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kerkBLAD

Pasen gaat dit jaar niet 
door. Althans: we zullen 
geen kerkdienst houden. 
We leven in vreemde tijden. 

Er is onzekerheid. We zijn bang of 
werpen alles nonchalant van ons. 
Het zal toch wel meevallen? Maar het 
valt niet mee en het zijn moeilijke 
tijden. Niets is vanzelfsprekend. Zelfs 
Pasen niet. Voor Palmzondag stond 
het aannemen van nieuwe leden op 
het programma. Dat wordt nog even 
uitgesteld.

Een groep uit de Gemeente is naar 
Israël geweest. Het was een inspire
rende reis. We bezochten belangrijke 
plaatsen in het Heilige Land: de 
Klaagmuur, de graftuin, de plek waar 
Jezus gedoopt zou zijn, een kibboets 
en we maakten een boottocht op het 
Meer van Tiberias. Het was een reis 
van inspiratie en vervreemding, van 
herkenning (van alle plaatsen waar 
het allemaal gebeurd zou zijn) en 
kritische distantie omdat het allemaal 
wel erg vroom werd voorgesteld.

Vooral het bezoek aan de graftuin – 
een plek in de 19de eeuw door Engelse 
geleerden aangewezen als het graf 
waar Jezus gelegen had – gaf ver
vreemding. De evangelicale gids kon 
niet bewijzen dat Jezus hier begraven 
was, maar was volkomen overtuigd 
dat hij uit de dood was opgestaan. 

p
VOOR EEN weekendje

Het graf was leeg! Die vanzelfspre
kendheid sloeg niet direct over. 
Sommigen van ons moesten moeite 
doen om ons gezicht in de plooi 
te houden. Maar we hebben ons 
gedragen. De quote boven dit artikel 
werd door de gids toegeschreven aan 
een gesprek tussen Jezus en Jozef 
van Arimathea, waarin de eerste 
gevraagd zou hebben, het graf even 
te mogen gebruiken. ‘Het zou maar 
voor een weekendje zijn, daarna zou 
hij toch uit de dood opstaan.’

Wat veroorzaakte nu ons ongemak? 
Vooral de zekerheid en eenzijdig
heid. Als Jezus van tevoren wist, dat 
hij maar 40 uur dood zou zijn, is de 
 angel uit het verhaal. Dan worden 
Goede Vrijdag en Pasen tot een 
(hemels) trucje. Pasen gaat om een 
mysterie, niet om de vraag: was het 
graf nu leeg of niet. Het gaat om 
ervaringen van mensen die, ondanks 
alles, verder konden. Die licht zagen 
doorbreken, door de diepste duis
ternis heen. Zekerheden doden het 
mysterie. Bij wie twijfelt, kan soms 
het ware licht doorbreken dat geen 
zekerheid nodig heeft. Opeens straalt 
er licht en dan wordt het Pasen. 
Moge het licht van Pasen in ons hart 
doorbreken, ook als we niet in de kerk 
zitten. 

Tjaard Barnard

Afgezegd
Alle bijeenkomsten van 

de Remonstrantse Gemeente 
Rotterdam zijn tot tegen-

bericht afgezegd.
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‘Onze hulp is in de naam van 
de Heer...’, zo begonnen onze 
kerkdiensten tot voor kort 
(Psalm 124:8). Maar nu even 

niet: vanwege het coronavirus zijn er 
nu geen kerkdiensten. Vanwege alle 
ingestelde beperkingen zijn we vooral 
op onszelf en elkaar aangewezen. De 
schrik zit er goed in, vooral ouderen en 
zieken maken zich terecht grote zorgen 
over de impact van dit virus op hun 
leven. Juist daarom moeten we blijven 
doen waar we als kerk goed in zijn: 
betrokken zijn op elkaar, zorgen dat we 
elkaar in liefde blijven vasthouden en 
steunen. Met praktische oplossingen, 
met een gebaar van begrip en medele
ven. Gelukkig zie ik dat ook gebeuren: 
op allerlei manieren weten mensen er 
toch een mouw aan te passen! Ook wij 
als kerk doen dat, door nieuwe wegen 
in te slaan. Zo blijven we naastenliefde 
beoefenen – samen met elkaar. Ga hier 
dus vooral verder mee door! 

Jethro Zevenbergen 
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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 de� nitieve afspraken met de 
begrafenis ondernemer te maken als u weet 
of uw predikant op dat moment ook kan?

Vervoer Breda Voor vragen over vervoer voor 
kerkdiensten, lezingen e.d. kunt u contact 
opnemen met Jennie van Dorp, 076 565 39 31.

Alle kerkdiensten in alle remon 
strantse gemeenten zijn geannu
leerd. De Remonstrantse Broeder
schap zorgt ervoor dat er elke week 

een dienst te bekijken en te beluisteren valt 
via YouTube. De link vindt u op de website
www.remonstranten.nl. De oude diensten 
blijven te vinden. Het rooster is als volgt:

15 maart
dr. Tjaard Barnard
Rotterdam

22 maart
ds. Rachelle van Andel 
(vernieuwingspredikant) 
Eindhoven/ZuidLimburg

29 maart
ds. Joost Röselaers
Amsterdam

5 april
ds. Claartje Kruijff 
(vernieuwingspredikant)
NaardenBussum

12 april (Pasen)
ds. Marthe de Vries
Utrecht
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leven met de
corona-crisis
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van de redactie

Twee weken geleden hebben 
wij een normaal nummer van 
ons kerkBLAD voorbereid. 
Toen brak de crisis uit en leek 

het niet meer nuttig, een blad vol met 
aankondigingen rond te sturen. Per 
elektronische nieuwsbrief, website en 
Facebook proberen wij u zoveel mo
gelijk op de hoogte te houden. Maar 
er zijn ook velen die die media niet 
lezen. Vandaar dat uw redactie zich 
voorgenomen heeft, zolang de crisis 
duurt, elke twee weken een bijzondere 
editie van ons kerkBLAD te maken. 
Kort, met kleine verslagen van wat er 
aan kerkelijk werk gebeurt en hopelijk 
ook enige bemoediging. 

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

Alle kerkdiensten in alle remon 
strantse gemeenten zijn geannu
leerd. De Remonstrantse Broeder
schap zorgt ervoor dat er elke week 
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Geen handen schudden...
de dominee die in vorm 
wil blijven.
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In een lege kerk fi lmt Jop Duyn de Rotterdamse dienst.

kerkdiensten

van de voorzitter



Met grote verwondering kijk 
ik naar de wereld om me 
heen, die in korte tijd zo ver
anderd is. Angst en zorgen 

om zaken die eerder niet denkbaar wa
ren. Veel geregel voor velen om gezin 
en werk in een nieuwe vorm te gieten. 
De oudere mensen, de zieken, ook in 
onze Gemeente: hoe we met elkaar 
naar een goede manier zoeken om hen 
het gevoel te geven dat niemand ver
geten wordt. Ik begon m’n verhaal met 
het woord verwondering en daarbij ook 
dankbaarheid voor de vele initiatieven 
om elkaar een hart onder de riem te 
steken, het samen applaudisseren voor 
de mensen in de zorgende beroepen, 
het luiden van de kerkklokken. Het 
bemoedigt en ontroert velen.
Vanuit de kerkelijke gemeenten en 
parochies worden op Facebook de 
mooiste teksten en overwegingen ge
plaatst, nu er geen wekelijkse vieringen 
kunnen plaatsvinden. In reacties onder 
deze Facebookberichten ondersteunen 
onbekenden elkaar op een bijzondere 

VERWONDERING OPROEP

STORM OP 
HET MEER

TEKENINGEN

O ja, de journalist van RTV 
Rijnmond (zie p. 4) vroeg 
nog, welk Bijbelverhaal me 
als eerste te binnen schoot 

in deze tijd. Net terug uit Israël moest 
ik onmiddellijk denken aan de storm 
op het meer van Tiberias, de leerlingen 
doodsbenauwd en Jezus die rust 
uitstraalt en vertrouwen geeft. Angst 
is een logische reactie in tijden van 
onzekerheid, maar kan niet ons enige 
antwoord zijn. Elkaar bijstaan, vertrou
wen putten uit traditie, ritueel, gebed 
en alternatieve vormen van samenzijn, 
ze zijn allemaal belangrijk. In regel
matige blogs zullen Tjaard Barnard en 
ikzelf ook via deze weg pogen u wat 
moed, houvast en inspiratie te geven. 
Gevoel van verbondenheid. En wellicht 
wat tips voor thuis, zoals het aansteken 
van een kaars. 
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manier. Onze Gemeente natuurlijk 
als groot voorbeeld hiervan. Yoga en 
meditatiegroepen, die normaal besloten 
zijn, bieden nu op YouTube hun lessen 
kosteloos aan iedereen aan, om rust 
en vertrouwen te behouden. Ik krijg 
spontaan prachtige gedichten en teksten 
doorgeappt van mensen waarvan ik het 
niet direct verwacht. Voelt zo verbonden 
en kostbaar. Om nooit te vergeten.  

Jos van den Band

korte berichten

Graag geef ik tot slot een van de vele 
initiatieven vanuit de kerken door, in dit 
geval van onze naburige Paradijskerk, 
op de Nieuwe Binnenweg. ‘Klokken van 
hoop’, juist omdat de kerkzaal nog leeg 
blijft de komende tijd.   

Koen Holtzapff el 
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VERWONDERING

m De crisis waar we ons 
nu in bevinden, roept 
niet alleen op tot zorgelijke 
dingen als hamsteren, maar ook juist 
tot positieve zaken. Jos van den Band 
schreef er al over. Een heel aantal 
leden en vrienden heeft zich gemeld 
bij de predikanten met de vraag of zij 
eens wat mensen uit de risicogroepen 
(ouderen, mensen met een onderlig
gende kwaal) die in (zelf )quarantaine 
zitten, zouden kunnen bellen of een 
kaartje sturen. Of misschien wel zou
den kunnen helpen door boodschap
pen voor hen te doen. Vandaar deze 
oproep: wie mee wil doen, melde zich 
bij uw predikant of contactpersoon. 
Wie graag eens een telefoontje of meer 
krijgt, melde zich ook. Graag koppelen 
wij u aan elkaar in deze moeilijke en 
voor velen ook eenzame tijden. 

Tjaard Barnard 0658 820 686
Lex van Beek 076 503 5550
Jennie van Dorp 076 565 3931
Sity Gerrits 010 456 4762
Koen Holtzapff el 010 418 6913

Pien van der Linde, dochter van ge
meenteleden Roald van der Linde en 
Annemarie Gerretsen, heeft besloten 
mooie tekeningen te maken en die te 
sturen naar gemeenteleden die best 
wat extra aandacht kunnen gebruiken. 
Prachtig initiatief. Suggesties voor 
namen graag naar de contactpersonen 
onder ‘Oproep’!  

Jos van den Band met dochter 
Marloes Angel in Israël.

VOOR OUDERE 
GEMEENTELEDEN

Margreet Hohé ontvangt 
de doop in de Jordaan. 
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Contactgegevens predikanten

Dr. Tjaard Barnard
Glasblazerij 42
2993 CM Barendrecht
06 58 820 686

Dr. Koen Holtzapffel
Willem Nagellaan 23
3054 BV Rotterdam
010 418 6913

OOK DOMINEES & IMAMS 
worstelen met vragen 
in crisistijd

d

zegt de imam. ‘De profeet zegt: een 
glimlach in het gezicht van jouw 
broeder is liefdadigheid. Laten we 
hoop uitspreken en naar elkaar glim
lachen. Dat gaat onze onderlinge 
band versterken.’ 

(Uit interview met RTV Rijnmond) 

Dominees en imams pre
diken in tijden van crisis 
vooral liefde en rust en zor
gen voor verbinding tussen 

mens en God in tijden van nood. 
Maar hoe moet dat als het huis van 
God tijdelijk gesloten is? ‘Voorlopig 
ga ik preken verzorgen vanuit een 
lege moskee voor de livestream’, zegt 
de Rotterdamse imam Azzedine Kar
rat. Ook dominee Koen Holtzapffel 
van de Remonstrantse Gemeente van 
de Arminiuskerk ziet online preken 
voorlopig als enige optie. Het doet 
hem vooral pijn dat hij oudere men
sen, die juist nu steun nodig hebben, 
niet kan bijstaan. ‘Voor mezelf ben 
ik niet zo bang, maar mijn angst is 
dat ik iets zou kunnen overdragen 
aan anderen’, zegt ds. Holtzapffel. 
‘Dat zullen meer mensen hebben die 
een beroep hebben waarmee ze veel 
contact hebben met andere mensen. 
Daarom moet je zo terughoudend zijn 
met huisbezoeken, juist bij mensen 
die het wellicht het meeste nodig 
hebben op dit moment.’

Kans Imam Karrat, werkzaam voor 
verschillende moskeeën, ziet vooral 
kansen in deze crisissituatie. ‘Ik zie 
het meer als een gewone ziekte. Een 
ziekte is er om genezen te worden, 
zeg ik altijd’, begint Karrat hoopge
vend. ‘Ik zie het als een kans voor de 
mensheid om te reflecteren en om 
bijvoorbeeld met nieuwe medicijnen 
te komen. Gelukkig zijn onze Neder
landse wetenschappers daar mee be
zig. Dat zijn pioniers op dat gebied en 
daar ben ik heel erg trots op’, vervolgt 
hij. Karrat hoopt dat mensen dan door 
reflectie tot de ontdekking komen dat 
ze een God nodig hebben die voor 
genezing zorgt.

Glimlach is liefdadigheid Holtz
apffel vindt het nog te vroeg voor deze 
troostrijke woorden. ‘Achteraf zou je 
het zo kunnen zien’, zegt de dominee, 
‘maar om nu meteen te zeggen dat je 
deze tijd moet pakken voor bezinning 
en elke crisis ook een kans heeft ... Het 
zal allemaal waar zijn, maar ik geloof 
dat mensen op dit moment nog te veel 
bezig zijn met angstreductie en zaken 
regelen. Mensen zien bijvoorbeeld hun 
inkomen wegvallen en allerlei evene
menten gaan niet door.’
Beide voorgangers zijn het eens over 
de wijze waarop we de komende tijd in 
verbinding komen met God.  
Behalve tot meditatie en gebed roepen 
Holtzapffel en Karrat op om vooral 
goed voor elkaar te zorgen. ‘We moeten 
er voor elkaar zijn en elkaar steunen’, 

We moeten er  

voor elkaar zijn en 

elkaar steunen.


