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kerkblad

Dat we in 
onzekere 
tijden 
leven, 

dat hoef ik u niet te 
vertellen. Is er nu 
het begin van een 
tweede golf of valt het 
nog mee? Hoe moet 
het met de vakantie, nu 
steeds meer gebieden 
oranje kleuren. Tot aan 
onze stad toe. Zelf merkte 
ik dat, toen ik een paar 
weken geleden besloot om 
me toch maar eens te laten testen. 
Ziek was ik niet. Onder normale om-
standigheden was ik gewoon, vrolijk, 
doorgegaan. Maar hoe doe je dat nu, 
als je je een beetje verkouden voelt, je 
wat hoest en je misschien ook wel wat 
verhoging hebt. Allemaal symptomen 
die we allemaal heel vaak hebben. Zoals 
collega Koen het zei: bij het eerste nies-
je vraag je je af of het goed zit...
In de ‘vakliteratuur’ van predikanten 
wordt soms gesproken over het gezond 
makend aspect van de ‘houten broek’, 
de kansel. Hier ziet u een boek met 
klassieke domineesanekdotes, waarin 
de ervaring van predikanten beschreven 
wordt dat je je op de kansel vaak direct 
een stuk beter voelt. Maar flink zijn 
en doorgaan, wat toch nogal bij de 
cultuur hoort, wordt nu ontmoedigd. 
Meld je voor een test en blijf thuis! Dat 
is het huidige motto. Onze voorzitter, 
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onzekere TIJDEN
Jethro Zevenbergen, heeft op een 
voorbeeldige manier de dienst van me 
overgenomen. Gelukkig was de tekst 
al klaar. Hij zei: geen risico nemen. 
Sterker nog: laten we maar tonen dat 
we onze verantwoordelijkheid nemen! 
Daarna merkte ik hoe we als Gemeen-
te met elkaar meeleven. Veel appjes 
en mailtjes met de vraag hoe het met 
me ging. Een ritje langs de teststraat 
(in Arnhem, dichterbij zou veel langer 
duren), een klein onderzoek dat 
aanvoelt of ze met het wattenstaafje de 
binnenkant van je achterhoofd willen 
aanraken en vooral veel geduld, leerde 
me dat ik geen corona had. Maar dan 
ben je wel een halve week verder. En je 
schept veel onrust. De week daarvoor 
was ik net weer voorzichtig met wat 
huisbezoeken begonnen. Terecht 
maakten mensen zich zorgen. Als hij 
het heeft, heb ik het misschien ook 
wel gekregen...
Daarom heb ik inmiddels besloten, 
toch nog extra voorzichtig te blijven 
met huisbezoeken. Na mijn vakantie 
denk ik er weer eens over. Nu maar 
even niet. Gelukkig hebben we alle-
maal digitale vormen van kerk zijn 
ontwikkeld. Bellen, zoomen, mailen 
en appen, we vullen er hele dagen 
mee. Maar wat zullen we blij zijn als 
het over is. Als die onzekerheid voor-
bij is en we weer normaal  
kunnen doen!  

Tjaard Barnard

Een boek met 

klassieke  dominees - 

andekdotes, waarin  

de ervaring van  

predikanten beschreven 

wordt dat je je op de  

kansel vaak direct een 

stuk beter voelt.

UITNEEMBARE 

KERKKALENDER VOOR 

HET NIEUWE SEIZOEN 

VINDT U IN DE

BINNEN ZIJDE!



Onze kerkdiensten op zon-
dagmorgen om 10.30 uur zijn 
gelukkig weer begonnen. Re-
serveren blijft echter nodig en 

onderstaande maatregelen blijven van 
toepassing! De kerkdiensten zijn vanaf 
de zondagavond terug te luisteren via 
SoundCloud https://soundcloud.com/
tjaard-barnard
U bent van harte 
welkom, maar wij 
vragen u met het 
volgende rekening 
te houden:

•    Blijf thuis als u  
klachten heeft!

•    Aanmelden kan tot zaterdag 15.00 
uur. Liefst per mail administratie@
remonstrantenrotterdam.nl of anders 
per telefoon (010 436 0543). Spreekt u 
gerust het antwoordapparaat in!

•    Als u komt, zullen u vragen worden 
gesteld over uw gezondheid. 

•    In de kerk zullen de zitplaatsen zijn 
gemarkeerd en de looprichtingen aan-
gegeven. Gelieve ook de aanwijzingen 
van vrijwilligers te volgen.

•    Er wordt niet tijdens de dienst gecol-
lecteerd, maar er zal bij de uitgang 
een schaal gereedstaan. De opbrengst 
wordt gelijkelijk verdeeld over de 
Remonstrantse Gemeente en het aan-
gekondigde diaconale doel.

•    Na afloop kunt u de kerk via de aange-
geven uitgang verlaten. Gelieve niet 
voor de uitgang te blijven staan, maar 
ook daar tenminste 1,5 meter afstand 
te houden.

kerkdienstencolofon
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Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 31 augustus 2020 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 11 september 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 Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam.
Voorlopig alleen bereikbaar via e-mail:  
administratie@remonstrantenrotterdam.nl 

Betalingen en giften Kerkelijke bijdragen kunt u over - 
maken 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 afscheid s-  
dienst. 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?

Predikanten
Tjaard Barnard  •  Glasblazerij 42  •   
2993 CM  Barendrecht  •  06 5882 0686

Koen Holtzapffel  •  Willem Nagellaan 23  •   
3054 BV Rotterdam  •  010 418 6913

Tijdens het studieverlof van Koen Holtzapffel 
neemt, indien nodig, Tjaard Barnard waar.

Contactpersonen Breda
Lex van Beek 
vanbeek.alexander@gmail  •  06 2727 6636
Jennie van Dorp
jennievandorp@hetnet.nl  •  06 2181 3858 

Contactpersonen Rotterdam
Tjaard Barnard
barnard@remonstrantenrotterdam.nl  •  06 5882 0686   
Koen Holtzapffel
holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl  •  010 418 6913
Sity Gerrits
sityg18@hetnet.nl  •  010 456 4762

van de redactie

Vanaf het begin van de coro-
natijd heeft uw redactie u elke 
twee weken een kerkBLAD 
gestuurd. We hopen daarmee 

u verblijd te hebben met een leven-
steken uit uw geloofsgemeenschap. 
We zijn de mensen dankbaar die voor 
ons een stukje hebben geschreven of 
die zich lieten interviewen. Naast alle 
zorgen van deze tijd vonden we zo ook 
een saamhorigheid die warmte schiep. 
Met elkaar vormen we een geloofsge-
meenschap die naar elkaar omziet, die 
meeleeft in bijzondere tijden. Ook als 
alles weer iets normaler wordt, willen 
we dat vasthouden!
Uw redactie gaat even genieten van de 
vakantieperiode. Over vier weken zijn 
we weer bij u terug. 

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

Blijf thuis 

als u klachten 

heeft!
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De komende weken vinden de volgende 
diensten in ons kerkgebouw plaats:

o

•    16 augustus:  
ds. Jan Klijnsma

•    23 augustus: mw. ds. Carolien  
Gutteling-Sieverink

•    30 augustus:  
dr. Pieter Korbee

•    6 september: 
dr. Koen Holtzapffel

•    13 september Openingszondag:  
dr. Tjaard Barnard en  
dr. Koen Holtzapffel 

Breda: 
•    27 september Startzondag:  

dr. Koen Holtzapffel

Alle diensten vinden plaats 
op zondag, aanvang 10.30 uur.

personalia

overleden: Mevrouw G.T. de Bruin
Wij dragen haar op aan Gods eeuwige liefde.

huwelijk: Op 29 juli is in Brussel  
door dr. Koen Holtzapffel het huwelijk 
ingezegend van Jacques P.A. Pieters & 
Dora E. Majoros

afwezig & sluiting

Afwezigheid predikanten
Koen Holtzapffel is t/m 31 augustus 
afwezig in verband met studieverlof 
en vakantie. Tjaard Barnard is van  
6 t/m 30 augustus met vakantie.  

Sluiting Kerkkantoor
Het kerkkantoor is van 20 juli t/m 
30 augustus gesloten. Via de voice-
mail (010 4360543) hoort u welk 
nummer u uitsluitend in zeer  
dringende gevallen kunt bellen. 
Alléén voor reservering van een kerk-
dienst kunt u een e-mail sturen naar
administratie@remonstranten 
rotterdam.nl of even tueel een  
bericht inspreken.  



korte berichten
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Facchina heeft twee verschil-
lende glasmozaïeken met een 
lam gemaakt voor de kerkzaal, 
een waarbij het lam naar 

rechts kijkt en een waarbij het naar links 
kijkt, komt één keer voor. Dr. H.Y. Groene-
wegen schrijft de deugd zachtmoedigheid 
in de glasmozaïeken toe aan het lam. Het 
lam heeft in de Bijbel echter zo’n veelom-
vattende betekenis, dat deze niet samen-
valt met het begrip zachtmoedigheid. In 
Johannes 1: 29 zegt Johannes de Doper als 
hij ziet dat Jezus naar hem toe komt: ‘Daar 
is het lam van God dat de zonde van de 
wereld wegneemt’. Het Lam Gods, Jezus, 
die zich voor de wereld opoffert en in 
Matteüs 11: 28-30 van zichzelf zegt: ‘Kom 
naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder 
lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust 
geven. Neem mijn juk op je en leer van 

f

GLASMOZAÏEKEN IN DE KERK (8)  
Het lam voor de deugd zachtmoedigheid

GLASMOZAÏEKEN IN DE KERK (9 SLOT)  
De meanderende band waarin  
de glasmozaïeken zijn opgenomen

Veel testen 

leven met de
corona-crisis
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Dr. H.Y. Groenwegen beschrijft 
in 1897 de meanderende band, 
waarin de glasmozaïeken zijn 
opgenomen, als volgt: “De 

gehele kerkruimte wordt bij de geboorte 
van het gewelf [waar de rondbogen in de 
kerkzaal omhooggaan] omspannen door 
een meander in vlakversiering, uit bruine 
glazuurstenen in telkens wisselende teke-
ning samengesteld. Daarin zijn 22 kleine 
panelen van goud-mozaïek opgenomen 
die symbolisch enige christendeugden 
voorstellen. De moed wordt uitgedrukt 
door een gestileerde leeuwenkop, 
wijsheid en voorzichtigheid door het 
boek met de slang. De lelie verbeeldt de 
reinheid en de duif de oprechtheid. Het 
lam spreekt van zachtmoedigheid en het 
viooltje van nederigheid.” De meanderen-
de band die rond de gehele kerkzaal loopt 
en alleen is onderbroken door het prach-
tige glas-in-loodraam, onderscheidt zich 
van de grijs-rode baksteen waar de muren 
van de kerkzaal uit zijn opgebouwd door 
de in vorm variërende meander van 
geglazuurde bakstenen. De meanderende 

mij, want ik ben zachtmoedig en nede-
rig van hart. Dan zullen jullie werkelijk 
rust vinden, want mijn juk is zacht en 
mijn last is licht’. Jezus biedt ons zijn 
steun als wij ‘vermoeid en belast’ zijn 
(waar wij ook door het prachtige ge-
brandschilderde raam van L. de Contini 
in onze kerk aan herinnerd worden). 
In het Bijbelboek Openbaring, waarin 
Jezus op niet minder dan 26 plaatsen 
‘het Lam’ genoemd wordt, heet hij ook 
‘het Lam dat overwonnen heeft’. Vandaar 
de vaak voorkomende afbeelding van een 
lam met een vaandel opzij. In het glasmo-
zaïek heeft Facchina het overwinnende 
Lam Gods uitgebeeld met het vaandel of 
de banier als teken van de overwinning.  

Titus van Hille,  
met dank aan dr. Eric Cossee
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De negen stukjes over de (glas)- 

mozaïeken worden opgenomen in een 

rijk geïllustreerd boekje, waarin ook  

aandacht wordt geschonken aan de 

techniek en de restauratie. De presen-

tatie van deze uitgave vindt plaats op 

Openingszondag, 13 september.

band zouden we op verschillende manie-
ren kunnen uitleggen:De meanderende 
band vormt de zichtbare scheiding tussen 
de zaal en het gewelf en geeft op deze 
manier vorm aan de kerkzaal. Bovendien 
zouden de panelen in de band zonder de 
meander als verloren eilandjes onder de 
ramen in de bovenbouw slecht tot hun 
recht komen. Meander betekent letterlijk 
kronkeling/slingering en figuurlijk: 
'zich in allerlei richtingen bewegen'. Dit 
kan symbolisch worden verstaan als de 
slingerende paden die het menselijk 
bestaan kenmerken, en daar passen de 
christendeugden goed in. Dat de gehele 
kerkruimte, met allen die zich daarin 
bevinden, wordt omspannen door de 
meanderende band kan ons doen denken 
aan de eerste zin van de Aanroeping 
waarmee wij tegenwoordig onder andere 
de liturgie met gezongen responsies 
beginnen: “Want onze hulp is in de naam 
van de levende God, die hemel en aarde 
omvat houdt.”  

Titus van Hille

Fo
to

: S
tu

di
o 

X
V

Fo
to

: A
nt

on
 D

oo
rn

he
in

 



4

Na het overlijden van mijn man 
Wim had ik mij ingeschreven 
bij het seniorencomplex ‘De 
Vijverhof’. Een stap die je zet om 

in de toekomst veilig te kunnen wonen. Op 
hun site vind je maandelijks de vrijgekomen 
appartementen en zo zag ik in de nieuwe 
toren een prachtig appartement op de 
twaalfde verdieping. Dat leek mij wel wat, 
maar het kwam eigenlijk nog iets te vroeg, 
bedacht ik. Samen met mijn familie ben ik 
toch gaan kijken. Het appartement beviel 
iedereen. Je hebt uitzicht op Rotterdam en 
vanaf het balkon zie je bootjes varen op de 
IJssel. Er waren meer gegadigden, maar na 
een paar dagen kreeg ik een telefoontje... 
kom de sleutels maar halen!!! Wat een 
schrik, want het overviel mij nu behoorlijk.  
Na goed overleg met mijn familie besloot ik 
het toch te nemen. Alle familieleden zetten 
zich in met zijn of haar verhuiskwaliteiten. 
Met mijn kleindochter ging ik laminaat-
parket uitzoeken en dat was erg gezellig. 
Een andere groep onder leiding van mijn 
schoonzoon maakte alle muren crèmekleu-
rig. Daarna samen op internet (wat een 
geweldige ervaring was dat!) een nieuwe 
keuken uitzoeken met een kleine werkbar 
achter mij voor mijn veiligheid. Behulpzame 
buren op mijn oude locatie hielpen ook. Een 
die werkzaam is bij een elektrotechnisch 
bureau haalde al mijn lampen los en bij 
een ander mocht ik enkele malen warm 
eten, want dat schoot er soms bij in. En 

elke dag weer opruimen. Veel ging naar 
de Kringloop of kon ik in de hal beneden 
zetten, waar nieuwe bewoners het konden 
meenemen. Er wonen inmiddels veel 
studenten in de door ouders gekochte 
appartementen. In mijn nieuwe woning 
hadden mijn andere kleindochter en haar 
vader inmiddels een hele kastenwand 
opgebouwd, zodat ik elke dag met mijn 
auto twee Big Shoppers met spullen kon 
brengen om ze te vullen. Er kwam geen 
eind aan! Het is nog steeds niet helemaal 
klaar en ik moet ook weer alles zien terug 
te vinden in mijn nieuwe kasten. 
Ook mijn oude auto heeft een mooi eigen 
seniorenplekje op het parkeerterrein 
gekregen met een wit parkeerbord (dat 
betekent gepensioneerd). Mijn oude 
garage is inmiddels verkocht en de nodige 
kijkers komen nu regelmatig mijn oude 
appartement bezichtigen. Er is met gepas-
te snelheid verhuisd, maar er is nog steeds 
zoveel te doen! Met de gepensioneerde 
bewoners van de andere drie appartemen-

ACTIEF IN CORONATIJD Cobie Eppenga-van Es
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Na een paar 

dagen kreeg ik een 

telefoontje... kom de 

sleutels maar halen! 

Wat een schrik, 

het overviel mij...

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

ten op mijn verdieping heb ik al kennisge-
maakt. Ik had niet gedacht in de coronatijd 
zo druk bezig te zijn, maar ben dankbaar 
voor de goedheid en de betrokkenheid die 
veel mensen tonen in deze tijd van afstand 
(Noli me tangere – Johannes 20: 17). 
Ik tel mijn zegeningen en volg elke dag op 
YouTube naast de overdenkingen de mini-
concerten. Heerlijk om veel oude bekende 
liederen lekker hard mee te zingen!  

Cobie Eppenga-van Es


