
vanuit de kerkenraad

remonstranten rotterdam geloof begint bij jou jaargang 105  nummer 4  april 2020 

1

kerkblad

Eigenlijk gek om het nu 
over studieverlof te hebben. 
Maar het stond al lang 
gepland en na de zomer 

zal het er ook niet meer van komen. 
Ik smeer het wat uit, zodat ik in deze 
crisistijd niet helemaal uit beeld ver-
dwijn. Waarover het studieverlof gaat? 
Over gelijkenissen, korte vertellingen 
die nieuw inzicht bieden door vergelij-
king met wat vertrouwd is. Wat is daar 
zo boeiend aan? In de eerste plaats 
zijn gelijkenissen of parabels een oude 
liefde van me. Van wie eigenlijk niet? 
We groeiden op met gelijkenissen: de 
barmhartige Samaritaan, de verloren 
zoon, het verloren schaap. Een van 
mijn eerste preken ging over de ver-
standige en dwaze meisjes, in de loop 
der jaren heb ik heel wat gelijkenissen 
bepreekt. Wat is eigenlijk de stand 
van het moderne parabelonderzoek? 
Hoe verhouden de gelijkenissen in het 
Nieuwe Testament zich tot gelijkenis-
sen in andere levensbeschouwelijke 
tradities? 
Wie het over Bijbelse gelijkenissen 
heeft, spreekt over Jezus. Ook al weten 
we veel niet over de historische Jezus, 
zeker is dat hij in zijn onderricht aan 
leerlingen en omstanders gebruik 
maakte van gelijkenissen. Waarom? 
Welke gelijkenissen waren het en hoe 
hebben de evangelisten die gelijkenis-
sen vervolgens geïnterpreteerd? 

e
Studieverlof IN CORONATIJD   

Gelijkenissen kun je eigenlijk niet 
bestuderen los van de Bijbelse 
context waarin ze zijn opgeschreven. 
Toch benadrukken onderzoekers, 
zeker in Amerika, dat je de gelijke-
nissen ook op zichzelf moet lezen. 
Als literaire kunstwerkjes met een 
eigen zeggingskracht en visie op 
geloof. De toehoorder wordt uitge-
nodigd op de parabel te reflecteren 
en er iets mee te doen in het eigen 
leven. Ten slotte: hoe functioneren 
gelijkenissen in remonstrantse 
kring? In preekbundels, artikelen en 
kinderbijbels? Welke gelijkenissen 
zijn favoriet en welk nieuw inzicht, 
welke waarden, welke opvatting van 
het goede leven geven ze door? Kort-
om, welke functie hebben ze in een 
vrijzinnige geloofsgemeenschap? 
Met deze vragen ga ik in crisistijd 
dan toch maar aan de slag. En ik 
geef u graag een hele korte gelijke-
nis mee ter bemoediging: ‘Het is net 
als met de vijgenboom. Elk jaar zie 
je nieuwe bladeren aan zijn takken 
komen. Dan weet je dat het snel 
zomer wordt.’ (Matteüs 24:32).  

Koen Holtzapffel

Tijdens het studieverlof neemt,  
indien nodig, Tjaard Barnard waar.

De toehoorder wordt 

uitgenodigd op de 

parabel te reflecteren 

en er iets mee te doen 

in het eigen leven. 

Detail van De Boekenwurm van Carl Spitzweg



We blijven nog even aange-
wezen op de telefoon of de 
mogelijkheden van internet 
om met elkaar in contact te 

blijven. Het is nu de beste manier om 
te weten hoe het met iedereen gaat. 
Aarzel dus niet, een van ons of een 
van de andere leden te bellen en laat 

ons weten als er iets bijzonders 
is. De remonstrantse kerk-
diensten zijn te volgen op 
YouTube en de protestantse 
kerken in Breda zenden via 

kerkomroep.nl een dienst uit.

contactpersonen

w
nieuws uit breda

Breda 
•   Lex van Beek 

vanbeek.alexander@gmail                         
06 2727 6636

•   Jennie van Dorp 
jennievandorp@hetnet.nl                           
06 2181 2858

Rotterdam 
•    Tjaard Barnard 

barnard@remonstrantenrotterdam.nl        
0658 820 686   

•    Koen Holtzapffel 
holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl    
010 418 6913

•    Sity Gerrits 
sityg18@hetnet.nl                                       
010 456 4762

Steeds meer remonstrantse 
gemeenten organiseren online 
kerkdiensten. Op Witte Donderdag 
en op Eerste Paasdag heb ik gepro-

beerd zoveel mogelijk van die diensten te 
bekijken. Er is een rijke verscheidenheid 
te vinden op het internet. Van heel hip en 
verfrissend tot heel herkenbaar en klassiek. 
Alle smaken zijn leverbaar. In technisch op-
zicht zijn ze ook heel verschillend, van gelikt 
professioneel tot charmant amateuristisch. 
Voor ieder is wat goeds te vinden! Dat is de 
reden voor uw predikanten, vooralsnog zelf 
geen kerkdiensten te gaan verzorgen. We 
hopen u van dienst te zijn door pastoraal als 
praatpaal aanwezig te zijn en door blogs op 
onze website te (blijven) schrijven. Ook zul-
len we de eerste tijd – in geweldige samen-
werking met Jos van der Kooy – doorgaan 
met onze korte overwegingen en liedimpro-
visaties. Het leuke van deze laatste activiteit 
is dat het ook belangstelling wekt bij veel 
mensen van buiten. Het predikantschap ziet 
er in dagen van corona heel anders uit dan 
anders, maar het is, naast alle droefheid, ook 
een interessante uitdaging. Ik probeer, in 
samenwerking met Sity Gerrits, velen van u 
te bereiken, wanneer wij vermoeden dat u 
een hart onder de riem wel kunt gebruiken. 
Maar lijk ik u vergeten te zijn, schroom dan 
niet Sity of mij even te bellen! 

Tjaard Barnard
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van de redactie

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk dinsdag 28 april 2020 
via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl
Verschijningsdatum vrijdag 8 mei 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 Voorlopig alleen bereikbaar via 
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 Remon-
strantse 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?

Voor u ligt al weer het derde num-
mer van uw kerkBLAD in tijden 
van Corona. Je kunt niet zeggen dat 
het al begint te wennen. Voor velen 

begint het nu pas echt vervelend te wor-
den. Vooral als je alleen woont, vooral als 
je je zorgen maakt. Voor geliefden die in 
gevaarlijke contactberoepen werken, voor 
jezelf als je tot de risicogroep behoort en 
extreem voorzichtig wilt zijn. Met dit blad 
proberen we als Gemeente dicht bij elkaar 
te zijn. Vandaar dat we ook allerlei (korte) 
bijdragen van gemeenteleden opnemen. 
Wellicht kunnen de verhalen voor u een 
oppepper zijn in deze dagen. En als ze een 
glimlach om uw lippen brengen, prijzen 
wij onszelf al gelukkig. 

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

van de predikanten

advertentie

Wij zijn gewoon open en volgen de 
richtlijnen van het RIVM!

U kunt ook telefonisch of per e-mail be-
stellen! Eventuele bezorging in overleg.

OOSTERBOEKHANDEL
J. Amesz

Voorschoterlaan 145 
(vlakbij Oostzeedijk)

Telefoon: 010-4123638
e-mail: info@amesz-boekhandel.nl



leven met de 
coronacrisis

Breda 
•   Lex van Beek 

vanbeek.alexander@gmail                         
06 2727 6636

•   Jennie van Dorp 
jennievandorp@hetnet.nl                           
06 2181 2858

Rotterdam 
•    Tjaard Barnard 

barnard@remonstrantenrotterdam.nl        
0658 820 686   

•    Koen Holtzapffel 
holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl    
010 418 6913

•    Sity Gerrits 
sityg18@hetnet.nl                                       
010 456 4762

In deze onzekere tijden, waar in we wel 
willen stilstaan bij wat ons bindt en bij 
wat ons inspireert, komen we virtueel 
bijeen via de digitale kerkdiensten van 
de landelijke Remonstrantse Broeder-
schap. Het programma van de komende 
weken:

26 april
dr. Jan Berkvens, 
predikant in Hoorn en 
Oude Wetering en van  
de Jongerengemeente  
Arminius, vanuit Hoorn

3 mei
ds. Reinhold Philipp 
vanuit Den Haag 

10 mei 
ds. Kirsten Slettenaar 
vanuit Hengelo 

17 mei 
ds. Friso Boogerd 
vanuit Bussum 

De komende weken kunt u via onze 
website rotterdam.remonstranten.nl 
de digitale kerkdiensten vinden.

Digitale preken thuis gestuurd   
Wie digitaal niet zo vaardig is om 
deze kerkdiensten op de computer te 
kunnen bekijken, kan de preek thuis-
gestuurd krijgen. Neemt u in dat geval 
contact op met Sity Gerrits, 
010 456 4762.  

kerkdiensten korte berichten

Nu we niet in kerkdiensten bijeen 
kunnen komen en we u niet in de 
kerk kunnen ontvangen, komt de 
kerk naar u toe. Op 15 april heeft 

Jos van der Kooy een volgend orgelconcert 
opgenomen. Ook zijn er weer filmpjes 
gemaakt, waarin Tjaard Barnard en Koen 
Holtzapffel een toelichting geven op 
geliefde liederen, waarna Jos improvi-
seert. U vindt deze liederen – en de hele 
reeks die eerder is opgenomen – op het 
YouTube-kanaal van de Remonstrantse 
Gemeente Rotterdam. Via de zoekfunctie 
komt u daar, maar ook via de website van 
de Gemeente: rotterdam.remonstranten.
nl. U vindt de link onder de rubriek ‘orgel-
concerten’. De muziekregistratie is weer 

van Marcel van den Tol en let u vooral ook 
op de prachtige opnames van de kerk door 
Anton Doornhein! Alle liederen die eerder 
waren opgenomen staan in het Liedboek 
van 2013 met uitzondering van ‘Fris als 
de morgen’. Dit is lied 205 uit de oude 
Liederenbundel van de Remonstrantse 
Broederschap. Vers 1 luidt als volgt:

Fris als de morgen, zijn kracht bewust,
stroomt door mijn aad’ren de levenslust,
lust om de hand aan de ploeg te slaan,
lust om de zwakke terzij te staan; 
lust in de wereld en Die haar schiep,
Die er ook mij tot mijn werkkring riep.  
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Jos van der Kooy

NIEUWE LIEDEREN
GESPEELD DOOR

VIRTUEEL bijeen

Arminiuskerk 
VOORPLEIN  

CORONA

’t Lijkt niet zozeer

een straf van God

als wel eerder van de duivel 

die met ons wélbevinden spot

door een ramp die klinkt

als een Spaanse vloek

in ‘t huidige historieboek

doch die wél brengt

ons meer saamhórigheid

in Liefde, die troost te allen tijd.

Henk Terpstra

Hoesten en niezen in je elleboog. 
Het goede voorbeeld.
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De werkzaamheden aan het voor-
plein zijn gewoon doorgegaan. De 
borstwering met de pijlers is klaar 
en het plein is opnieuw bestraat 
en ingericht, de magnolia staat in 
bloei en twee bankjes staan uitno-
digend op ons te wachten. Aan het 
smeedijzeren hekwerk wordt nu 
in de werkplaats de laatste hand 
gelegd. Hopelijk is het plein klaar 
als we elkaar straks weer in de kerk 
ontmoeten. 



d

4

h Het was wel even scha-
kelen voor ons. Van volle 
agenda’s voor onszelf en 
onze kinderen naar een 

leven dat zich vrijwel uitsluitend in 
en om het huis afspeelt. Ineens drie 
kinderen die aan homeschooling 
doen en door een niet gediplomeer-
de juf en meester worden begeleid. 
Dit is in combinatie met het werk 
dat we beiden doen best druk.
Aan de andere kant hebben we veel 
meer tijd met alle activiteiten die nu 
niet doorgaan. Geen sporten voor 
vijf gezinsleden, geen bijeenkom-
sten, geen etentjes of uitjes naar 
Blijdorp of Plaswijckpark. We zitten 
thuis, spelen spelletjes, maken 
puzzels of hebben filmavonden met 
de kinderen. En de kinderen zelf, 
die kunnen met het mooie weer 
heerlijk buiten spelen met elkaar 
of met vriendjes uit de straat. Het 
voelt soms, hoe gek het ook klinkt, 
een beetje als vakantietijd.  
Ook merken we in de buurt veel 
saamhorigheid. Mensen doen bood-
schappen voor elkaar, maken een 
gerecht voor iemand anders en pra-
ten uitgebreid met elkaar op straat. 
Iedereen kijkt naar elkaar om, juist 
naar de mensen die extra aandacht 
nodig hebben in deze tijd. Ondanks 
de onzekerheid heeft iedereen om 
ons heen het vertrouwen dat we 
hier samen doorheen komen.  

SCHAKELEN  
in crisistijd

KRACHTEN UIT het verleden

De foto van dit oude schip 
heb ik genomen in het 
Zuiderzeemuseum in Enk-
huizen. Het is een zomerse 

middag en de zon schijnt op het dek. 
De zwarte teer van de ruimplanken 
glimt onder de hete zon. Het schip 
ligt voor de wal en straalt kracht uit. 
En zodra dit schip het ruime sop 
kiest, maakt het optimaal gebruik 
van de windkrachten en stuwt het de 
lading door het water en de stevige 
golven naar bestemmingen in Ne-
derland.
Wanneer ik bij een dergelijk schip sta, 
een schip dat niet meer in de vaart is, 
dan droom ik altijd weg naar vroeger 
dagen. Ik zie in gedachten mijn 
grootvader als jonge graanhandelaar 
van een jaar of twintig over dergelijke 
schepen lopen. Het waren de dagen 
dat wij nog de tijd hadden, de tijd dat 
alles beter was. 
Maar waren die tijden wel zo goed? 
Waren er toen geen onzekerheden? 
Mijn grootvader wist in 1904 nog 
niets van een komende pandemie of 
oorlogen. Maar toch kreeg hij zijn 
deel van de geschiedenis mee. Hij 
heeft het allemaal doorstaan, maar hij 
sprak weinig over zijn eigen verleden. 
Nu ik inmiddels zelf met pensioen 
ben, word ik mij bewust waar bepaal-
de interesses uit voort zijn gekomen. 
Zo is de invulling van het onbekende 
leven van mijn grootvader een belang-
rijk punt in mijn leven geworden. 

Wat moet mijn grootvader meegemaakt 
hebben of zou hij meegemaakt kunnen 
hebben? Dat zijn vragen die bij mij 
opborrelen wanneer ik met het tastbare 
verleden letterlijk in aanraking kom. 
Het maakt mij blij, juist de wereld uit 
die tijd tastbaar te kunnen beleven 
en brengt mij dan weer een stuk 
dichter bij mijn grootvader. Wij leven 
in het hier en nu van 2020. Wat er 
nog komen gaat, dat weten wij niet, 
evenmin als mijn grootvader in 1904. 
Wij kunnen niks doen aan de dingen 
die ons overkomen. Dat was al in de tijd 
van de aartsvaderen en dat is nog steeds 
zo. Hoe wij omgaan met de dingen die 
gebeuren, dat is iets waar wij heel veel 
aan kunnen doen. Dus pak ‘uw bed op 
en wandel’ zou mijn grootvader gezegd 
hebben en ik volg hem daarin. 

                         Tekst en foto: Lex Welter

Lesley, David, Nynke, Gijs en  
Willem Fockema Andreae

De aangekondigde inzamelingsactie 
op 9 mei voor de Stichting Maris is 
in verband met de maatregelen van 
de overheid verzet naar het najaar. 
Houd de website in de gaten voor de 
nieuwe datum! 

STICHTING Maris


