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kerkblad

Medio november vindt de 
landelijke Beraadsdag van 
de Remonstranten plaats 
over de vraag: ‘hoe ziet 

onze toekomst er de komende tien 
jaar uit?’ Ter voorbereiding is door 
drie werkgroepen nagedacht over:
de verhouding tussen de gemeenten 
en het landelijke orgaan, samenwer-
kingsgemeenten en de predikant 
van de toekomst. Ter inleiding 
schreef ik mee aan een stuk met 
de titel ‘Wat ons (ver)bindt’. Dat 
moet de basis vormen waarop we 
vruchtbaar met elkaar van gedachten 
kunnen wisselen over de toekomst. 
Daarbij blijven verschillen van in-
zicht bestaan. Alleen moeten we er 
op een goede wijze over in gesprek 
gaan. Ik citeer twee passages, één 
over ons geloof en één over de ma-
nier waarop we gemeente willen zijn 
(volgens een van de rapporten). 
Wat ons verbindt, is ons geloof dat 
geloven op heel diverse wijze mo-
gelijk is: naar opvattingen, leef- en 
belevingswijze, brongebruik, wijze 
van presentie. Ons geloof dat God 
en ook onze medemens op veel ma-
nieren geëerd en gediend kunnen 
worden. Ons geloof dat Jezus op 
velerlei wijze bron van inspiratie 
kan zijn. Het vraagt om een open en 
respectvolle houding, in vrijheid en 
verdraagzaamheid. Het vraagt om 
blijvende verbinding met onze chris-

m
WAT ONS (ver)bindt

telijk-humanistische traditie (zoals 
verwoord in de Beginselverklaring). 
Het vraagt dat we ons laten leiden 
door verwondering, verbondenheid 
met al wat leeft en besef van wat 
oneindig groter is dan wij kunnen 
bevatten (de Belijdenis). Ook andere 
bronnen kunnen ons inspireren. 
Vanuit een open, nieuwsgierige 
houding die weet dé waarheid niet 
in pacht te hebben. 
De gemeente is daarbij ontmoetings-
plek voor bezinning en eigentijdse 
geloofs- en levensvragen, is een 
veelkleurige geloofsgemeenschap 
met gevoel en respect voor ieders 
deelname (rekening houdend met 
en puttend uit meerdere tradities), 
is een vitale, open en nieuwsgierige 
gemeenschap met een herkenbare 
plek in de samenleving (met aan-
dacht voor wetenschap, kunst en 
cultuur), is een gemeenschap van 
mensen met hart en oog voor de 
wereld om hen heen (sociale betrok-
kenheid, stem in het maatschappe-
lijk debat), is een gemeenschap die 
actief functioneert in een netwerks-
amenleving, gericht op afstemming 
en samenwerking. 
In deze geest mogen we wat mij 
betreft ook in Rotterdam remon-
strantse gemeente zijn. Nu en over 
tien jaar!   

Koen Holtzapffel

Een gemeenschap 

van mensen met 

hart & oog 

voor de wereld 

om hen heen 
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Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
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via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl 
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Kerkkantoor Telefonisch bereikbaar op  
maandag en donderdag van 9.00-13.00 uur.
Telefoon:  010 43 60 543 
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.

Eind september hadden we 
onze openingszondag met 
prachtig vioolspel van Jan Wil-
lem van der Kamp, pianospel 

van Rob Rauch en een citaat van Chris-
tiane Berkvens-Stevelinck over geloven 
en vertrouwen. Jan Berkvens, de zoon 
van Christiane, deed medio oktober zijn 
proponentsexamen. Jan is inmiddels 
voorganger in Oude Wetering, in Hoorn 
en is studentenpastor. Hij schreef een 
scriptie over het gebruik van film in 
het kerkelijk werk, film als bron van 
zingeving. Zoals u weet, hebben we film 
als bron van inspiratie ook in Breda re-
gelmatig gebruikt. Vanaf deze plek nog 
een hartelijke felicitatie aan Jan! In het 
kringwerk vervolgen we onze serie over 
Bijbelse helden. En natuurlijk leven we 
mee met onze organist Rob Rauch.   

Koen Holtzappfel

De kranten stonden er vol 
mee, Radio West toonde op tv 
onze nieuwe organist Jos van 
der Kooy. Hij improviseerde 

op het lied van de voetbalclub op Zuid. 
Met deze bijzondere organist moeten 
de diensten feesten worden van preek 
en muziek. Intussen worden mooie 
plannen gemaakt. Daarover leest u meer 
in het volgende nummer. Nog voordat 
zijn aanstelling begint, kunt u hem al 
beluisteren op 8 en 25 december! 
Het past bij een koers die we hebben 
uitgezet. Doen waar we goed in zijn. 
Dat zijn onze kerkdiensten. We laten 
dat zien. Ziedaar de posters, ziedaar de 
zondagmiddagopenstellingen met de 
orgelconcerten!

Naar aanleiding van het vorige redacti-
oneel ontvingen we kritische geluiden. 
Is de lezer die niet op het internet is 
aangesloten wel goed op de hoogte? 
Alles moet ook in het kerkBLAD! Weest 
niet bezorgd. Natuurlijk is er meer en 
meer te vinden op de digitale kanalen 
(kerkBRIEF, website en Facebook), 
maar er zijn helemaal geen plannen om 
het kerkBLAD te stoppen. We doen én 
én! Wat natuurlijk niet wegneemt dat 
digitaal mooie dingen gebeuren. Dezer 
dagen bereikten we op Facebook het 
aantal van 1250 volgers. Dat is meer dan 
alle andere remonstrantse gemeenten 
bij elkaar. Het leuke van dit medium is, 
dat het de gelegenheid biedt om allerlei 
berichten, ook van buiten, te delen, 
zodat wie ons op Facebook volgt, bij-
zonder goed op de hoogte is hoe de hele 
Broederschap in de media verschijnt. 
Van harte aanbevolen dus!  

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

d e
nieuws uit breda
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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
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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.

Hier had 
uw advertentie
kunnen staan...
Informatie bij 

het KerkKantoor.



De afgelopen maand stond 
nog een keer nadrukkelijk 
in het teken van tolerantie. 
28 september was er de 

bijeenkomst in het Rijksmuseum over 
tolerantie in turbulente tijden. 
De lezing van minister Kaag 
werd alom verspreid. De 
reactie van emeritus 
hoogleraar rechtsso-
ciologie Kees Schuyt 
liet nog eens een 
verhelderend licht 
schijnen over die voor 
remonstranten toen 
en nu zo kenmerkende 
waarde. Tolerantie is het 
opschorten van een negatieve 
reactie op iets dat we afkeuren, het 
onderdrukken van de neiging om 
andermans opvattingen en leefwijze te 
onderdrukken. 

DE RELEVANTIE van tolerantie

BENT U GASTVRIJ? Kom erbij!
Hier alvast een hartelijk wel-
kom aan Jos van der Kooy, 
rechts op de foto. Ik verheug 
me enorm op de samenwer-

king met hem. We zullen letterlijk veel 
van hem horen!

Deze week is de groep vrijwilligers die 
de zondagmiddagopenstelling regelt 
bijeen geweest. Met enthousiasme 
bespraken we alle zaken, keken we 
hoe dingen beter kunnen en hoe we 
nog beter bekend kunnen maken dat 
we bestaan. Het is een heel hartelijke 
groep, divers samengesteld, met 
mensen die pas kort Remonstrant zijn 
en mensen die dat al hun hele leven 
zijn. Bij deze groep zouden we nog wat 
aanvulling kunnen gebruiken. Bent u 
gastvrij, bent u enthousiast over ons 
monumentale kerkgebouw, zou u af 
en toe eens een zondagmiddag willen 
helpen? Meld u aan bij mij. U krijgt er 
geen spijt van!  

Tjaard Barnard
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Tolerantie is het 

opschorten van een 

negatieve reactie op iets 

dat we afkeuren 

Precies een maand later, 28 oktober, 
de veronderstelde geboortedag van 
Erasmus, vond in Rotterdam een stads-
debat over tolerantie plaats. Het werd 
een ‘Lof der Tolerantie’, aan de hand 

van een prikkelende stelling van 
Erasmus: ‘Niets is zo gemak-

kelijk als te minachten wat 
vreemd is’. Nederland 

kent een traditie van 
tolerantie door de 
eeuwen heen, inclusief 
het debat over daaraan 
te stellen grenzen. Van 

die traditie maken de 
remonstranten deel uit. 

Een herdenkingsjaar doet 
je dat nog weer eens extra goed 

beseffen!  

Koen Holtzapffel

van de predikanten

Iedereen 

is welkom



in de kerk
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Op de Vierde Advent preekt onze 
oud-stagiair mr. André Meiresonne. 
Recentelijk studeerde hij af voor de 
master spiritual care aan de Vrije 
Universiteit. Hier op de foto met Jan 
Berkvens, ook oud-stagiair van onze 
Gemeente. Jan behaalde zijn master 
spiritual care en legde daarnaast nog 
het proponentsexamen af.  

De uit te voeren cantate ‘Wohl dem, 
der sich auf seinen Gott’ (BWV 
139) is een van de cantates die Bach 
in zijn tweede seizoen in Leipzig 
componeerde op basis van kerklie-
deren (koralen), de zogenoemde 
koraalcantates. De melodie kennen 
wij van de Johannes Passion, omdat 
Bach hem daarin gebruikte.  

Het thema van de cantate is gods-
vertrouwen, want alle vijf couplet-
ten van het koraal eindigen met een 
regel die God afschildert als vriend 
van de mens, die hem beschermt 
tegen alle mogelijke bedreigingen: 
gevaren, de agressie van de wereld, 
ongeluk, zondenlast en doodsangst. 
Dr. Eric Cossee gaat voor in deze 
dienst.  

Deze zondag staat de poster ‘Rise 
and Shine’ centraal. Uw licht straalt. 
Het doorbrekende licht van de 
Advent straalt voor ons, maar stralen 
wij dan ook? De alt Nicky Bouwers 
zal tijdens deze dienst zingen. Op 
het programma staan enkele onder-
delen uit ‘de Messiah’ van Händel 
en van Hugo Wolf het lied ‘Nun 
wandre Maria, nun wandre nur fort’ 
(Spanisches Liederbuch). Dr. Tjaard 
Barnard gaat voor. 

15 december

HOE HOU 
jij hoop? 

24 november

CANTATE-/  
vriendendienst

8 december

RISE & shine

Deze fotoserie is gemaakt door 
Piet Bogaards tijdens de Roze  
Viering 29 september jl.               

Terugblik 29 september

ROZE Viering

22 december

VIERDE Advent

Natuurlijk gaat het in de adventstijd 
over hoop. Maar hoe houden we hoop 
in deze tijd? Journalist Joris Luyendijk 
vroeg het aan 100 wetenschappers, 
kunstenaars en  ondernemers. Hoe 
getuigen zij van de hoop die in hen 

leeft? We ver-
binden dat met 
wat in Bijbelse 
verhalen over 
hoop wordt ge-
zegd. Voorgan-
ger is dr. Koen 
Holtzapffel. 
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mijn bezieling

i

In de rubriek: ‘Mijn bezieling’ 

laten we gemeenteleden aan het 

woord over hun geloof. Wat drijft 

hen, waar vinden ze hun inspira-

tie? 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 

Janny Schram (96 jaar). 

Wat er nu 

gebeurt in 

de Gemeente 

is mooi

JANNY Schram

Tekst en foto: Sity Gerrits

Natuurlijk moet de kerk over 100 jaar 
nog bestaan. Onze kerk staat open voor 
anderen en er is een band tussen de 
gemeenteleden. Er is niet zoveel waar 
ik me aan erger, behalve misschien 
dat men in het algemeen wel over veel 
dingen valt. Wat er nu gebeurt in de 
Gemeente is mooi. Vooral ook omdat 
ouderen er zo bij betrokken worden. 
Daar wordt veel aandacht aan besteed 
en dan is het altijd maar afwachten of 
daar vanuit de Gemeente op gereageerd 
wordt. Het is ook heel fijn dat er met 
Bloemenzondag aandacht is voor de 
ouderen die niet meer naar de kerk 
kunnen komen. En wat moet blijven: de 
kerkdiensten en meer in het bijzonder 
de preken. 

Ik ben geboren op 3 januari 
1923 in de Bilderdijkstraat 
in Spangen. Vier jaar later 
werd mijn zusje geboren. 

Mijn ouders waren van huis uit Neder-
lands Hervormd, maar nadat ze ds. Fetter 
op de radio hoorden wilden ze in de Re-
monstrantse Kerk trouwen. Opa Schram 
stak daar een stokje voor, maar mijn 
ouders hebben zich laten uitschrijven 
en werden alsnog Remonstrant.

Godsdienst speelde in het gezin niet 
zo’n belangrijke rol, maar bij het eten 
werd wel in stilte gebeden en gedankt. 
Ik ben gedoopt door ds. Eldering en in 
de oorlog deed ik, met 88 aannemelin-
gen, belijdenis bij ds. Hanneke Meijer. 
Mijn belijdenistekst was: ‘Wees sterk 
door de genade die gij in de gemeen-
schap met Christus Jezus bezit’. Ik ging 
naar bijeenkomsten van de Jonge Ge-
meente, onder leiding van Douwe Tjals-
ma, de zoon van ds. Tjalsma. Dat ging 

later, in elk geval voor vrouwen, over in 
de ‘Werkende Vrouwen’, lunches die 
door de onvolprezen ds. Westerouen 
van Meeteren bij haar thuis werden 
georganiseerd. Dat is een hele fijne tijd 
geweest. Ds. Van Royen heeft bewerk-
stelligd dat ik in 1968 een flat kreeg 
aan de Eliotplaats in Ommoord. Mijn 
ouders verhuisden kort daarna ook naar 
Ommoord. Mijn vader stierf plotseling 
op 85-jarige leeftijd; mijn moeder is 99 
jaar geworden. Ik ben dankbaar dat ik 
zo lang voor haar heb kunnen zorgen. 
In de kerk deed ik bezoekwerk: ik was 
contactlid en wijksecretaris. Ik vind het 
belangrijk om immateriële waarden te 
delen met anderen: zorg en aandacht 
voor elkaar. Een belangrijk lied voor 
mij is: 

Tot u, Heer, is ons hart gericht. 
Hier zijn wij, open voor uw Licht. 
Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd. 
Kom tot ons, Eeuw’ge, in de tijd. 

i



korte berichten
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Uitnodiging

GOD IS LIEFDE? Over belijdenis doen

Arminiuskerk

HET VOORPLEIN wordt vernieuwd

Geldinzameling

HELEN DOWLING Instituut

God is liefde en de rest is 
apekool. Die superkorte 
belijdenis stond in de 
laatste AdRem. Eens? 

Te kort? Kan het nog korter? Als 
altijd doen mensen bij ons belijdenis 
op Palmpasen, dat is volgend jaar 
op 5 april. De predikanten merken 
dat daarover wordt nagedacht, mis-

schien wel door u. Wanneer zet je de 
stap precies? Wat houdt dat schrijven 
van een belijdenis precies in? Is het 
niet prettig, daarover eens met een 
groepje in gesprek te gaan? Meld u 
aan bij uw wijkpredikant. In overleg 
plannen zij dan een gezamenlijke 
ontmoeting.  

Het voorplein van het 
kerkgebouw lag er de 
afgelopen jaren verweesd 
bij en werd als parkeer-

plaats gebruikt. De historische hekken 
waren verdwenen en de bestrating 
was verzakt. Het plein wordt nu in 
oude stijl gerestaureerd: het monu-
mentale hekwerk, de borst weringen 
en pijlers worden gereconstrueerd. 
Het voorplein wordt ook groener met 
de aanplant van planten, struiken en 
een boom. Met deze vernieuweing 
krijgen de kerk en Arminius er een 
mooie buitenruimte bij, die het 
kerkgebouw en het debatcentrum 
zichtbaarder en toegankelijker maakt 
(zie foto rechtsboven). De restauratie 
wordt mogelijk gemaakt dankzij 

g

h
een donatie van Stichting Droom en 
Daad. De feestelijke opening van het 
vernieuwde voorplein is gepland eind 
2019. Maar parkeren is er dan niet 
meer mogelijk.  

Terugblik

TUSSEN KOFFIE  
& lunch

o Op vrijdagochtend 4 oktober 
hingen 40 belangstellenden 
aan de lippen van oud-pre-
dikant Eric Cossee. Hij keek 

op geheel eigen wijze terug op 45 jaar 
predikantschap, de periode die hij kort 
daarvoor feestelijk had afgesloten. Eric 
en Frederike kunnen vooruitkijken naar 
een van de mooie dingen van het ouder 
worden, het samen op pad kunnen gaan 
en avonturen beleven.

De gasten genoten bij een kopje koffie 
met taart van Erics anekdotes, en zijn 
rijke humor. Het was een programma 
in balans, met tijd voor elkaar, voor een 
boeiend verhaal en voor de inwendige 
mens. En zo vloog de tijd om. Eric en 
Frederike kregen als dank een doosje 
bonbons aangeboden. Ook dank voor de 
hulp aan Ed Stevens, Sity Gerrits en Maja 
Ruyssenaers. De volgende Tussen Koffie &  
Lunch is op 14 februari 2020. Dan zal Koen 
de gasten mee op reis nemen naar Israël. 
U bent van harte uitgenodigd! 

Koen Holtzapffel & Jaap van Meerkerk

Foto’s: Piet Bogaards

Op zondag 22 september jl. hebben 
wij aan de Dam tot Damloop van 
Amsterdam naar Zaandam deelgeno-
men. Dit was om geld in te zamelen 
voor het Helen Dowling Instituut, 
het instituut voor psychologische 
zorg bij kanker. Onze (schoon)
moeder, Marieke Paarlberg (remon-
strants lid), heeft sinds enkele jaren 
kanker en heeft veel baat bij het 
Helen Dowling Instituut. Tijdens de 
kerkdienst op startzondag 8 septem-

ber jl. is er aandacht geschonken aan 
onze deelname aan de Dam tot Dam-
loop, o.a. door een viooloptredentje 
van nichtje Eva Paarlberg. Wij heb-
ben samen het fantastische bedrag 
van € 1.073,- bij elkaar gelopen. Wij 
willen iedereen die ons hierin heeft 
gesteund bij dezen bedanken! Ook 
namens Marieke Paarlberg én het 
Helen Dowling Instituut.  

Koen Paarlberg & Jaap Dronkert
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8 december 13.00 - 17.00 uur

KERK & museum
Op 8 december is de kerk weer open tus-
sen 13.00 en 17.00 uur. Als gebruikelijk 
is er een boekenmarkt en een tearoom 
met huisgemaakte taarten. Daarnaast is 
er om 15.00 uur een gratis orgelconcert 
door Niels Jan van der Hoek en gaat 
om 16.30 uur Tjaard Barnard voor in de 
adventsvesper. 

Vanaf 1 januari 2020

MUZIEK & koff ie voor én na de dienst

17 november 12.00 uur

VERGADERING leden & vrienden

m Mensen komen voor de 
kerkdienst, maar het 
ontmoeten van elkaar is 
gezellig en ook belangrijk, 

want we zijn geen wijkgemeente, 
waarbij je elkaar ook bij de bakker 
ontmoet. Er zijn ook mensen die 
voor de dienst graag in enige rust 
ongestoord willen genieten van de 
muziek. Vanaf 1 januari is beide mo-
gelijk. Voor de dienst is er al koffie 
en thee in de kerkenraadskamer en 
degene die muziek wil horen, gaat 

alvast in de kerk zitten, waar om 
10.15 uur de organist begint te spe-
len. Maar daar vragen we u dan ook 
in stilte te luisteren, zodat de muziek 
tot zijn recht zal komen! Na afloop 
van de dienst speelt de organist nog 
even door én zal er koffie en thee zijn 
in de Kerkenraadskamer!  

Ik ben geboren en getogen 
in het land van Maas en 
Waal. Na de HBS maakte 
ik de  overstap naar het 

Westen om Civiele Techniek aan 
de TU-Delft te studeren. Ik ben 
gehuwd en heb twee dochters. 
Heb veertien jaar gewerkt bij de 
bouwtechnische afdeling van TNO 
in Rijswijk. Vlak voor mijn vijftigste 
ben ik gaan lesgeven, eerst op de 
HTS en daarna op de TU-Delft als 
docent betonconstructies. In 1986, 
toen ik nog in Schiedam Kethel 
woonde, kwam ik in aanraking met 
de remonstrantse kring Schiedam, 

Nieuw kerkenraadslid

WILLEM Peperkamp

i geleid door Eric Cossee. De stap naar 
onze Gemeente was toen niet groot 
meer en ik ben vriend geworden. In 
2011, na mijn pensioen, ben ik lid 
geworden van de Diaconale Commis-
sie, sinds 2014 secretaris. Daarnaast 
doe ik vrijwilligerswerk als taalcoach 
voor buitenlanders, steun ik actief 
het verzet tegen de schending van de 
mensenrechten in Iran en verricht ik 
kluswerk voor vrienden en kennissen. 
Behalve voor techniek heb ik ook 
belangstelling voor filosofie. Ik doe 
graag aan sport en geef de voorkeur 
aan de fiets boven de auto. 

Terugblik - Op de kansel

WIM Pijbes
Oude gebouwen zijn de ziel 
van de gemeenschap: het spe-
cifieke van een stad, wat die 
stad de moeite waard maakt, 

dat zit juist in het erfgoed. Veel moderne 
complexen zijn uitwisselbaar. In een 
monumentaal gebouw zoals een kerk 
beleef je iets bijzonders qua ruimte: het 
nodigt uit tot beleving van het verticale. 
Juist daardoor is er plaats voor nieuwe 
gedachten.
Stadsvernieuwing is onmisbaar voor de 
ontwikkeling, maar kan niet zonder te 
bewaren wat waardevol is. Al in de 17e 
eeuw was vernieuwing in Rotterdam een 
voorbeeld voor de heropbouw van Lon-
den na de brand. Voor de oorlog kende 
Rotterdam al vooruitstrevende stadsont-
wikkeling met de Van Nellefabriek en de 
Maastunnel. Nu staat Rotterdam in alle 
reisgidsen met Erasmusbrug, Markthal 
en Rotterdam Centraal. Maar zonder 
Hotel New York, Las Palmas en de Cruise 
Terminal zou de Kop van Zuid niet de 
impact hebben die deze nu heeft. Er is nu 
het geld en de mogelijkheid, in Rotter-
dam een nieuwe stap te maken. Pijbes 
riep er als afsluiting toe op, dat nu op te 
pakken.  

o

Overleden
•  Mw. H. van Rossen-Petiet

van de kerkenraad

personalia

De Kerkenraad nodigt alle leden 
en vrienden uit tot het bijwonen 
van de Algemene Vergadering 
van Leden & Vrienden op zondag 
17 november 2019 om 12.00 uur. 

Vanaf 3 november 2019 kunt u de 
stukken uit de kerk meenemen of 
opvragen bij het kerkkantoor.

De agenda ziet er als volgt uit:

•  Opening
•  Mededelingen
•  Notulen AVLV van 23 juni 2019
•  Begroting 2020
•  Beleid t.a.v. communicatie
•   Vorming landelijk strategisch  

beleidsplan en de Rotterdamse 
inbreng

•   Wat verder ter tafel komt
•   Rondvraag
•   Sluiting



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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24 november 

Eeuwigheidszondag

Dr. Petra Galama

8 december

Schalmdienst in de Waalse Kerk
Ds. Roger Dewandeler en  

mw. Maaike Rosen Jacobson-van Dam

22 december

Geen kerkdienst

rotterdam arminiuskerk 
Museumpark 3   •  3015 CB Rotterdam  

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

17 november 

Dr. Tjaard Barnard
12.30 uur Algemene Vergadering  

van Leden &  Vrienden

24 november

Dr. Eric Cossee
Eeuwigheidszondag 

Cantatedienst 

1 december

1e Advent

Dr. Johan Goud

8 december

2e Advent
Dr. Tjaard Barnard
13.00 uur Openstelling Kerk & Museum

16.30 uur Vesper 

15 december

3e Advent
Dr. Koen Holtzapffel

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 

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

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

bereikbaarheid predikanten 


