ANTI) – held  

iemand die eigenlijk helemaal geen 
held is, laat staan er een wil zijn. Maar 
in een specifieke situatie wordt hij 
het onverwacht toch. Niet door een 
spectaculaire bevrijdingsactie, niet 
door met zijn spierballen te rollen, 
maar door als ambtenaar in functie in 
roerige tijden net dat rustige woord te 
spreken dat de menigte tot bedaren 
brengt. Leest u zijn verhaal maar eens 
na in het Bijbelboek Handelingen (19: 
35-40). Wie is uw bijbelse held, en wat 
heeft het leven van die held te maken 
met uw eigen leven? Wat maakt een 
held nu precies tot held? We denken 
er over verder op de startzondag van 
8 september. Met medewerking van 
het koor Cantiamo onder leiding van 
Nicky Bouwers. Ik kan u vast verklap-
pen dat zij een ode zullen brengen aan 
een bijbelse heldin!  

Koen Holtzapffel

Wie is uw bijbelse  

held en wat heeft  

het leven van  

die held te  

maken met uw  

eigen leven?

1 t/m 8 maart

ISRAËL

LAST
CALL

De Israëlreis van onze gemeente van 
1 t/m 8 maart 2020 gaat in ieder geval 
door. Er zijn voldoende deelnemers. 
Mocht u getwijfeld hebben en toch 
nog graag meegaan: graag per om-
megaande uw aanmelding bij Koen 
Holtzapffel, holtzapffel@ 
remonstrantenrotterdam.nl.  



colofon

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk woensdag 18 september 2019 
via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl 
Verschijningsdatum vrijdag 4 oktober 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 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.

Ik hoop dat u een goede zomer 
had. Meer dan vorig jaar lukte 
het een aantal van u in de zomer-
periode te ontmoeten. Toch an-

ders dan wanneer we elkaar kort spreken 
na afloop van een kerkdienst of tijdens 
een kringbijeenkomst. Heb ik u nog niet 
persoonlijk ontmoet, terwijl u daar wel 
prijs opstelt dan hoor ik het graag van u en 
is een afspraak snel gemaakt.

Rond het nieuwe jaarthema, na afloop 
van de viering van 400 jaar remonstran-
ten, zullen we weer een aantal kringen 
organiseren. Ook zijn er de lezingen 
en de kerkdiensten. Kortom, seizoen 
2019/2020 gaat ook in Breda weer van 
start. Ik hoop u bij één van de activiteiten 
te begroeten,
We lezen dit jaar in een aantal bijeen-
komsten ons eigen levensverhaal in het 
licht van bijbelse helden die vaak een 
soort tragische helden zijn met ook in 
hun leven hoogte- en dieptepunten.
Wat dacht u van Simson, Paulus, Ruth, 
enzovoorts. Per keer zal een bijbelse held 
besproken worden, de teksten die erbij 
horen volgen nog.

Maandag 9 september 16.00 uur: Start 
Grote Kring, in de Lutherse Kerk, met 
Jaarthema, o.l.v. Koen Holtzapffel, met 
maaltijd. We plannen een aantal Grote 
Kring bijeenkomsten op maandag mid-
dag, 3 keer bij leden thuis, 2 keer in de 
Lutherse kerk, met maaltijd, o.l.v. Koen 
Holtzapffel en begin 2020 een lezing met 
Peter Nissen. Voor iedereen toegankelijk! 

Wel aanmelden bij: jennievandorp@
hetnet.nl of vanbeek.alexander@gmail.
com voor de organisatie.   

Koen Holtzappfel

Daar ligt het kerkBLAD weer 
voor u. Pagina’s vol met plaatjes 
en berichten over uw geloofs-
gemeenschap. Alles begint 

weer. Onderstaand een keuze uit de vele 
mogelijkheden die u in de nieuwe kerk-
kalender vindt. 
 
Kerkdiensten Het bijzondere van de 
Remonstrantse Broederschap is dat er 
heel veel verschillen mogelijk zijn. Dat 
geldt ook voor de gastpredikanten en 
voor de kerkdiensten die zij leiden. De 
Liturgiecommissie probeert in haar keu-
ze voor gastpredikanten de breedte van 
het kerkgenootschap op te zoeken. Op 
15 september gaat dr. Petra Galama voor. 
Zij is werkzaam in een ziekenhuis. Daar-
naast is zij op verschillende manieren 
bezig met het brede onderwerp mystiek. 
Eerder promoveerde zij op een Engelse 
mystica: Julian of Norwich. Als een wat 
meer mystieke of meditatieve benade-
ring van het geloof u wat lijkt, kom dan 
vooral naar deze kerkdienst toe.

Vespers Misschien weet u het al wel: 
tijdens de openstellingen op zondag-
middag is er altijd een orgelconcert en 
wordt de middag afgesloten met een kort 
kerkdienstje. Het is een remonstrantse 
vesper met een eenvoudiger liturgie dan 
op de zondagmorgen. Een korte preek 
van ongeveer 5 minuten. Alles wat u 
nodig hebt om geïnspireerd de week te 
beginnen. Vindt u de zondagmorgen te 
vroeg of te langdradig, zit u dan met het 
hele gezin te ontbijten of bij te komen 
van alle verplichtingen, schroom niet op 
zondagmiddag langs te komen!

Centrale kringen Laten we eerlijk 
zijn: de meeste kennis halen we van 
ouds her uit boeken. Maar ook in films en 
documentaires is veel boeiends te vinden. 
Zo bekijken en bespreken we dit jaar met 
de oecumenische gesprekskring geloofs-
verdieping een documentaire reeks van 
de bekende Amerikaanse acteur Morgan 
Freeman. Op zijn geheel eigen manier laat 
hij zien hoe je tegen God aan kunt kijken. 
De eerste bijeenkomst van de kring is op 
dinsdag 10 september om 10.00 uur in 
de Kerk. Meer info vindt u op de website. 
Kosten voor de hele serie: € 15. Aanmelden 
bij Kerkkantoor.

Gesprekskringen Uw Gemeente 
kent veel gesprekskringen die bijna 
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nieuws uit breda
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allemaal worden begeleid door één van 
de predikanten. Heeft u zin om hier eens 
aan mee te doen? Neem dan snel contact 
op met uw wijkpredikant. Zij kunnen in 
gesprek met u het beste aanvoelen waar 
u zich bij thuis zou voelen. In september 
beginnen de meeste kringen weer. Een 
mooi moment om aan te sluiten, want in 
de loop van het jaar is het soms lastiger.  

Tjaard Barnard, Piet Bogaards, Titus van 
Hille en Martine van Liempt-van Houten

van de redactie

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

8

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.



van de predikanten

Op de voorpagina leest u 
over het jaarthema, hier 
nog iets over dat andere 
thema dat gesprekskrin-

gen in het najaar bezighoudt: het 
manifest “De Vijf artikelen van de 
Remonstranten” (de vijf V’s). Bij 
de presentatie van het manifest in 
Utrecht werden door de secretaris 
van de PKN, dr. De Reuver, meteen al 
twee V’s toegevoegd: vertrouwen en 
verbinden. Toen we eind juni met een 
aantal Rotterdamse remonstranten in 
het Liobaklooster in Egmond vertoef-
den, kwamen we nog meer V’s op het 
spoor: die van vergeven, verwonderen, 
veranderen, voortjakkeren en vertra-
gen, de V van vreugde en verdriet, 
vrijzinnig, vooroordeel en volmaakt. 
Het werd bijna een spelletje: wie 

KLOOSTERWEEKEND to-do-list

HET KERKELIJK LEVEN begint weer
Het nieuwe seizoen gaat 
beginnen. Sommigen van 
ons zullen verkwikt zijn 
door de vakantie en met 

nieuw enthousiasme weer aan het 
werk gaan. (Of hernieuwde tegenzin, 
als het leven niet altijd meezit…) Hoe 
dan ook: het kerkelijk leven begint 
weer. We hebben onze Openings-
zondag. En alles gaat weer lopen. 
Samen met André Meiresonne, met 
de deskundige vormgeving van Mar-
jorie Specht, is de nieuwe campagne 
gemaakt die u in de KerkKALENDER 
tegenkomt. We zullen er reclame mee 
maken op het kerkgebouw, op het 
internet en waar dan ook. Reclame 
vooral voor een manier van geloven. 
Geloven met denken, u weet wel, 
waar we voor staan, in een christelijke 
traditie - zie alle bijbelteksten die we 
gebruiken - maar ook met de nodige 
humor. De thema’s van de posters zul-
len door Koen en mij in themadien-
sten besproken worden. Zoals gezegd: 

u vindt alles in de kerkKALENDER.
Meer actuele informatie vindt u – 
zoals altijd – op het internet. Door de 
goede zorgen van Martine van Liempt 
is de website zeer actueel. Wilt u 
op de hoogte worden gehouden van 
wat daar gebeurt, schroom dan niet 
om vriendjes met ons te worden op 
Facebook. Daarop melden we direct 
als er iets bijzonders is. We hebben 
nu 1150 volgers, een indrukwekkend 
getal. Maar onze ambities zijn on-
eindig, dus er kan nog veel bij. Zit u 
op Facebook, schroom dan niet om 
onze berichten te liken of beter nog te 
delen. Want dat is de manier waarop 
meer mensen ons zullen kunnen 
vinden. Ook blijft er de oude en ver-
trouwde elektronische nieuwsbrief. 
Die verschijnt om de twee weken. 
Hebt u die nog niet? Een mailtje naar 
het kerkkantoor volstaat!  

Tjaard Barnard
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Onze ambities 

zijn oneindig dus 

er kan nog veel bij!

h

o

Er bestaan 

toch ook mannelijke 

kloosterlingen?

2-3-4  
OKTOBER

2020

verzint een relevant woord 
dat begint met een V? Enfin, 
de sfeer van het klooster zal 
ook wel geholpen hebben. 
Het blijft opvallend hoe snel 
je in een kort kloosterbezoek 
creatief, persoonlijk en ver-
trouwelijk wordt (weer een V). Het 
valt me trouwens wel op dat vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn bij zo’n 
kloosterbezoek. Terwijl er toch ook 
mannelijke kloosterlingen bestaan. 
Laat ieder nog maar eens bij zichzelf 
te rade gaan of een kloosterweekend 
niet op de ‘to do list’ moet. In ieder 
geval is er volgend jaar weer een 
kloosterweekend, op 2, 3 en 4 oktober 
2020. Het kan vast in uw agenda!  

Koen Holtzapffel



in de kerk
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Ook dit jaar vindt er in onze kerk 
 weer een zogenoemde Roze 
Viering plaats, in het weekend dat 
de Rotterdam Pride de stad bezig 
en in beweging houdt. Zondag 29 
september om 15.00 uur. Het thema 
is ‘House of Colours’. Velen zijn bij 

de voorbereiding van de dienst be-
trokken, Koen Holtzapffel houdt de 
overdenking. Voor de goede orde: 
de dienst is voor iedereen bedoeld, 
iedereen is dus van harte welkom. 
In het kader van het thema dit jaar: 
hoe kleurrijker hoe beter! 

Het thema is ‘het levensverhaal van 
mijn held’, waarin voorgaan Koen  
Holtzapffel en Tjaard Barnard.
Wat maakt een held nu precies tot 
held, wie is uw bijbelse held, en 
wat heeft het leven van die held te 
maken met uw eigen levensverhaal? 
‘Zomaar’ een paar vragen waar we 

bij stil staan op de Openingszondag 
van 8 september. Met medewerking 
van het koor Cantiamo onder lei-
ding van Nicky Bouwers. U bent van 
harte welkom, zodat we het seizoen 
samen starten! Het jaarthema wordt 
op de voorpagina van het kerkblad 
verder toegelicht.  

Drs. Wim Pijbes 
behoeft nauwelijks 
introductie. Groningse 
Rotterdammer, kunst- 

en architectuurkenner, directeur 
Kunsthal, hoofddirecteur Rijks-
museum, directeur Voorlinden en 
tegenwoordig directeur van de fi-
lantropische Rotterdamse stichting 
Droom en Daad. Met een ambitieus 
programma op het gebied van Rot-
ter damse projecten, bijvoorbeeld 
het nieuwe landverhuizersmuseum 

De Fenix dat de miljoenen land-
verhuizers die vanuit Rotterdam 
vertrokken naar de Nieuwe Wereld 
een gezicht wil geven. Overigens 
schreef Pijbes een artikel in NRC 
over ‘het nieuwe museum’: het gaat 
er niet meer alleen om wat er te zien 
is, maar ook om het verrassende 
verhaal en de gedeelde beleving. Ligt 
hier wellicht een link met de geloofs-
gemeenschap? Graag in uw aandacht 
aanbevolen. Wim Pijbes wordt bege-
leid door Koen Holtzapffel. 

29 september

KERKproeverij

8 september

OPENINGSzondag

29 september

TWEE OP de kansel

29 september

ROZE viering

Pride (UK, 2014) Aanvang 19.00 
uur. Deze film is gebaseerd op een 
ware gebeurtenis. Het is de zomer 
van 1984. Margaret Thatcher is aan 
de macht en de Nationale Unie van 
Mijnwerkers (NUM) is in staking. 
Tijdens de Gay  Pride Mars in 
Londen, besluit een groep van ho-
moseksuele en lesbische activisten 
geld in te zamelen om de families 
van de mijnwerkers te steunen. 
Maar er is één probleem, de Unie 
schaamt zich er voor om hun steun 
te ontvangen. Hoe gaat dit aflopen? 
Begeleiding Amber de Rooij (psy-
choloog) en Koen Holtzapffel. 

Op 29 september verwelkomen talloze 
kerken in Nederland mensen die het 
moeilijk vinden om zomaar uit zichzelf 
de drempel over te komen. Ook de Re-
monstranten in Rotterdam doen mee. 
We zijn herkenbaar aan het spandoek. 
Misschien wilt u iemand uitnodigen om 
mee te komen? 
Deze dag is de kerk open met om: 
•    10.30 uur bijzondere kerkdienst met 

Wim Pijbes en Koen Holtzapffel.
•    15.00 uur Roze Viering met Koen 

Holtzapffel. 

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.

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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verantwoordelijk, behulpzaam’. En toen 
kwam de vacature van Algemeen Se-
cretaris bij de Remonstranten op haar 
pad. Annemarie had net bedacht dat 
haar droombaan een regisseursrol in 
een organisatie met zingeving zou zijn 
en was meteen oprecht geïnteresseerd. 
Prachtige grond voor haar bloembol!

Goddelijk vonkje Er werd een ver-
bindende persoonlijkheid gevraagd met 
een visie op kerk-zijn. Op 15 juni hield 
ze in Utrecht haar aanvaardingsrede. 
In haar eigen belijdenis schreef ze over 
het goddelijke vonkje in onszelf en in 
anderen. In haar aanvaardingsrede 
zei ze: “Ik ben ervan overtuigd, dat we 
met alle passie en energie die wij als 
remonstranten uitstralen, onze godde-
lijke vonkjes bij elkaar kunnen laten 
komen en dat we, in de Geest van 
Pinksteren, het vuur kunnen opstoken 
ten gunste van een warme en mooie 
toekomst.” 

ANNEMARIE

Bij haar eerste bezoek aan 
de Remonstrantse Kerk 
krijste Annemarie de boel 
bij elkaar. De dooptekst? ‘In 

stilte en vertrouwen zal uw sterkte zijn’ 
(Jes. 30:15). 

Voorin de Bijbel die zij bij haar be-
vestiging op 19 maart 1989 van haar 
ouders kreeg staat een tekst die, zoals 
ze zelf aangeeft, in elke situatie bij haar 
past: ‘Nu echter blijven geloof, hoop en 
liefde, de grote drie; maar de liefde is 
de grootste’ (1Kor. 13:13). Met liefde kun 
je verbinden en dat is waar Annemarie 
altijd mee bezig is: verbindingen tot 
stand brengen met anderen om zo 
trajecten naar een mooi eindpunt te 
brengen.

Talenten ontdekken In 1989 ging 
zij in Maastricht facilitair management 
studeren. Na die studie werkte ze 
10 jaar bij KPN, woonde vervolgens 
enkele jaren met haar man en drie 

kinderen in Washington DC en ging 
na terugkomst werken bij de TU Delft. 
Dit had allemaal niets met theologie 
te maken, maar wel met mensen. In 
haar werk kwam ze al snel terecht bij 
human resource management, waarin 
je vooral mensen tot hun recht laat 
komen. Ieder mens heeft talenten, 
maar hoe maak je anderen, en niet in 
de laatste plaats jezelf, daarvan bewust? 
Het laatste jaar kreeg ze de ruimte 
om haar eigen talenten en waarden te 
ontdekken, en werd daarbij begeleid 
door een bureau dat graag het beeld 
gebruikt van een bloem. Om mooi te 
bloeien moet een bloem geworteld zijn 
in de juiste grond. Annemarie laat een 
schematische afbeelding zien van een 
bloembol. Onder de bol ‘waarden’ en 
rechts ‘drijfveren’. Bij waarden heeft ze 
geschreven: respectvolheid, eigenheid, 
vrijheid. Bij drijfveren: ‘menselijk 
potentieel benutten, zinvolle bijdrage 
leveren’. Links staat ‘oprecht benieuwd 
(leidt tot verbinding), resultaatgericht, 

mijn bezieling

b

In de rubriek ‘Mijn bezieling’ laten we 

gemeenteleden aan het woord over 

hun geloof. Wat drijft hen, waar vin-

den ze hun inspiratie? En hoe doe je 

dat eigenlijk, geloven in het dagelijks 

leven? Waar loop je tegenaan en waar 

verlang je naar? En de kerk, wat vind 

je daar? In deze aflevering Annemarie 

Gerretsen, die vanaf 1 september aan 

de slag gaat als algemeen secretaris 

van de Broederschap.
Annemarie had net bedacht 

dat haar droombaan 

een regisseursrol in een 

organisatie met zingeving 

zou zijn. 
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8 september

LUNCH & TONEELVOORSTELLING  
Zit er nog rek in? 

14 september Rode Hoed

IN ALLES de liefde 

Overleden
• M.H. van Mens
• Mw. B. de Vos-Schippers 
• G.E. van Zanen
•  Mw. E.A.J. van Zanen- 

Kleinsmiede 

Gedoopt            
Op 14 juli door dr. Eric Cossee.  
Féline Cornelia Clementina en 
Liselotte Clementina Cornelia 
Visser, dochters van Rudolf 
 Visser en Annechien Vismans.

Waarom is het de 
moeite waard om 
nu nog aandacht te 
schenken aan Arminius 

(1559-1609), de geestelijke vader 
van de Remonstranten? Omdat hij 
een aantal denkbeelden naar voren 
bracht die in zijn tijd vooruitstrevend 
en zelfs provocerend waren. Ze zijn 
dat nog steeds in 2017. Dat beweert 
de acteur Marijke Broekhuijsen. Ze 
schreef een ‘vertelvoorstelling’ over 
Arminius en zijn vragen. Heeft de 
mens een vrije wil? Destijds was dat 
een theologische kwestie die veel 
emoties opriep, nu is het de stelling 
van professor Dick Swaab in zijn 
boek Wij zijn ons brein, waarin hij 

betoogt dat wij geregeerd worden door 
onze hersenen. Is ons leven geheel 
bepaald, door God dan wel door onze 
genen of onze omgeving? ‘Mensen die 
geloven in een vrije wil zijn gelukki-
ger,’ zo meent Marijke Broekhuijsen. 
Ze ziet nog een ander actueel thema 
naar voren komen in de strijd die 
Arminius voerde voor de vrije wil. Zijn 
aanhangers waren ‘rekkelijk’ in hun 
opvattingen, die van zijn tegenstander 
werden ‘preciezen’ genoemd. Ook nu 
speelt de vraag hoe je enerzijds tole-
rant kunt zijn tegenover opvattingen 
en waarden die afwijken van de jouwe 
en anderzijds kunt opkomen voor de 
waarden die voor onze samenleving 
onopgeefbaar zijn. Kunnen we opko-
men voor bepaalde idealen, zonder 
mensen met andere opvattingen uit 
te sluiten? We leven in een periode 
van toenemende polarisatie waarin 
de verworvenheden van de verlichting 
ter discussie staan. ‘Sommigen leven 
in hun absolute eigen gelijk en willen 
niet eens in gesprek gaan met anders-
denkenden.’ De ingrediënten van deze 
vertelvoorstelling zijn geschiedenis, 
verhalen en muziek. Na de kerkdienst 
kunt u rustig koffie drinken en daarna 
is er een lunch voor hen die het toneel-
stuk willen zien. Opgave voor de lunch 
bij het kerkkantoor.  

Op 14 september vindt in de 
Rode Hoed in Amsterdam een 
bijeenkomst plaats in het kader 
van het jubileum ‘400 jaar 

Remonstranten’. In de middag verwel-
komen wij als hoofdgast van buiten 
professor Rik Torfs, bekende Vlaming, 
hoogleraar kerkrecht, oud rector magni-
ficus van de Universiteit Leuven en oud 
politicus. Uit eigen gelederen spreekt de 
seminariumhoogleraar Christa Anbeek. 
Na een buffet bieden wij u ’s avonds 
een cultureel programma aan. Stand-up 
philosopher Laura van Dolron speelt 
voor ons haar veelgeprezen voorstelling 
‘Liefhebben’. De Standaard schrijft over 
deze voorstelling: ‘Van Dolron brengt 
haar theater als een warm bad. Geen 
therapie. Geen bolwassing zoals vroe-
ger. Wel een oprecht betoog, dat vreemd 
genoeg, op de richel van de morele 
preek, nooit gaat betogen. Voor een 
betere omgang met het leven zoals het 
is: een pijnlijke grimas die je maar beter 
ontspant. Zo zit je ook te kijken. Een en 
al rustige overlevering. Het gevoel van 
er gewoon bij te mogen zijn, als kleine 
mislukkende mens: het is de grootste 
gift die vandaag vanaf een podium te 
geven valt’. 
Kosten € 40,- regulier tarief, gereduceerd 
tarief € 25,-. U kunt zich opgeven bij het 
landelijk bureau via: 
info@remonstranten.org  
of telefoon 030 231 69 70. 

28 september Rijksmuseum

TOLERANTIE
Symposium van 14.00 tot 17.00 uur in 
het auditorium van het Rijksmuseum 
naar aanleiding van de nieuwe bundel 
 ‘Tolerantie in turbulente tijden’ (onder 
redactie van dr. Eric Cossee, ds. Marthe de 
Vries en ds. Joost Röselaers). Hoofdspre-
ker is Sigrid Kaag MA, MPhil, minister 
voor Buitenlandse Handel en Ontwik-
kelingssamenwerking. Het symposium 
wordt geleid door Koen Holtzapffel. 
Aanmelden: info@remonstranten.
org. Entree: € 20,- euro. Voor meer info: 
joostroselaers@remonstranten.org. 

22 september

KERK open
Er is een tearoom ingericht 
in de kerkenraadskamer. Om 
15.00 uur is er een orgelcon-
cert door Niels-Jan van der 
Hoek en om 16.30 uur wordt 
de middag afgesloten met 
een vesper geleid door Tjaard 
Barnard. 

w o
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Laura van Dolron, foto: Allard Willemse
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september - oktober - november

ORIËNTATIEcursus WOENSDAGavondgesprekken

DONDERDAGmorgendialoog

korte berichten

In september start 
een oriëntatiecursus. 
U komt hier meer te 
weten over een vrij 
en verdraagzaam 
christendom en in 
het bijzonder over de 
remonstrantse variant. 

Op de 5 cursusavonden gaan de beide 
predikanten uit van het geheel van het 
christelijk geloof om daarbinnen tot een 
duidelijke plaatsbepaling van de Remon-
stranten te kunnen komen. Dus als u 
meer wilt weten of erover nadenkt om u bij 
onze Gemeente aan te sluiten: kom deze 
avonden! De toegang is gratis! 

1e avond 25 september  
De Bijbel, wat is dat voor een boek? 
Verkenning van begrippen en Bijbelver-
halen. Vele manieren om de Bijbel uit te 
leggen. Bijbel en kunst. Tjaard Barnard

2e avond 8 oktober  
God en Jezus 
Kernthema’s van geloof. Geloven in een 
God die niet bestaat? Jezus, een mens vol 
van geest? Koen Holtzapffel

3e avond 30 oktober
Van Arminianen tot Remonstranten 
Een vleugje geschiedenis van de Remon-
stranten. Boek Arminianen in de Maas-
stad. Tjaard Barnard

4e avond 12 november 
Ik en mijn belijdenis 
Persoonlijk geloof als individuele en 
gezamenlijke oefening. Remonstrantse 
Beginselverklaring en Belijdenis.  
Koen Holtzapffel

5e avond 27 november 
Slotavond  
Spiritualiteit, organisatie Remonstrantse 
Broederschap. Vriend of lid?  
Tjaard Barnard & Koen Holtzapffel

De vijf cursusavonden vinden plaats in de 
Kerkenraadskamer vanaf 20.00 uur tot 
22.00 uur. Deelname is gratis. U kunt zich 
anmelden bij het Kerkkantoor. 

‘Hetzelfde anders: de evangeliën 
vergeleken’. Bij Marcus komt 
Jezus pardoes het verhaal binnen 
stappen om zich door Johannes 
te laten dopen. Bij Mattheüs is er 
dan al heel wat aan vooraf gegaan, 
namelijk een afstammingslijst, een 
geboorte met aankondiging, en 
een vlucht naar Egypte. Lucas be-
gint met het complete kerstverhaal 

en bij Johannes is het Woord mens 
geworden. In zes woensdagavond-
gesprekken denken we met elkaar 
na over verschillen tussen de evan-
geliën. De bijeenkomsten worden 
gehouden in de Commissiekamer 
in de kerk en beginnen om 20.00 
uur en duren tot uiterlijk 22.00 
uur. Vanaf ongeveer 19.45 uur is er 
koffie en thee.  

Van ‘waarden en normen’ tot 
‘Messias belijdende Joden’: Zes 
keer een ander onderwerp. In de 
donderdagmorgendialogen zullen 
de zes gespreksonderwerpen heel 
verschillend zijn en op zichzelf 
staan. U vindt ze vermeld in de 
kerkKALENDER. De bijeenkom-
sten worden gehouden in de 
Ker kenraadskamer in de kerk. Ze 
beginnen om 10.00 uur en duren 
tot ongeveer 12.00 uur.   
Vanaf 9.45 uur is er 
koffie en thee. De toe-
gang is vrij, maar een 
bijdrage voor koffie, 
thee en koekje wordt 
op prijs gesteld.  

Nieuwe kerkenraadsleden stellen zich voor

JOHAN Kranendonk
Het voortbestaan van onze 
geloofsgemeenschap draait 
natuurlijk vooral om de 
‘eenheid in het nodige, 

de vrijheid in het onzekere en in 
alles de liefde’. Maar toch ook om 
financiën. Johan Kranendonk is 
vanaf het nieuwe seizoen onze 
penningmeester. 
‘Meer dan dertig jaar was ik 
werkzaam bij diverse banken in 
commerciële organisaties en be-
leidsfuncties en was kredietanalist 
en financieel adviseur voor bedrij-
ven. Daarnaast was ik ook actief 

als toezichthouder en bestuurder 
bij bedrijven en stichtingen met 
relevantie voor zorg en welzijn. Ik 
was al eerder acht jaar lid van de 
Kerkenraad als secretaris en ik was 
van 2012 tot 2018 thesaurier van 
de Remonstrantse Broederschap. 
Wij zijn een kleine geloofsge-
meenschap wanneer men uitgaat 
van het aantal leden en vrienden. 
Wij geloven echter in de kern en 
toekomst van onze boodschap. 
Met de materiële en immateriële 
middelen wil ik mij inzetten voor 
dit doel.’ 
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Zowel de Woensdagavondgesprekken 
als de Donderdagmorgendialogen zullen 
worden ingeleid door Piet Bogaards. 
Meer info op de website. De inleidingen 
(met enkele daarin opgenomen gespreks-
vragen) worden u ongeveer een week van 
te voren toegestuurd, daarom graag tijdig 
aanmelden bij het kerkkantoor.



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 Holtzapffel
 
holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl
Bereikbaar op maandag t/m donderdag 8.45 - 9.15 uur
tel. 010 418 6913. 

Preken op rotterdam.remonstranten.nl/overdenkingen.

bereikbaarheid predikanten 

1 september  

Ekklesia
Franck Ploum

15 september 

Ekklesia
Franck Ploum

22 september

Openingszondag

Dr. Koen Holtzapffel

Er zijn in het nieuwe seizoen geen kerkdiensten  
meer van de Lutherse Gemeente.

rotterdam arminiuskerk 
Museumpark 3   •  3015 CB Rotterdam  

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

25 augustus 

Ds. Henriëtte van Dunné 

1 september 

Ds. Roger Dewandeler

8 september

Openingszondag, 
m.m.v. het koor Cantiamo.  
Dr. Koen Holtzapffel en  

Dr. Tjaard Barnard

13.00 uur lunch

14.00 uur voorstelling “Zit er nog rek in?” 

15 september

Dr. Petra Galama

22 september

Vredeszondag

Dr. Tjaard Barnard

12.30 uur Kerk & Museum  
15.00 uur Orgelconcert  

16.30 uur Vesper

29 september

Twee op de kansel 
met drs. Wim Pijbes

Dr. Koen Holtzapffel

29 september, aanvang 15.00 uur

Roze Viering

Dr. Koen Holtzapffel


