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kerkblad

Kerst is het meest gevierde 
christelijke feest. Het is 
zo herkenbaar en toegan-
kelijk. Pasen vraagt om 

geloof in iets ingewikkelds: het weer 
levend worden van een dood mens. 
Pinksteren is nog moeilijker: want 
die Geest is zo vluchtig. Waar gaat 
het eigenlijk over? Kerst is het laatste 
wat mensen loslaten als ze weinig 
meer met het christendom hebben.

Want Kerst is een heel menselijk 
verhaal. Iedereen kan het zich voor-
stellen. Een jong stel krijgt een kind. 
Het is het meest normale in het 
menselijk leven en tegelijkertijd gaat 
het om het allergrootste wonder. 
Iedereen kan zich er wat bij voorstel-
len. Het wonder van het leven dat 
wordt doorgegeven. De belofte voor 
de toekomst is evident. Dit kleine 
mensje zal later een groot mens 
worden. Het leven gaat door!
De traditie van de kerk is zo ver-
standig geweest om niet te blijven 
stilstaan bij een volwassen Jezus 
(waar het Evangelie van Marcus, het 
oudste van de vier Evangeliën, mee 
begint), maar een romantisch en 
dus herkenbaar verhaal te maken. 
Over herders die opeens weet 
hebben van het grote verhaal. Over 
grote geleerden die overkomen om 
dit mee te maken. Over een arme 
man en vrouw die geen plek in een 
herberg hebben. Over een ster die 

k

MENSENtaal

licht brengt in de duisternis en de weg 
wijst. Over de geboorte van een kind 
dat de weg naar de toekomst opent. 
Want is dat niet wat wij mensen zo no-
dig hebben? Een blik op een toekomst 
die open is. De onbevangenheid van 

een kind dat nog niets zegt, maar 
vooral belofte voor de toekomst is. 
Dat verhaal wordt later ook nog 
eens midden in de winternacht ge-
positioneerd. Het licht zal schijnen 
door de diepste duisternis van een 
lange winternacht heen. Want wie 
verlangt er in die winter niet naar 
de lente, naar het licht dat weer zal 
doorbreken?
Hoe had het verhaal van God en 
mensen mooier verteld kunnen 
worden? Want dat is waar alles naar 
verwijst. Naar goddelijk licht, dat 
zomaar schijnt, dat inbreekt in onze 
wereld. Dat onstuitbaar is als de 
geboorte van een kind.  

Tjaard Barnard

Hoe had het 

verhaal van God en 

mensen mooier verteld 

kunnen worden?



colofon

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk woensdag 22 januari 2020 
via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl 
Verschijningsdatum vrijdag 7 februari 2020

Redactie Tjaard Barnard, Titus van Hille,  
Martine van Liempt-van Houten. 
Correctie Dolf van Wingerden. 
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, 
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.

Afscheid van Rob Rauch
Donderdag 21 november werd in besloten 
kring afscheid genomen van Rob Rauch, 
onze organist en pianist sinds vele, vele 
jaren. In onze dienst op 24 november 
herdachten we hem die we zo node zullen 
missen. Konden wij ons een dienst zon-
der hem voorstellen? Hij was er altijd. Op 
de Cimburgalaan wisselde hij tijdens de 
dienst van orgel naar piano en andersom, 
repeteerde hij met ons de onbekende, 
soms moeilijke liederen voor de dienst 
en leidde hij een bescheiden kerkkoor. In 
de Lutherse kerk was de afstand tussen 
orgel en piano wat omslachtig, zodat hij 
meestal alleen met de piano de dienst 
begeleidde. Zijn fysieke belemmeringen 
beletten nooit zijn enthousiasme voor 
de muziek en zijn rol daarin. Velen van 
ons zullen denken aan zijn improvisaties 
na de preek, vaak geïnspireerd op een 
lied dat hij toepasselijk vond. Hij speelde 
ook bij vele andere groepen, zoals bij de 
doopsgezinden, voor ouderen met liedjes 
van vroeger in diverse huizen, tijdens 
kerkdiensten op een camping en tal van 
bijzondere gelegenheden. Rob was zeer 
betrokken bij onze leden en haalde men-
sen op die moeite hadden te komen en 
bezocht zieken met een hartelijk woord. 
Met diep vertrouwen en een positieve 
groet voor ons allen nam hij afscheid van 
het leven waarvoor hij dankbaar was.  

Frieda Gouwetor

v
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

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.
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Overleden
• R. Rauch

personalia

Lezing Peter Nissen
Maandag 3 februari is er in  
de Lutherse Kerk om 19.30 uur een 
lezing door prof. Peter Nissen over 
‘Vier eeuwen Remonstranten’.

3 februari
Peter Nissen

Lezing 

Voor u ligt het kerstnummer van 
ons kerkblad, ook met berich-
ten over het overlijden van de 
organist van Breda en van een 

oud-voorganger. Ze zullen beiden enorm 
worden gemist.
De nieuwe organist in Rotterdam begint 
formeel op 1 januari, maar voor die tijd 
kunt u hem al driemaal horen (8, 25 en 
31 december) en in dit nummer kunt 
u over zijn grootse plannen lezen. Als 
geloofsgemeenschap proberen we stevig 
aan de weg te timmeren. We zijn druk op 
internet en we vertellen wie we zijn en 
waar we voor staan. Als lezer van dit blad 
kunt u ons helpen. Hoe? Op Facebook 
door onze pagina te liken, berichten te 

delen en commentaar te geven. 
Hoe meer u dit doet, hoe 
meer Facebook ons bericht 
deelt met mensen om u 
heen, die met belangstelling 

zullen lezen wat we doen. 
Als u de kerkBRIEF (digitale nieuwsbrief ) 
ontvangt: stuurt u die door aan uw vrien-
den, met een vriendelijk woord erbij van 
u, opdat het niet als spam beschouwd 
wordt. U laat hen delen in wat u ter harte 
gaat, net als bij mooie boeken, goede 
films en prachtige concerten... En ont-
vangt u de brief nog niet: een mailtje aan 
het kerkkantoor volstaat: administratie@
remonstrantenrotterdam.nl.  

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



Steeds denk ik: Henriëtte 
Roland Holst-van der Schalk, 
wie kent haar nog? Maar zie,  
steeds flakkert er weer belang-

stelling op. Zeker na het verschijnen 
van de biografie van Elsbeth Etty onder 
de titel ‘Liefde is heel het leven niet’ 
(1996). En nu opnieuw, omdat het op 
24 december precies honderdvijftig 
jaar geleden is dat deze vrijzinnig-reli-
gieus-socialistische dichteres in Noord-
wijk werd geboren. Op de middelbare 
school las ik het gedicht ‘De zachte 
krachten’ uit de bundel ‘Verzonken 
grenzen’ (1918). Met die intrigerende 
beginregel: ‘De zachte krachten zullen 
zeker winnen in ’t eind’. In het boekje 
‘Houvast’ schreef ik erover: ‘Veel zal de 
vurige dame niet meer gelezen worden, 
maar die ene regel, die hoor je nog met 
een zekere regelmaat. Toen Rotterdams 

DE ZACHTE krachten

ZIE JE HET voor je?
Elders leest u een in memo-
riam voor onze organist Rob 
Rauch uit Breda. De eerste 
keer dat ik daar mocht voor-

gaan, waarschuwde collega Christiane 
me. Geef je liederen op tijd door! 
Rob is geweldig muzikaal, 
maar hij kan niet van no-
ten spelen. Ze had niets 
teveel gezegd. Laat ik 
het hier maar toege-
ven: mijn plezier als 
gastpredikant wordt 
in grote mate bepaald 
door de organist die 
de dienst begeleidt. 
Een organist kan een 
dienst maken of breken. 
Niets is mooier dan de draai die 
musici aan je dienst geven. Ik herin-
ner mij een gastbeurt uit mijn reeks 
‘onverteerbare Bijbelverhalen’. Ik las 
de Bijbeltekst over ‘mannen die gruwe-
lijkheden met mannen begingen’. Wat 
een geweldig preludium volgde er als 
inleiding op het lied: vol dissonanten! 
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De zachte krachten

zullen winnen in 

't eind, als wij ze 

een handje helpen. 

burgemeester Aboutaleb in Zomergas-
ten de lof van de zachte krachten zong, 
toen dacht menigeen aan Henriëttes 
gedicht.’ Op de Oude Buisse Heide bij 
Zundert, het landgoed dat door het 
echtpaar Roland Holst aan Natuurmo-
numenten werd geschonken, waart 
nog steeds haar geest rond. Zij stierf in 
1952, maar haar beroemde dichtregel 
heeft eeuwigheidswaarde. Deze is als 
een zachte kracht. Ik vind het een hele 
mooie Adventsgedachte, op weg naar 
Kerst, de geboorte van de zachte kracht 
bij uitstek, Jezus van Nazareth. Het 
is een regel, waar hoop uit spreekt én 
vertrouwen. De zachte krachten zullen 
zeker winnen in ’t eind, als wij ze een 
handje helpen tenminste. Gezegende 
dagen!   

Koen Holtzapffel

van de predikanten

Een organist kan 

een dienst maken 

of breken. 

Of een organist die vond dat ik een te 
ouderwets lied had opgegeven: ‘Wat 
de toekomst brengen moge’. Hij trak-
teerde ons op een jazz-achtig voorspel 
dat alle zware gedachten nuanceerde. 

Rob Rauch was zo’n organist. In de 
Doopsgezinde Kerk in Breda, 

waar gekerkt werd voordat 
we verhuisden naar de 

Lutheranen, stond een 
orgel én een vleugel. 
Rob liep heen en weer 
tussen de instrumen-
ten en liet vergezichten 

horen, die beter waren 
dan mijn preken. Een 

veel gebruikte kreet als Rob 
ergens over vertelde, was: ‘Zie 

je het voor je?’. En laat ik het hier 
maar zeggen: Rob speelde zo, dat je het 
in liederen over de hemel echt voor je 
zag! Moge hij nu muziek maken samen 
met de hemelse koren van heiligen en 
engelen!   

Tjaard Barnard
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in de kerk
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Aan deze dienst wordt meegewerkt 
door Elena van Slogteren, sopraan. 
Naast de bekende kerstliederen klinkt 
ook muziek van Händel en Reger. 
Tjaard Barnard gaat voor. 

Het belooft in alle opzichten weer 
een warme Kerst te worden. Hoewel 
het voorplein nog niet helemaal 
gereed is, zal er voorafgaand aan de 
Kerstnachtdienst toch samenzang 
zijn onder begeleiding van Nieuwer-
kerkse musici. Er is dan glühwein, 
warme chocolademelk, licht in het 
donker en zelfs een midwinterblazer. 
Het thema van de kerstnachtdienst is 
‘Kerst(ge)schenken’. Koen Holtzapffel 
gaat voor en naast Maria Kuster op 
het orgel spelen ook Jan Willem van 
der Kamp en zijn dochter Janneke. 
Iedereen is van harte welkom, dus 
attendeer uw buren, vrienden en 
bekenden op deze warme plek om 
samen Kerst te vieren! 

In deze stemmige en wellicht ook 
wat weemoedige dienst, gaat Koen 
Holtzapffel voor. Met een muzikale 
bijdrage van Jan Willem van der 
Kamp, Richard Gutteling en Jos van 
der Kooy. De overdenking gaat in op 
lied 978, ‘Aan U behoort, o Heer der 
heren, de aarde met haar wel en wee’. 
Een lied vol prachtige natuurbeelden, 
en dat in een jaar waarin we meer 
dan ooit werden geconfronteerd 
met milieuvraagstukken. Maar ook 
met die bijzondere regel: ‘’t Is alles 
een gelijkenis van meer dan aards 
geheimenis’. Een prachtige regel 
voor de laatste dag van het jaar. Na 
de dienst bent u van harte welkom 
in de Kerkenraadskamer voor koffie/
thee met oliebollen en/of drankjes en 
hapjes, terwijl u tijdens uw gesprek 
kunt genieten van vioolspel. 

5 januari

LEVENSreis 

24 december

KERSTavond

31 december aanvang 17.00 uur

OUDjaar

Dit keer met Jos en Kees. Kees Alers, 
fluit, speelt werken van Bach, Händel 
en Debussy, al dan niet in samenspel 
met organist Jos van der Kooy. Kees 
Alers was al eerder onze gast. Nadat 
hij in 1982 cum laude afstudeerde, 
was Alers als fluitist verbonden aan 
verschillende orkesten. Hij treedt 
regelmatig op in binnen- en bui-
tenland, onder andere in de Doelen 
en het Koninklijk Concertgebouw. 
Verder begeleidt hij koren en heeft hij 
meegewerkt aan televisieopnamen in 
Duitsland, België, Frankrijk en Israël. 
Kees Alers kreeg landelijke bekend-
heid als fluitist in het tv-programma 
‘Nederland Zingt’. Voorganger is 
Koen Holtzapffel. 

Speciaal voor deze dienst speelt 
Jos van der Kooy muziek van Arvo 
Pärt. Eén van diens veel geciteerde 
uitspraken luidt: ‘Hoe kan iemand 
de tijd vullen met noten die de 
voorafgaande stilte waardig zijn?’. 
Koen Holtzapffel preekt n.a.v. de 
posterserie over het thema ‘Laat 
toch los’. Loslaten is overgave en dat 
heeft alles met (meditatieve) muziek 
van doen. Maar hoe moeilijk is dat 
in een jachtige tijd, waarin we alles 
graag onder controle hebben? 

De gezamenlijke dienst met de 
doopsgezinden wordt geleid door 
Tjaard Barnard en Henriette van 
Dunné. 

26 januari

2 Boven de kansel

9 februari

MUZIEK &  
meditatie

2 februari

WERELD 
DIACONAATS 
zondag

25 december

KERSTMIS

Deze dienst staat in het teken van de 
levensreis. We laten ons daarbij inspi-
reren door het gedicht van T.S. Eliot, 
‘The Journey of the Magi’. De reis naar 
Bethlehem verandert het leven van 
de drie magiërs, wijzen, koningen, 
voorgoed. Welke ervaringen, welke 
gebeurtenissen veranderen ons leven? 
Voorganger is Koen Holtzapffel. 

Kees Alers
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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, ge-

loven in het dagelijks leven? Waar 

loop je tegenaan en waar verlang 

je naar? En de kerk, wat vind je 

daar? In deze aflevering Bas Lems, 

die zich begin dit jaar bij onze 

Gemeente heeft aangesloten. Wat nooit mag 

veranderen is 

het zoeken naar 

vernieuwing.BAS Lems
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over 100 jaar nog bestaan, omdat het 
goed is, dat iemand een tegengeluid 
laat horen dat onze snel veranderende 
wereld niet ontkent, maar soms wel kan 
overstijgen, transcenderen. En ons helpt 
te relativeren.
Wat nooit mag veranderen, is het zoeken 
naar vernieuwing, naar nieuwe vormen. 
Daarnaast zijn er vaste punten nodig, 
noem het ankerpunten of traditie. 
Momenten van herkenning. Die traditie 
moet echter niet verstarren. Daarom 
moeten we blijven experimenteren. 
 Vernieuwing is de basis van de traditie 
van morgen. Als er iets is wat zou moe-
ten veranderen, is het dat er misschien 
iets meer stiltemomenten moeten komen 
in de liturgie. Maar dat zegt ook iets over 
mezelf, dat ik vaker behoefte heb aan 
stilte nu ik ouder word. Het besef dat er 
dingen zijn in het leven die je niet met 
woorden kunt uitdrukken.  

In de jaren 80 heb ik, zoon  
van een Rotterdamse do mi - 
nee (gereformeerd syno-
daal), in Leiden theologie 

gestudeerd, net als onze dominees. Ik 
werd echter geen dominee en de kerk 
zei me steeds minder. In maart van dit 
jaar dacht ik: Zondag ga ik naar de kerk 
en wel bij de Remonstranten in Rotter-
dam. Had ik eerder moeten doen. Het 
is een fijne groep en ik voel me er thuis. 
Ik had al vaak van mensen gehoord: Jij 
bent eigenlijk remonstrant. En dat is 
ook zo, ik volg nu de Oriëntatiecursus.
Mijn lievelingstekst is: ‘Want wie heeft, 
hem zal gegeven worden en hij zal over-
vloedig hebben; maar wie niet heeft, 
ook wat hij heeft, zal hem ontnomen 
worden.’ (Matteüs 13:12 NBG-vertaling 
1951). Een aantal jaren geleden besefte 
ik opeens wat deze tekst betekent. Het 
gaat over de bereidheid, je over te geven 
aan God of de Ander, met het risico dat 
je alles zult verliezen. Maar dat risico 
moet je nemen, want anders kun je niet 

veranderen. De drie prekenbundels 
van de Duits-Amerikaanse theoloog 
Paul Tillich (1886-1965) liggen altijd 
op mijn nachtkastje. Als het even iets 
minder met me gaat, kan het lezen van 
zo’n preek me er bovenop helpen. Zeer 
existentieel, motiverend en inspirerend. 
Tillich weet de vertaalslag te maken 
van de traditionele christelijke dogma’s 
naar de wereld van nu. Hij is nog steeds 
actueel.
Als het enigszins mogelijk is, ga ik op 
zondag naar de kerk. Naar de filmavon-
den ga ik ook graag. Sinds kort ben ik 
lid van de landelijke Taakgroep voor het 
Remonstrants Erfgoed. Ik heb een ach-
tergrond als archivaris en historicus, 
dus dat ligt me wel.
Ik krijg na de dienst wel een stijve nek 
van het omhoog kijken. Daar erger ik 
me aan. Kuitert schreef: alle spreken 
over boven komt van beneden. Daar is 
de gemiddelde remonstrant het wel mee 
eens, dus waarom blijft de predikant 
niet achter de tafel? De Gemeente moet 
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KerkMuziek 17 januari

SAMEN kerkliederen zingen

8 februari Stadsretraite

SPIRITUALITEIT in kerk & klooster

Rond de verschijning 
van dit kerkBLAD 
zal ook een brochure 
verschijnen met alle 

kerkmuziek die in deze Gemeente 
gemaakt zal worden wanneer Jos van 
der Kooy, aantreedt. 

Hij heeft grootste plannen voor de 
kerkdiensten: feesten van preek en 
muziek en voor orgelconcerten tij-
dens de openstelling van het gebouw 
op de zondagmiddagen. Ook gaat 
hij bijeenkomsten rond het kerklied 
organiseren. Samen zingen en met 
elkaar praten over de betekenis van 
liederen. Wilt u een lied aanvragen 
voor een van de bijeenkomsten, dan 
kunt u mailen naar Jos van der Kooy, 
info@josvanderkooy.com
De eerstvolgende bijeenkomst vindt 
plaats op vrijdag 17 januari 10:00 
- 12:00 uur: liederen uit Engeland, 
ook in Nederlandse vertaling.
De brochure kerkMUZIEK vindt u 
bij dit kerkblad en zal ook digitaal 
worden verspreid (website, Facebook 
en kerkBRIEF). Daarnaast liggen de 
brochures in de kerk. Neem ze mee 
voor al uw bekenden die dan ook 
kunnen genieten van de muziek. 
U kunt hen ook op de digitale versie 
op onze website attent maken.  

r

14 januari Arminiuskerk 19.00 uur

FILMcafé  
 The Shack

The Shack (2017 VS). In de 
nasleep van een vreselijke, 
persoonlijke tragedie ontvangt 
Mackenzie Allen Philips een 

mysterieuze brief met een uitnodiging 
voor ‘de hut’. De uitnodiging is onder-
tekend door ‘Papa’, de bijnaam van zijn 
vrouw voor God. Mackenzie gaat op de 
uitnodiging in en bevindt zich vervolgens 
op een ingrijpende reis op zoek naar de 
waarheid, vergeving en acceptatie.
De film geeft een alternatieve voor-
stelling van het 
Goddelijke: God 
als zwarte vrouw, 
Jezus als timmer-
man en de Heili-
ge Geest als een 
kwikzilverachtige 
Aziatische vrouw. 
Begeleiding: Koen 
Holtz apffel en 
Amber de Rooij. 

kerkmuZiek
remonstrantse arminiuskerk museumpark 3 rotterdam  (tegenover museum boijmans van beuningen)

Iedereen is welkom bij alle activiteiten: 

de wekelijkse kerkdiensten op de 

zondagmorgen, de openstellingen 

op de zondagmiddag en bij de zang-

bijeenkomsten. De toegang is vrij. 

Een bijzonder hartelijk welkom geldt 

voor mensen die onze kerk nog niet 

kennen, uit een andere kerk komen 

of helemaal niet bij een kerk behoren.

We staan open voor ieders inspiratie. 

Kerkdiensten, 

feest van preek 

en muziek.

Met organist 

Jos van der Kooy

remonstranten rotterdam geloof begint bij jou programma eerste helft 2020

elke Zondag 10.30 uur
in de arminiuskerk

WEES welkom

Doppen verzamelen

 Geleidehonden
God ervaren in de teksten  
van Thomas à Kempis.  
De afgelopen twee Stads-
retraites stonden we stil 

bij twee grote mystici uit de Rijnland-
se mystiek, te weten Meister Eckhart 
en Hildegard von Bingen. Beiden 
hebben ook ons als vrijzinnige pro-
testanten wel degelijk het nodige te 
zeggen, al moeten we soms wel een 
vertaalslag maken. We willen nog een 
derde keer stilstaan bij de Rijnlandse 
mystiek maar deze keer een persoon 
opvoeren die indirect aan de wieg 
heeft gestaan van de latere Reforma-
tie. Thomas à Kempis. Thomas staat 
voluit in de traditie van de Moderne 
Devotie, die kritische vragen stelt. We 
willen ons dan ook verdiepen in zijn 
gedachten en zijn meest beroemde 
werk, ‘De Navolging van Christus’, 
samen bestuderen. Overigens is 
het opvallend dat de belangstelling 

voor de Moderne Devotie de laatste 
jaren weer stevig opbloeit. En dat 
niet alleen in het kerngebied van 
de beweging, de IJsselstreek en dan 
met name Deventer en Zwolle. Er 
verscheen zelfs een boekje ‘Pleidooi 
voor postmoderne devotie’, dat kern-
woorden uit de beweging van Geert 
Grote en Thomas à Kempis poogt 
te vertalen naar het hier en nu. Ook 
daarmee zullen we ons deze zaterdag 
bezighouden. 

Wanneer? Zaterdag 8 februari van 
10.00 tot 16.00 uur, locatie: Bovenzaal 
Arminiuskerk. Begeleiding Koen 
Holtz apffel en Jethro Zevenbergen. 
Aantal deelnemers 25 tot 30.  
Kosten € 20 incl. lunch. 

Aanmelden graag vóór 20 januari 
bij het kerkkantoor: administratie@
remonstrantenrotterdam.nl 

Al enige tijd spaart menig Rotterdamse 
remonstrant plastic doppen voor het 
project KNGF Geleidehonden, waar 
honden worden opgeleid tot geleide-
hond of hulphond. Onze koster Ed 
Stevens brengt de doppen, inmiddels 
vele honderden, vanuit de kerk naar 
het inzamelpunt. Van alle door ons 
ingezamelde doppen konden al twee 
hulphonden worden aangeschaft. 
We blijven dus sparen, doppen en het 
milieu. U doet toch ook mee?! 
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in memoriam

Voor Mijnke ging geloven 
vooral om maatschappelij-
ke betrokkenheid. Zij las 
het Evangelie als oproep 

tot solidariteit met mensen die het 
minder hadden getroffen: de arme 
kant van Nederland, de vluchtelingen. 
Oorlog en vrede, emancipatie, oecu-
mene, ze keek veel verder dan haar 
Broederschap. Ze vertegenwoordigde 
ons kerkgenootschap bij de Raad van 
Kerken in Nederland en organiseerde 
mede de tweede Kerkendag in 1998. 

Als predikante in Rotterdam heeft zij 
in het jongerenwerk velen in beweging 

gezet. Als algemeen secretaris was 
zij een steun en toeverlaat voor vele 
bestuurders, predikanten en wie op 
haar weg kwamen: ze was er voor 
iedereen en als het nodig was nam 
zij de tijd. Haar meer spirituele kant 
was te begrijpen uit de gedrevenheid 
waarmee zij leefde. De gebeden tij-
dens de door haar geleide kerkdien-
sten getuigden van een diep geloof. 
Haar meest geliefde Bijbeltekst was 
Psalm 139: 8-10 over de nabijheid 
van God. Haar nagedachtenis zij 
haar kinderen en kleinkinderen en 
de velen die haar liefhadden tot een 
zegen! 

MIJNKE
Bosman Huizinga
Op 22 november is ds. Mijnke Bosman-Huizinga op 75 jarige leeftijd over-

leden. Van 1987-1989 was zij predikante in onze Gemeente, na in verschil-

lende andere gemeenten al voorganger te zijn geweest. Zij vertrok bij ons 

zo snel, om algemeen secretaris van de Broederschap te worden. Dit was 

zij tot haar pensioen. Zij was ook politiek actief in de gemeentepolitiek en 

in de Provinciale Staten.
Steeg ik ten hemel 

Gij zijt daar,

of maakte ik het  

dodenrijk tot mijn sponde 

Gij zijt er,

nam ik vleugelen 

van de dageraad,

ging ik wonen aan 

het uiterste der zee,

ook daar zou uw hand 

mij geleiden,

uw rechterhand 

mij vastgrijpen.

v

Vanwege de kerstvakantie is het Kerkkantoor gesloten van 23 december t/m 5 januari 2020.
Via de voicemail is te horen wie in zeer dringende gevallen bereikbaar is.

bereikbaarheid kerkkantoor

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 
Tjaard Barnard is afwezig van 27 t/m 29 december. 

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. 
Koen Holtzapffel is afwezig van 27 t/m 30 december.  
Els de Bijll Nachenius neemt waar.

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 



breda lutherse kerk 
Veemarktstraat 11 (voor)   •   3015 CB Breda

Stadserf 3 (achter)   •   rotterdam.remonstranten.nl/breda 
aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld

kerkdiensten
rotterdam arminiuskerk 
Museumpark 3 •3015 CB Rotterdam

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

15 december – 3e Advent

Dr. Koen Holtzapffel

22 december – 4e Advent

Mr. André Meiresonne

24 december – Kerstnacht

Dr. Koen Holtzapffel, 
vanaf 21.00 uur samenzang

25 december – Kerstmis

Dr. Tjaard Barnard, vanaf 10.00 uur 
samenzang o.l.v. Jos van der Kooy

29 december

Dr. Martijn Junte

31 december – Oudjaar

Dr. Koen Holtzapffel, na afloop van  
de dienst koffie met oliebollen

5 januari 2020 

Dr. Koen Holtzapffel

12 januari – Oecumenische Zondag

Ds. Bernard van Verschuer

19 januari – Twee op de kansel

Dr. Tjaard Barnard & 
Rabbijn Albert Ringer
13.00 uur Openstelling Kerk&Museum
15.00 uur Orgelconcert
16.00 uur Vesper

26 januari 

Dr. Koen Holtzapffel

2 februari – Werelddiaconaatszondag

Dr. Tjaard Barnard &  
ds. Henriette van Dunné

15 december – Ekklesia

Frank Ploum

22 december – Geen dienst

24 december – Ekklesia, Kerstnacht 

Frank Ploum, 
22.00 uur samenzang vanaf 21.45 uur

25 december – Kerstmis

Dr. Koen Holtzapffel, 
aanvang 10.30 uur

5 januari 2020 – Ekklesia

Frank Ploum

19 januari Ekklesia

Frank Ploum, 
viering 10 jaar Ekklesia Breda

26 januari

Dr. Tjaard Barnard

2 februari

Frank Ploum
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