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Toen André Meire
sonne en ik aan het
brainstormen waren
over de manier waarop
je naar buiten duidelijk kunt
maken wat onze kerk voor plaats
is, waarom je er zou komen,
kwamen de woorden ‘effe niks’
boven. Dat is misschien wel het
eerste wat mensen op zondag
morgen zoeken. Een plek om
je hoofd leeg te kunnen maken.
Een plek waar je even niets hoeft.
Gewoon er zijn, je laten inspi
reren door de plaats. Gewoon
ruimte om eens over belangrijke
dingen na te denken. Een plek
waar je komt voor je rust en voor
je inspiratie. In onze huidige
tijd is ‘effe niks’ een mooie ver
woording voor dat gevoel. Het
betekent wellicht hetzelfde als
de vrome woorden die passen
bij het prachtige raam van Jezus
met zijn leerlingen: komt tot
mij, allen die vermoeid en belast
zijt (Mat. 11:28).
Ook in de negentiende eeuw
werd al zo naar de kerk geke
ken. Bij veel kerkdiensten bij
jubilea van gemeenten of bij de
ingebruikname van een nieuw
kerkgebouw kwam ik het lied
tegen dat u hierbij afgebeeld ziet
staan.

Zelf vind ik het opvallend, hoe
woorden uit het verleden, een
beetje ontdaan van het al te
typische woordgebruik uit hun
tijd, direct herkenbaar voor ons
kunnen zijn. Het lied bezingt
een plek van rust voor degene
voor wie het leven zwaar is,
maar ook voor degene die
midden in het leven staat
en daarin strijdt. Een plek
NIEU
W!
van troost en stichting.
Een plek waar gezocht
wordt naar het heldere
licht, naar inspiratie uit hoger
sfeer. Dit klassieke lied heeft
voor mij niets aan zeggings
kracht ingeboet en bevat nog
steeds voor ons een opdracht: zo
kun je kerk zijn. Zo is het voor
mensen ook nu nog relevant.

Producten verkopen beter
als je er 'nieuw' op zet.
Maar voor wie er oog voor
heeft, biedt het klassieke
net zoveel inspiratie.

We leven in een tijd waarin
vernieuwing belangrijk is.
Producten verkopen beter, als
je er in neonletters: ‘nieuw’ op
zet. Maar voor wie er oog voor
heeft, biedt het klassieke net
zoveel inspiratie. Laten we dat
dus vasthouden, niet de al te
klassieke woorden, maar wel de
gedachte die erachter zit. Dan
zal de inspiratie ook ‘doortinte
len in onze harten’.
Tjaard Barnard
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van de redactie
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Na goed overleg heeft Piet
Bogaards besloten te stoppen
met het lidmaatschap van onze
redactie. De manier waarop het
blad wordt gemaakt, de relatief geringe
mogelijkheid om langere artikelen te
schrijven, het paste minder bij hem dan
van te voren gedacht. We bedanken Piet
voor zijn grote inzet en zijn bijdragen
aan het blad!
Zijn vragen gaven ons ook te denken.
Heel nadrukkelijk is vorig jaar gekozen
voor een nieuw blad, waarin plaatjes een
grotere rol zouden spelen dan letters.
Welbewust is gekozen voor een blad
dat geen mededelingenblad alleen is
(daarvoor bestaan tegenwoordige andere
media), maar een blad dat veel meer wil
uitstralen wat voor geloofsgemeenschap
we zijn. Vandaar ook dat we veel foto’s
van activiteiten opnemen. We laten het
letterlijk zien, wanneer er wordt gedoopt,
wanneer er wordt getrouwd. Wie het blad
leest, ziet wat voor geloofsgemeenschap
we willen zijn: namelijk één waarin men
sen centraal staan. Graag zal de redactie
deze uitgangspunten nader toelichten
bij een ledenvergadering. Dan (maar ook
eerder!) horen we graag van u, wat u van
het blad vindt. Is er iets wat u mist?
Is er iets wat beter kan, schroom niet,
dat te melden via kerkblad@
remonstrantenrotterdam.nl.
Tjaard Barnard, Titus van Hille en
Martine van Liempt-van Houten

in memoriam
Op 24 juni overleed Eveline van ZanenKleinsmiede op 92 jarige leeftijd. Een
maand later overleed ook haar man George.
Hij is 96 geworden. Eveline heeft geduren
de lange tijd vrijwilligerswerk gedaan in
onze kerk: zij was betrokken bij de finan
ciële administratie. Ook was zij contactlid.
Voor onder andere
dit werk heeft zij een
koninklijke onder
scheiding ontvangen.
George was toen hij
jong was betrokken
bij de lekenspelen
die toen in de kerk
werden gehouden.
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nieuws uit breda

h

Het nieuwe seizoen is begon
nen en er is een mooie folder
gemaakt met de jaaractiviteiten
in Breda. Neemt u s.v.p. een
paar exemplaren mee en deelt u ze eens
uit of legt u ze op een publieke plek.
Er zijn altijd mensen die zo’n folder
meenemen! Tijdens onze eerste bijeen
komst van de Grote Kring in de Luther
se Kerk dachten we samen na over hel
den en hun betekenis. Wat is een held
eigenlijk, wie is mijn held en wijken
Bijbelse helden af van andere helden?
Het was deze avond een komen en gaan
van zeehelden, verzetshelden, sporthel
den, maar ook van helden dicht bij huis,
die niemand kent, maar die toch iets
bijzonders doen. Wat helden verenigt
is trouw, moed en het vermogen zich
zelf te overstijgen in een altruïstische
daad. Maar helden zijn geen heiligen.
Waarom hebben we helden eigenlijk
nodig? Misschien functioneren helden
wel als rolmodel, als goed voorbeeld dat
inspireert en uitnodigt tot navolging.
We gaan met deze vragen over ‘Bijbelse
helden en ons levensverhaal’ verder in
bijeenkomsten bij gemeenteleden aan
huis. De volgende keer is op 7 oktober.
Wees welkom!

GROTE KRING BREDA
Maandag 7 oktober en maandag
11 november vinden de tweede en derde
bijeenkomst plaats van de Grote Kring
o.l.v. Koen Holtzapffel bij een van de ge
meenteleden thuis. Aanvang 15.00 uur.
Graag aanmelden bij: Lex van Beek
(vanbeek.alexander@gmail.com).
U hoort van hem waar de kring bij
eenkomt en ontvangt de informatie
ter voorbereiding. U bent van harte
uitgenodigd!
Koen Holtzappfel

van de predikanten

VERLEDEN ALS

onbekend land

n

Na een bijzondere zomer
vakantie met het gezin in
Zuid-Afrika is het kerkelijk
seizoen weer volop van
start gegaan. Daar hoort natuurlijk
ook de afronding van vierhonderd jaar
Remonstranten bij. Rode Hoed, Rijks
museum, Antwerpen. Iemand schreef
ooit een boek met de titel ‘The Past is a
Foreign Country’. Het verleden als een
onbekend land, waar je je pas gaande
weg kunt oriënteren, de taal een beetje
spreken en de ideeën begrijpen. De
opvattingen van remonstranten toen wa
ren toch wel heel verschillend van onze
opvattingen nu. Je ervaart afstand. Maar
soms kom je gedachten tegen die niets
aan zeggingskracht verloren hebben en
onmiddellijk te begrijpen zijn. Neem
nu een gedachte van Jacobus Arminius,
uitgesproken in een Leidse diesrede over
onderlinge verdraagzaamheid tussen
christenen (begin 1606).

Arminius was toen al stevig verwikkeld
in de predestinatiestrijd. Wat beveelt
hij zijn medestrijders en tegenstanders
aan (ik citeer uit de vertaling van
Simon Vuyk): ‘Laten wij onszelf eens
verplaatsen in de positie van een tegen
stander en laat hem op zijn beurt onze
kenmerken overnemen. Het staat ons
net zo goed als hem vrij er verkeerde
beginselen op na te houden. Wanneer
we dit experiment hebben verricht, zou
den wij tot het inzicht kunnen komen
dat juist de persoon waarvan wij eerder
dachten dat deze dwaalde, en wiens
fouten in onze ogen een negatieve strek
king hadden, wel eens door God aan ons
gegeven zou kunnen zijn, opdat wij uit
zijn mond waarheden leren kennen die
ons tot nu toe onbekend bleven.’ Een
stem uit het verleden met een enorme
relevantie voor het heden. 
Koen Holtzapffel

WE ZIJN KLASSIEKER dan

d

De festiviteiten van het jubi
leum zijn voorbij. We hebben
onze geschiedenis weer eens
in beeld. De geloofshelden
van toen leven weer voor ons. Steeds
duidelijker is geworden wat hen beziel
de, hoe hun strijd voor de vrijheid, hun
godsdienst op eigen manier te belijden,
ook voor ons nog relevant is. Vrijheid en
openheid voor eigen inspiratie, die niet
door anderen wordt bepaald, dat is wat
ons nog steeds trekt.
Na een jaar lang meehelpen met het
organiseren van alle feestjes – ik zat
in de landelijke Commissie 400 – is
het me opgevallen dat remonstranten
klassieker zijn dan de commissie dacht.
Terwijl er allerlei interessante discus
sieavonden werden georganiseerd en
er een bijzonder festival in de Rode
Hoed was, met lezingen van Rik Torfs,
Christa Anbeek en een fraaie voorstel
ling van Laura van Dolron, blijkt de be
langstelling van de gemiddelde remon
strant toch vooral uit te gaan naar een
kerkdienst. In Amsterdam kwamen 160

Een stem uit het
verleden met een
enorme relevantie
voor het heden.

gedacht

mensen naar de Rode Hoed. Bij ons in
de kerk waren er 800 gekomen voor de
dankdienst. Een paar maanden eerder
waren er zeker 400 remonstranten
aanwezig bij de dienst in Dordrecht. En
natuurlijk: als Remonstranten weten
we heel goed dat mensen zich op heel
verschillende manieren kunnen laten
inspireren. Daarom hebben we ge
sprekskringen, filmavonden en stadsre
traites (om maar een klein gedeelte van
de activiteiten te noemen), maar laten
we ook niet vergeten dat de kerkdienst
onze ‘core business’ is. Daar komen de
meeste mensen voor. Dus laten we die
in ere houden!
Wie in mijn wijk woont, zal met een ze
kere regelmaat worden opgebeld door
Sity Gerrits voor een afspraak met mij.
Als om de een of andere manier daar
toch iets mee misgaat of als u denkt, nu
duurt het wel heel lang: schroom niet,
bel haar of mij. Een snellere afspraak is
zo gemaakt.
Tjaard Barnard
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De kerkdienst is
onze ‘core business’

in de kerk

13 oktober

10 november

GEBRUIK

Heb God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand.
matteüs 22 vers 37

KERKDIENST

je hersens

anders

Deze zondag gaan we in het kader
van een serie in op het Bijbelvers
‘Heb God lief met heel je hart, heel je
ziel en heel je verstand’ (Matteüs 22
vers 37). Zie ook de prachtige foto in
de kerkkalender. Geloven met je hart
en je verstand tegelijk, kan dat? Vaak
worden die twee tegen elkaar uitge
speeld, maar remonstranten geloven
dat ze ook samen kunnen gaan,
elkaar zelfs wederzijds bevruchten.
Geloven dus met hart en verstand
(trouwens, wat is het verschil tussen
hart en ziel?). Dat laat zich mooi ver
binden met het feit dat deze zondag
ook Bloemenzondag is. Vanuit de
Gemeente gaat weer een vrolijke
bloemengroet naar veel gemeente
leden die niet meer op zondag naar
de dienst kunnen komen, maar zich
wel heel betrokken voelen. Gelukkig

De Amerikaanse columnist en
filosoof David Brooks schreef een
boek met de titel ‘The second
mountain’. Het gaat over twee
bergen, die vrijwel iedereen in
zijn leven beklimt of zou moeten
beklimmen. De
eerste berg draait
om jezelf en om
succes. Om doelen
afvinken, scoren,
winnen, reputatie,
ego. Het is de
berg die het goed
doet op sociale
media en ons in het
onderwijs en in de
prestatiemaatschap
pij wordt voorgehouden als ideaal.
Maar op het moment dat je boven
op die eerste berg staat, kan je het
zeurende gevoel bekruipen dat dit
het toch niet helemaal is, het voelt
eenzaam en leeg daar op de top.

GEBRUIK
JE HERSENS
elke zondag 10.30 uur

is het in een geloofsgemeenschap
niet ‘uit het oog uit het hart’. We
blijven met elkaar verbonden. De
kinderen maken tekeningen en
u wordt gevraagd een handje te
helpen bij het wegbrengen, heel
dankbaar werk. Voorganger is
Koen Holtzapffel. 

27 oktober
Een vaste burcht is onze God.
psalm 46 vers 8

HIER

HIER STA IK
elke zondag 10.30 uur

sta ik

In de dienst van 27 oktober staat
de tekst ‘Hier sta ik’ centraal. U
kent hem van de poster hiernaast.
Toen de kerk werd gebouwd, von
den remonstranten dat zij in de
beste traditie van Luther stonden.
Eigenlijk hadden zij de Reforma
tie beter begrepen dan wie dan
ook. Het klinkt onbescheiden,
maar ze vonden het echt. Wat
kunnen wij met zo’n benadering?
Tjaard Barnard zal preken over
psalm 46.

3 november

ROZEN zondag
Eenmaal per jaar staan we stil bij wie er het afgelopen
jaar aan onze Gemeente zijn ontvallen. We noemen hun
namen en steken kaarsen ter herinnering aan. Tjaard
Barnard gaat voor in de dienst. 
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... het voelt
eenzaam en leeg
daar op de top...
Je zult weer af moeten dalen, een
diep dal in, maar zie, daar doemt
een tweede berg op. Die draait om
anderen, niet om jezelf. Die draait
om zingeving, het nastreven van
een betekenisvol leven, verbinding
met anderen, kwaliteit van leven.
Het is een intrigerende gedachte,
ons leven als het beklimmen van
een tweetal bergen te zien. Na
tuurlijk komt ook het beeld boven
van de bergen die Mozes en Jezus
tijdens hun leven beklommen.
Zouden dat die tweede bergen
zijn geweest? Een mooi thema
voor een kerkdienst anders, waar
we samen ons leven voor Gods
aangezicht vieren, maar dan net
even anders! Voorganger is Koen
Holtzapffel.

mijn bezieling

In de rubriek ‘Mijn bezieling’ laten
we gemeenteleden aan het woord
over hun geloof. Wat drijft hen, waar
vinden ze hun inspiratie? En hoe doe
je dat eigenlijk, geloven in het dagelijks leven? Waar loop je tegenaan en
waar verlang je naar? En de kerk, wat
vind je daar? In deze aflevering Jans
Tinbergen (87) die op allerlei gebied
veel gedaan heeft: maatschappelijk
betrokken in de wereld, maar ook in
onze Gemeente. Zo was Jans secre
taris van de Kerkenraad, contactlid
en wijksecretaris.
Jans met haar moeder

JANS

i

Tinbergen

Ik ben opgegroeid in een
hervormd gezin in Utrecht.
Later zijn we naar Rotter
dam verhuisd en woonden
we aan de Walenburgerweg. Mijn vader
was hervormd, maar hij deed er niet
veel aan. Wel werd ik naar catechisatie
gestuurd. Dat hoorde erbij. Zo heb ik
in de Prinsekerk veel kennis opgedaan
van een orthodoxere vorm van chris
tendom dan bij remonstranten. Ik kom
er nog steeds, één keer per week, als ze
een gezellige maaltijd hebben. Toen ik
een tiener was, zat ik bij de padvinderij
in Rotterdam. Via de dames Henderson
en Wegerif, die in de leiding zaten,
kwam ik voor het eerst in de Remon
strantse Kerk. Ik voelde me er thuis.
Maar toen heb ik daar nog niet veel
meegedaan.

Eigen boontjes doppen Ik ben al
vroeg uit huis gegaan. Mijn moeder
overleed toen ze 37 jaar was. Ik moest
al jong mijn eigen boontjes doppen.
Met mijn stiefmoeder kon ik niet goed
opschieten. Toen ik op de middelbare
school voorwaardelijk overging, vond
mijn vader dat niet genoeg. Ik moest
maar gaan werken. Zo kwam ik op kan
toor terecht bij Hudig en Pieters. Later
heb ik een boekhouddiploma gehaald.
Op mijn 23ste ben ik getrouwd. Na tien
jaar was het huwelijk voorbij en moest
ik alleen twee dochters opvoeden. Ik
ben altijd heel zelfstandig geweest. Ik
volgde een opleiding maatschappelijk
werk en ben daarin verder gegaan. In
die tijd was ik ook betrokken bij de
oprichting van een vrouwenhuis. Nadat
ik gestopt ben met werken, ging ik
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Een
eigenwijs
portet

filosofie studeren. Dat beviel heel goed.
Ik ben afgestudeerd op een ethisch on
derwerp. In de jaren negentig kwam ik
weer in de Remonstrantse Kerk. Ik voel
me daar erg thuis. Ik werd gevraagd
voor de Kerkenraad en werd secretaris.
Nelleke Bakker en ik hebben toen sa
men heel veel gedaan. Het kerkkantoor
functioneerde nog niet zo goed als nu.

Geloof Of ik nu zoveel geloof, dat weet
ik niet. Ik neig naar het atheïsme. Maar
tegelijkertijd spreekt de nadruk op de
vrijheid en verantwoordelijkheid bij de
Remonstranten me enorm aan. Ik kom
graag en vaak. Ik voel me hier thuis. De
sfeer waarin iedereen zichzelf mag zijn,
vind ik heel belangrijk. Dat moet zo blij
ven. Net zoals we naar elkaar moeten
blijven omzien.
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Uw kerkelijke bijdragen kunt u overmaken op
10 dec ds. I.M. deUw
Jong
~ God
2e bijdragen
advent
kerkelijke
kunt u overmaken
opmens vol
die
niet
bestaat?
een
NL23
INGB
0000
14 t.n.v.
expliciet dat het welzijn van het kind
jurist bij het Maasstad
ziekenhuis.
10 dec ds. I.M. de Jong ~ 2e advent 1707Jezus,
NL23
INGB
0000
1707
14
t.n.v.
van geest?
Holtzapffel
Remonstrantse
o.v.v.Koen
‘bijdrage
+ jaartal’.
voor de rechtbank van het opperste
Begeleiding: Koen Holtzapffel
en Gemeente Rotterdam

t

boekentafel
boekentafel
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Remonstrantse Gemeente Rotterdam o.v.v. ‘bijdrage + jaartal’.
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Op zondag kunt u in de hal
Op zondag kunt u in de hal
– voor & na de dienst – boeken kopen.
– voor & na de dienst – boeken kopen.
U kunt ze ook per e-mail bestellen
U kunt zeArminiuskerk
ook per e-mail bestellen
7bijnovember
19.30 uur
Fréderique – vanschijndel13@kpnmail.nl
bij Fréderique – vanschijndel13@kpnmail.nl
10% van de omzet komt ten goede aan de kerk.
10% van de omzet komt ten goede aan de kerk.

DANSEN

t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Rotterdam o.v.v. het doel.
t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente Rotterdam o.v.v. het doel.
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in de kerk
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contact opnemen met Jennie van Dorp, 076 5653931.

KERK& museum

Op 6 oktober en 3 november zal de kerk
’s middags weer open zijn. U bent wel
kom vanaf 13.00 uur. Er is een boeken
markt in de hal, er is heerlijke appeltaart
te koop in de kerkenraadskamer en in
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korte berichten
23 juni jongstleden

UIT DE

o

AVLV

Naast de gebruikelijke
aandachtspunten op deze
Algemene Vergadering van
Leden en Vrienden (vaststelling
jaarrekening en benoeming nieuwe ker
kenraadsleden) werd ook stilgestaan bij
de briefwisseling tussen de Kerkenraad
en het landelijk bestuur (Commissie
tot de Zaken) over de opleiding van de
toekomstige remonstrantse predikanten
aan het Remonstrants Seminarium.
De Kerkenraad lichtte zijn op schrift
gestelde zorgen nader toe: die betreffen
zowel de inhoudelijke kwaliteit van de
opleiding (te licht?) als de mogelijke
eenzijdigheid van het gebodene (te veel
nadruk op de theologie van de kwets
baarheid?). Overigens werden die zorgen
geuit in het kader van de evaluatie van
de opleiding aan het Seminarium, die
sowieso landelijk was geagendeerd. In de
AVLV werd over deze zaak vrij uitvoerig
van gedachten gewisseld. De opstelling
van de Kerkenraad werd gesteund, maar
er werden ook kritische vragen gesteld.
Gepleit werd voor het bewandelen van
formele en informele wegen om de
bezwaren voor het voetlicht te brengen.
Er werd ook gesproken over het vervolg.
Inmiddels is het landelijk bestuur druk
bezig met het opstellen van een nieuw
landelijk strategisch beleidsplan. Dat
moet breed bediscussieerd worden en
draagvlak bieden voor het beleid voor
de periode 2020-2030. In dat kader zijn
diverse werkgroepen actief, waarin ook
Rotterdamse kerkenraadsleden betrok
ken zijn. Eén van de werkgroepen denkt
na over het profiel van de predikant in
het jaar 2030. Wellicht dat daarbij aan
een geestelijk verzorger in ziekenhuis of
gevangenis andere eisen kunnen worden
gesteld dan aan een gemeentepredikant.

De Kerkenraad 

personalia
Overleden
• C.M. Visser

Koekfabriek

KOEKJES

bij de koff ie & thee

Sinds kort serveren wij bijzondere
koekjes. Natuurlijk: je kunt naar
de winkel gaan en gewoon lekkere
koekjes kopen. Je kunt ook lekkere
koekjes kopen die daarnaast op een
andere manier bijzonder zijn. Onze
koekjes worden gebakken door de
Koekfabriek (dekoekfabriek.com).

Deze bakkerij heeft mensen in dienst
die eerder een afstand tot de arbeids
markt hadden. Ook onze koekjes
dragen nu dus bij aan de ‘taak in de
wereld’, die onze geloofsgemeenschap
heeft. Ze zullen u extra goed smaken!
Kom proeven: elke zondagmorgen is
daar de gelegenheid voor!

17 november Arminiuskerk 12.00 uur

VERGADERING VAN

leden & vrienden

De Kerkenraad nodigt alle leden en
vrienden uit tot het bijwonen van de
Algemene Vergadering van Leden
en Vrienden op zondag 17 november
2019 om 12.00 uur.
Vanaf 3 november 2019 is er de
mogelijkheid de stukken uit de kerk

mee te nemen of op te halen bij het
kerkkantoor. Agenda: • Opening
• Mededelingen • Notulen • AVLV
van 23 juni 2019 • Begroting 2020
• Beleid t.a.v. communicatie • Wat
verder ter tafel komt • Rondvraag
• Sluiting.

Nieuwe organist

JOS

van der Kooy

d

De Kerkenraad heeft over
eenstemming bereikt met
Jos van der Kooy voor de
functie van organist in onze
kerk. Op dit moment is Jos van der
Kooy onder meer stadsorganist van
Haarlem en organist van de Wester

kerk in Amsterdam. De Kerkenraad
is verheugd, iemand van het kaliber
van Jos te hebben gevonden en hoopt
hiermee de kerkdiensten een nieuwe
impuls te geven. Naar het zich laat
aanzien, zal Jos aan het begin van het
nieuwe jaar starten. 

Nieuw kerkenraadslid

JETHRO

h

Zevenbergen

Hij studeerde pedagogiek
en filosofie in Nijmegen,
later ook Linux systeembe
heer in India. Sinds 1990
is Jethro lid van de Quakers, die hij
vertegenwoordigt in de Raad van
Kerken in Nederland. Jethro was
jarenlang voorzitter en secretaris
voor de Quakers, zowel nationaal als
Europees. Sinds 2013 is hij lid van
de Remonstranten in Rotterdam,
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waar hij al vanaf 2011 samen met
zijn vrouw Agnes de jongerenkring
leidde. Daarnaast organiseert Jethro
sinds 2012 samen met één van onze
predikanten de jaarlijkse stadsretrai
te. Sinds 2016 zijn Agnes en Jethro
betrokken bij vluchtelingenwerk
vanuit onze Gemeente (zowel voor
LHBT-ers als voor twee Syrische
moslim-gezinnen).

kerk diensten
rotterdam arminiuskerk

breda lutherse kerk

Museumpark 3 • 3015 CB Rotterdam
010 43 60 543 • rotterdam.remonstranten.nl

Veemarktstraat 11 (voor)   •   3015 CB Breda
Stadserf 3 (achter)   •   rotterdam.remonstranten.nl/breda

aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld

aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld

6 oktober

6 oktober Ekklesia

Dr. Tjaard Barnard
13.00 uur Openstelling Kerk & Museum

Broeder Bram Hommel

16.30 uur Vesper

13 oktober
Geen kerkdienst

13 oktober

20 oktober Ekklesia

Dr. Koen Holtzapffel

Franck Ploum

20 oktober

27 oktober

Ds. Els de Bijll Nachenius

Dr. I Leng Tan

27 oktober

3 november Ekklesia

Dr. Tjaard Barnard

Allerzielen

3 november

Frank Ploum

Rozenzondag
Dr. Tjaard Barnard
13.00 uur Openstelling Kerk & Museum

10 november
Geen kerkdienst

16.30 uur Vesper

10 november
Dr. Koen Holtzapffel

Bereikbaarheid predikanten
Dr. Tjaard Barnard

Dr. Koen Holtzapffel

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

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

Wijken Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk,
Breda, Capelle-, Nieuwerkerk- en Krimpen a/d IJssel,
Kralingen, Oosterflank en Prinsenland, Termaathuis,
Schiedam en Zevenhuizen.

Wijken Rotterdam (met uitzondering van Kralingen,
Oosterflank en Prinsenland), Heerjansdam, Barendrecht,
Ridderkerk, Albrandswaard, Nissewaard en Hoekse Waard.
Wijksecretaris is Sity Gerrits. Zij maakt de afspraken
voor de huisbezoeken. Tel. 010 456 4762.
E-mail: sityg18@hetnet.nl

Preken van de predikanten vindt u terug op
rotterdam.remonstranten.nl/overdenkingen.
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