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kerkblad

Het is een merkwaardige 
titel, die Rik Torfs voor zijn 
net verschenen boek heeft 
gekozen. Wie aan kerk 

denkt, zal niet snel zo’n uitbundig 
woord in de mond nemen. Met de 
kerk is toch van alles mis? Op zijn 
minst denk je aan alle verhalen van 
seksueel misbruik door ambtsdra-
gers. En verder staat de kerk voor 
hypocrisie. Op zondagmorgen met je 
donkere pak op de eerste rij zitten en 
door de week alles doen wat God en 
mensen verboden hebben!
Torfs is een Vlaamse kerkjurist, 
universitair bestuurder, politicus, 
kortom: bekende Vlaming, die een 
heel andere insteek heeft. In alle eer-
lijkheid geeft hij toe wat er mis is met 
de kerk. Maar dat weerhoudt hem 
niet om een soort liefdesbetuiging 
te schrijven aan de kerk. Bij alles 
wat er mis is, is de kerk bovenal een 
plek om thuis te komen, om je vrij te 
voelen en om tot rust te komen. Dat 
begint voor Torfs al met de rust van 
het gebouw. Gewoon door er te zijn 
opent zich al een andere dimensie 
voor je. Of je er nu in gelooft of niet. 
Dat geldt ook voor de kerkdiensten. 
Wat je ervan meeneemt, dat is hele-
maal niet relevant. Je hebt er wat aan, 
als je er bent. Het ene moment wat 
meer, het andere wat minder.

h

LIEFDESbetuiging

Torfs heeft een aanstekelijke ma-
nier van schrijven. Hij relativeert 
regelmatig. Humor heeft een grote 
rol in het boek. Tegenover alle dog-
matische zekerheid (en stijfkoppig-
heid) plaatst hij een optimistische, 
vrolijke visie. Natuurlijk zijn er rot-
te elementen in de kerk, maar juist 
daardoor kan deze groeien en beter 
worden. Het is de humus waar alles 
op groeit!
De auteur schetst de kerk zoals die 
ook kan zijn: genereus en open. 
Ruimte voor twijfel en ongeloof. 
Alle scherpslijperij kan er uit en 
dan houd je een plek over waar 
mensen tot hun recht komen. Een 
opbeurend boek om bij al het getob 
eens te lezen.  

Tjaard Barnard
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Het is fijn dat we ook in Breda 
eindelijk weer ‘gewone’ kerk-
diensten kunnen houden in 
het prachtige Lutherse kerkje. 

Zondag 27 september was de eerste na 
zeven maanden. En nu maar hopen en 
bidden dat het virus niet opnieuw roet 
in het eten gooit. Met de gesprekskring 
op de maandagmiddag (12 oktober 
15.00 uur) gaan we, na inleidende 
vragen, ons nu echt richten op een ge-
lijkenis. Die middag bespreken we een 
van de bekendste: Lucas 15 over de ver-
loren zoon. Velen koesteren de meeste 
sympathie voor de zoon die er in het 
verhaal op uittrekt en alles verkwist. 
Je moet risico’s nemen in je leven, je 
moet vallen, daar leer je van. De oudste 
zoon wordt vaak met een meewarige 
blik bezien. We houden niet zo van het 
braafste meisje of jongetje van de klas, 
maar een gelijkenis nodigt ons uit om 
ook eens in de huid van die oudste zoon 
te kruipen. Zijn ook zijn gevoelens niet 
heel herkenbaar voor ons? Opgave bij 
Jennie van Dorp of Lex van Beek (zie 
colofon).  

Koen Holtzapffel
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van de redactie

Geen zinnig mens kan 
voorspellen hoe het kerkelijk 
leven er de komende tijd zal 
gaan uitzien. Gaan we weer 

in lockdown en wordt alles weer di-
gitaal of kunnen we op een voorzich-
tige manier doorgaan, de eerste tijd 
met veel minder mensen en zonder 
koffie. Het verzoek is nog steeds dat 
u zich van tevoren aanmeldt! Voor 
informatie daarover: houd onze digi-
tale media in de gaten of bel met een 
van de contactpersonen. Intussen ho-
pen wij u met dit blad op de hoogte 
te blijven houden. We vertellen over 
het wel en wee van onze Gemeente 
en zetten regelmatig enige mensen 
in de spotlights. Want dat is wat we 
willen zijn: een geloofsgemeenschap 
waarin we elkaar kennen en naar 
elkaar omzien.  

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

In dit kerkBLAD en vroeger in Voor 
Eigen Kring zijn we nooit consequent 
geweest. Alle sterfgevallen worden 
afgekondigd. Af en toe verscheen er 
een in memoriam wanneer markante 
gemeenteleden waren overleden. De 
afgelopen tijd hebben we afscheid moe-
ten nemen van mensen die bij velen 
bekend waren. 

Marieke Paarlberg overleed 
op 28 augustus. Een aantal 
jaren geleden kwam zij over 

uit de Gemeente in Schoonhoven. Daar 
en hier was zij zeer actief. Bij ons was 
zij betrokken bij de wijksecretarissen 
en contactleden en bij de activiteiten 
voor de LHBTI-gemeenschap. Tot het 
laatst was ze actief. 

Mark Hoos, onze bariton, 
overleed op 7 september. 
Het leven viel hem niet 

mee. In onze Gemeente vond hij een 
thuis voor zijn spirituele zoektocht. 
Velen leefden met hem mee. 

colofon

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 2 november 2020  
via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 13 november 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

Contactpersonen Breda
Lex van Beek 
vanbeek.alexander@gmail.com  •  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

Overleden: 
• De heer M.A. Hoos 
• De heer H.J. de Bijll Nachenius

Wij dragen hen op aan Gods eeuwige liefde. 

personalia

Henri de Bijll Nachenius over-
leed op 26 september. Hij was 
zijn leven lang een steunpilaar 

van de Gemeente: collectant, kerken-
raadslid en lid van de landelijke juristen-
commissie, maar bovenal een aimabel 
mens en trouw kerkganger. 

We missen hen 
allen en blijven ons 
verbonden voelen 
met wie hen lief waren. 

in memoriam



ROZE viering
Omdat de kerkdiensten 
gelukkig weer plaats kunnen 
vinden, ging ook de Roze 
Viering op 27 september 

door. Een inspirerende dienst met 
inbreng van velerlei kant. Het thema 
was ‘Dare to….’, Durf. We lazen een 
stukje uit Mensch durf te leven van 
Dirk Witte: Het leven is heerlijk, 
het leven is mooi - maar vlieg uit 
in de lucht en kruip niet in een 
kooi - mens durf te leven! Een ode 
aan de durf en aan de vrijheid. Lef 
tonen, eigen keuzes maken die bij 
ons passen, ons eigen leven leiden. 
Zonder asociaal te worden natuur-
lijk. Maar… het is vaak makkelijker 
gezongen dan gedaan. Wat houdt 
ons tegen? 
Angst om af te wijken van de 
meerderheid, om buitengesloten 
te worden, groepsdwang. Naast 
angst hebben we in de viering durf 
geplaatst, maar vooral vertrouwen. 
Vertrouwen dat niet iedereen je keu-
ze of leefwijze veroordeelt. Dat er 
mensen zijn die jou wel accepteren 
zoals je bent, die naar je luisteren en 
je zo nodig opvangen. Vertrouwen 
ook dat er groepen zijn, gemeen-
schappen waar je welkom bent, 
steun krijgt, angsten kunt delen en 
vertrouwen herstellen. Daarom ook 
is het zo belangrijk dat er met een 
zekere regelmaat roze vieringen zijn 
en dat onze Gemeente daarbij een 
gastvrij huis is én participeert.   

Koen Holtzapffel
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terugblik

Op 13 september vond de 
openingsdienst plaats met 
na lange tijd weer bijna 
100 mensen in de kerk. 

Margreet Friele, Fokke Kramer en 
Jacques Pieters zijn als lid aangeno-
men en Julia Shamojan is als nieuw 
lid van de Kerkenraad benoemd. 
Na de dienst is eerst oud-voorzitter 
van de kerkenraad Bert Fibbe door 
zijn opvolger Jethro Zevenbergen in 
het zonnetje gezet, waarna Bert onze 
predikanten (25 jaar in het vak!) in 
het zonnetje zette. 

OPENINGSzondag

ALGEMENE vergadering

o

o

Teddy van der Burg (vz. CoZa) 
bracht daarna in haar dankwoord 
voor het boekje ‘De mozaïeken van 
de Arminiuskerk in Rotterdam’ 
het algemene gevoelen naar voren 
dat het fijn was om weer samen de 
dienst te beleven. In het boekje had 
de volgende zin haar getroffen: ‘Dat 
de gehele kerkruimte, met allen 
die zich daarin bevinden, wordt 
omspannen door de meanderende 
band kan ons doen denken aan de 
Aanroeping waarmee wij de liturgie 
beginnen: ‘Want onze hulp is in de 
naam van de levende God die hemel 
en aarde omvat houdt.’   

Op 26 september was in 
Utrecht de Algemene Ver-
gadering van Beraad van 
ons landelijke kerkgenoot-

schap. Onderwerp was het nieuwe 
beleidsplan. Daarin wordt verwoord 
hoe de Broederschap tot 2030 zou 
kunnen functioneren. We zitten op 
een scharnierpunt in de geschie-
denis. Het is erop of eronder. Het 
plan zet stevig in op vernieuwing 
en innovatie en regionalisering. 
De Rotterdamse afgevaardigden 
(Jethro Zevenbergen, Athal ter Stege 
en Willem Peperkamp) hebben 
nadrukkelijk aandacht gevraagd 
voor een klassiek kerkelijke lijn, die 
in het plan wellicht wat te weinig 
ruimte krijgt. Een aantal theologen 
heeft ter vergadering ook de zorg 
uitgesproken, dat in de strijd om 

voortbestaan van de organisatie 
er te weinig aandacht was voor de 
inhoud. Dr. Antje van der Hoek 
(predikante in Den Haag) sprak 
over semantische leegloop. Bij onze 
eigen AVLV in november hopen 
wij het definitieve voorstel van het 
beleidsplan te kunnen laten zien, 
zodat ook u kunt meedenken over 
wat Rotterdam moet stemmen op de 
extra Algemene Vergadering die in 
november wordt gehouden.  



in de kerk
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Elk jaar is er rond deze tijd een 
bloemenzondag. Dan is de kerk 
royaal versierd met wel zestig bossen 
bloemen. Na afloop worden die door 
gemeenteleden thuisgebracht bij 
mensen die niet meer naar de kerk 
kunnen komen. Dit jaar zal dit niet 
doorgaan. Er zullen te weinig kerk-
gangers zijn. En het is wellicht ook 
niet verstandig. Wel krijgt iedereen 
die normaliter bloemen zou krijgen 
dit keer een bijzondere kaart.  
We vergeten u niet!  

De bekende Belgische psychiater 
Dirk de Wachter spreekt in het boek 
waarmee hij bij een groot publiek 
doorbrak, Borderline Times, van de 
grote bibliotheek van het verleden 
die steeds opnieuw herschreven 
wordt in een taal die de onze is.  
Wat betekent dat voor de Bijbel-
verhalen? Jonge wijn in nieuwe 
zakken? (Marcus 2: 22).  

zondag 11 oktober

BLOEMENzondag

zondag 18 oktober

BORDERLINE times

Wat kan anders, wat kan beter? 
Neem eens 1,5 meter afstand van 
jezelf. Vervolgens regent het tips: 
van ‘durf echt niets te doen’ tot 
‘oefen jezelf in tevredenheid’.  
Welke tips, welke raadgevingen 
vallen eigenlijk uit het Nieuwe  
Testament te destilleren? 

zondag 1 november

1,5 meter

Aanmelding voor alle kerkdiensten graag uiterlijk zaterdag 15.00 uur per
telefoon 010 436 0543 of e-mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

kerkdiensten

Voor alle kerkdiensten in de 
kerk blijft het noodzakelijk 
te reserveren via het kerk-
kantoor. Ook 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 zaterdagmiddag 
15.00 uur. Bij voorkeur per mail 
administratie@remonstrantenrot-
terdam.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 
aangegeven. Gelieve ook de aanwij-
zingen van vrijwilligers te volgen.

•    Er wordt alleen tijdens de dienst 
gecollecteerd. De opbrengst wordt 
gelijkelijk verdeeld over de Remon-
strantse Gemeente en het aangekon-
digde diaconale doel.

•    Gelieve op alle momenten tenminste 
1,5 meter afstand te houden.

•    Voorlopig is er vanwege de nieuwe 
coronavoorschriften geen koffiedrin-
ken na de dienst.  

advertentie

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

U kunt ook telefonisch of per e-mail  
bestellen! Eventuele bezorging  

in overleg.

OOSTERBOEKHANDEL
J. Amesz

Voorschoterlaan 145 
(vlakbij Oostzeedijk)

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

Blijf thuis 

als u klachten 

heeft!

v

Tekening: Roos Vonk
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mijn bezieling
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In de rubriek: ‘Mijn bezieling’ laten we gemeenteleden aan 

het woord over hun geloof. Wat drijft hen, waar vinden ze hun 

inspiratie? 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 Willem Rolaf, die bij 

de Remonstrantten kwam door zijn vrouw.

Ik wilde bij 

de politie maar bleek 

drie centrimeter 

te klein!

WILLEM Rolaf

je vrouw en kinderen kon zien en… 
het verdiende goed. En voor de drie 
dochters wilde ik alles doen. De oudste 
is zojuist met pensioen gegaan als poli-
tievrouw. Dus toch nog een agent in de 
familie. Ik was niet altijd een makkelij-
ke werknemer, onrecht kon ik niet ver-
dragen. Ben zelfs wel eens weg gegaan 
bij een baas om die reden. Houtbewer-
king is niet alleen mijn werk geworden, 
maar is later ook een beetje een hobby 
gebleven. Zo heb ik bijvoorbeeld een 
kast gemaakt die nog in deze kamer in 
Rubroek staat en voor mijn dochters 
heb ik een kistje gemaakt waarin ze 
dierbare spullen kunnen bewaren. Zo 
houden ze allemaal een herinnering. 

En nu corona, ik ben een keer positief 
getest en moest vervolgens naar Den 
Haag om daar in quarantaine te gaan. 
Maar ik ben er nog en ben twee weken 
geleden drieënnegentig geworden. 
Het is een rare tijd, vooral in het begin, 
er komt veel minder bezoek. Gelukkig 
komen de dochters weer langs en daar 
ben ik blij om.
En nu…. ‘Wat de toekomst brengen 
moge’, ik wacht maar rustig af.’ 

Lientje Pols op bezoek bij 
de heer Willem Rolaf

‘Remonstrant?’ zegt Willem 
Rolaf, ‘Dat werd ik door 
mijn lieve vrouw. Zij nam 
mij mee en tot op heden 

voel ik mij verbonden. Dominee 
Barnard komt regelmatig, ik kreeg 
bloemen op mijn negentigste, er komen 
kaarten met Kerst en zomaar. 
Ik moest als dienstplichtig soldaat naar 
Indië en juist daarvoor heb ik haar 
ontmoet. Twee vriendinnen en twee 
vrienden en wat bleek… mijn vriend en 
ik werden beiden verliefd op haar. Mijn 
vriend zei voor mijn vertrek: ‘Ze is voor 
jou als je terugkomt’. En zo gebeurde. 
Indië heeft een grote invloed op mijn 
leven gehad. Ik was daar overal inzet-
baar. Als hospik mocht ik zelfs injecties 
geven. Terug naar huis op de boot 
werd ik tot bakker ‘bevorderd’. Iedere 
ochtend vroeg op en zorgen voor brood. 
In de haven van Rotterdam mochten 
we niet van boord voor we de boot 
hadden schoon gemaakt. Dat heb ik 
geweigerd, moest vervolgens op rapport 
komen, maar werd door mijn meerdere 
‘vrij’ gesproken. Ik mocht gaan. Op de 
kade stond ze: Trudy! We trouwden en 
 kregen drie dochters. 
Ik wilde bij de politie, maar bleek drie 
centimeter te klein! Niet voor Indië, 
maar wel voor een baan bij de politie. 

Overigens kreeg ik van hare majesteit 
de koningin een medaille. Deze draag 
ik altijd, ook nu ik als drieënnegentig-
jarige voornamelijk aan bed gekluisterd 
ben. Geen politie dus, maar wat dan? 
Ik kwam bij een houtbewerkingsbedrijf 
terecht. Daar heb ik aan de mooiste 
opdrachten mogen werken. Wat vindt 
u van de Doelen? Heb ik aan gewerkt 
en daarvoor in Duitsland in het con-
certgebouw van Neurenberg. Dat was 
hard werken, drie weken op en dan een 
dag naar huis. Zaterdag met de trein 
naar een overstapstation, daar wachten 
op een aansluiting en dan weer verder 
naar Rotterdam. Zondagavond vice 
versa. Maar je was blij dat je weer even 
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korte berichten
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Op 11 oktober zal de middag-
openstelling van de kerk 
niet doorgaan. Het is in deze 
coronatijd niet verstandig, 

teveel mensen te stimuleren om naar 
de kerk te komen. Het orgelconcert 
gaat wel door. Mensen hebben alle 
ruimte om op anderhalve meter af-
stand van elkaar van het orgelconcert 
te genieten. 

Er zal geen koffie/thee worden ge-
schonken en na afloop wordt iedereen 
gevraagd, bij het vertrekken afstand te 
houden en niet na afloop te dicht bij 
elkaar te blijven staan.

De gebruikelijke vesper gaat die 
middag ook niet door. De Stichting 
Arminius heeft gevraagd of wij bij 
uitzondering iets konden verschuiven 
in het programma, zodat zij een 
activiteit konden laten doorgaan die 
dubbel geboekt was in de agenda. 
Hierin hebben wij bewilligd.

Programma orgelconcert

Felix Mendelssohn Bartholdy 
1809 – 1847  
Sonata VI in d moll Opus 65: 6  
Choral mit Variationen Vater unser  
im Himmelreich, Fuga, Finale 

Inloop vanaf 18.30 uur start programma 19.00 uur

FILMcafé

Vanaf 29 oktober

BIJBELcursus

zondagmiddag 11 oktober 15.00 uur

ORGELconcert

o

Van 20.00 - 22.00 uur, inloop 19.30 uur

ORIËNTATIEcursus

Aanmelding voor alle onderstaande activiteiten graag bij het kerkkantoor: 
telefoon 010 436 0543 of e-mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

Johann Sebastian Bach 1685 – 1750  
Nun freut euch, lieben Christen g’mein 
BWV 734 – Von Gott will ich nicht  
lassen BWV 658 uit Leipziger Choräle
 
César Franck 1822 – 1890
Offertoire en ut majeur uit L’Organiste
 
Jos van der Kooy 1951
Improvisatie

Charles-Marie Widor 1844 – 1937 
Allegro Vivace uit Symphonie V  
en fa mineur, Opus 42: 1 

13 oktober
The Buena Vista Social Club: Adios
Zie vorige KerkBlad. 

21 oktober God & Jezus
Op de tweede bijeenkomst behandelen we 
kernthema’s van geloof. Geloven in een God 
die niet bestaat? Jezus, een mens vol van 
geest? Inleiding door dr. Koen Holtzapffel. 10 november

What Dreams May Come  
(Vincent Ward, 1998)
Door de dood van hun kinderen Marie  
en Ian in een auto-ongeluk, krijgen dr. 
Chris Nielsen en zijn vrouw Annie 
een zware klap. Vooral Annie heeft het 
erg moeilijk met het verlies. Vier jaar 
later lijkt het echtpaar de draad weer 
redelijk opgepakt te hebben, maar dan 
komt Chris eveneens te overlijden 
bij een verkeers ongeval waar hij de 
slachtoffers wilde komen helpen. 
Aangekomen in de hemel, ontmoet 
hij Albert, die daar een rol lijkt te 
hebben als begeleider van verloren 
zielen. Hij ontdekt dat de hemel nog 
opmerkelijker is dan hij ooit had 
kunnen denken. De dood van Chris is 
echter de druppel voor Annie, die een 
einde aan haar leven maakt. Na haar 
sterven ervaart zij aanvankelijk een 
benarde bewustzijnstoestand, waaruit 
Chris haar helpt te bevrijden. 

3 november Van Arminianen  
toen tot Remonstranten nu
Op de derde bijeenkomst, een 
vleug geschiedenis van de  
Remonstranten. Inleiding 
door dr. Tjaard Barnard. 

In het voorjaar hebben er twee bijeenkomsten plaats-
gevonden van een bijbelcursus onder leiding van 
Tjaard Barnard. De reeks is afgebroken door de corona-
crisis. Op donderdag 29 oktober wordt een nieuwe start 
gemaakt. Thema is: sociaal realistisch bijbel lezen. 
Meldt u zich aan (ook als u eerder meedeed) bij het 
kerkkantoor: administratie@remonstrantenrotterdam.
nl of 010 436 0543, dan krijgt u van te voren te horen 
waar het dan over zal gaan.  
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korte berichten

woensdag 14 oktober inloop vanaf 10.00 uur

MUZIEKLEZING Mendelssohn

woensdag 11 november inloop vanaf 10.00 uur

MUZIEKLEZING Improviseren

Vanaf zaterdag 14 oktober 10.00 uur (3 bijeenkomsten)

SPIRITUELE bezinning

c

i

Concert met lezing van 10.30 tot 12.15 uur, 
onderbroken door een pauze. Deze muziek-
lezing met Jos van der Kooy heeft als thema 
Felix Mendelssohn Bartholdy. Mendelssohn 

werd slechts achtendertig jaar oud. In zijn korte 
leven was hij componist en uitvoerend musicus, niet 
alleen op de piano, maar ook op het orgel. Jos speelt die 
muziek als illustratie van het levensverhaal van Felix. 
Inloop met koffie: vanaf 10.00 uur, concert met lezing: 
10.30 tot 12.15 uur, onderbroken door een pauze.  

De vijf kruisgewelven die het 
plafond vormen van de kerk-
zaal, rusten bij de geboorte 
van het gewelf (dat is de term 

voor het laagste punt van een gewelf ) 
op vier hoeken op een kraagsteen, 
een uit de muur komende steen die 
kraagsteen heet omdat hij uitkraagt 
uit de muur. De vier kraagstenen 
van ieder plafondgewelf zijn met een 
voorstelling van een blad versierd: van 
een ahorn (esdoorn), klimop, kastanje 
en eik. Deze vier voorstellingen komen 
bij alle vijf plafondgewelven terug, 
maar steeds in een eigen vorm. Simon 
Miedema heeft dus twintig verschil-
lende kraagstenen gemaakt, vijf van 
ieder blad. 
De foto’s laten alle vier bladeren van 
bomen of planten zien: De ahorn boven 
het middenvak, de eik boven het grote 
raam, de klimop boven galerij richting 
de kerkenraadskamer en de kastanje 
aan de pleinkant. Het lijkt erop dat de 
kastanjebladeren er in 1897 anders 
uitzagen dan nu. Om de kraagstenen te 
zien heb je wel hele goede ogen of een 
verrekijker nodig en die boven het orgel 
zijn bijna achter het orgel verscholen. 
De kleinere gewelven steunen op 
eenvoudige kraagstenen, zonder aparte 
voorstelling. 

Titus van Hille
In het spirituele leven speelt het door 
de traditie aangereikte begrip God een 
rol. Maar je kunt ook spreken van het 
goddelijke, het hogere of de geeste-
lijke, de spirituele dimensie van het 
leven. Kun je God, het goddelijke, het 
hogere soms ook direct ervaren, direct 
voelen? Het is datgene dat onze ratio te 
boven gaat maar dat we wel ervaren of 
waarnaar we verlangen.
 
Tijdens deze bezinningsdagen zullen 
we dit nader onderzoeken. De ervaring 
leert, dat hoe meer we ons ervoor 
openstellen en het in onszelf willen 
onderzoeken, hoe meer het goddelijke 
zich manifesteert. We nemen tijd en 
ruimte voor het goddelijk in onszelf, 
tussen ons en de ander, en wat we 
ervan opmerken in de wereld. De 
basishouding die we betrachten is het 

onvoorwaardelijk zijn met jezelf en de 
ander. We zullen verschillende vormen 
van meditatie en bewustzijnsoefenin-
gen doen. Oefeningen kunnen indivi-
dueel worden gedaan of samen.
Er is alle ruimte en respect voor ieders 
persoonlijke beleving.

Kosten
10 euro per dag, 25 euro voor de drie 
dagen (lunch en drinken zelf mee te 
nemen) 
Tijd
10.00-16.00 uur
Data
24 oktober, 21 november 2020 en  
23 januari 2021
Informatie
contact@sylvia-i-saakes.com

Aanmelden bij het kerkkantoor! 

kraagstenen & kapitelen (2)

 
De kraagstenen

Fo
to

's
: T

itu
s 

va
n 

H
ill

e

Foto: Anton Doornhein 

Improviseren is bliksemsnel componeren zonder pen en papier: je 
speelt de muziek op het moment dat je het bedenkt. Wijlen Louis van 
Dijk was een legendarisch improvisator, pianist Cor Bakker staat in 
die traditie en ook Jos van der Kooy heeft een grote reputatie op dit 

terrein. Al meer dan een halve eeuw improviseert hij in kerkdiensten en tijdens 
concerten, Jos legt uit hoe het werkt en hoe je het kunt leren. En natuurlijk gaat 
hij improviseren, ook op thema’s die de toehoorders aandragen. Mogelijk komt 
Sint Maarten nog langs… 

Met de klok mee: eikenblad, kastanje, ahorn (esdoorn), klimop.



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

11 oktober

Bloemenzondag dr. Tjaard Barnard 
15.00 uur Orgelconcert met Jos van der Kooy
16.00 uur Géén vesper

18 oktober

dr. Koen Holtzapffel 

25 oktober

mr. André Meiresonne MA

1 november

dr. Koen Holtzapffel

8 november

dr. Jan Berkvens

25 oktober

dr. I Leng Tan 
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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 

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.

Nieuw beeldmerk

ARMINIUS

29 november 12.00 uur

AVLV

Rotterdams designbureau 75B ont-
wierp voor debatpodium Arminius 
een nieuwe visuele identiteit en 
website. Het logo verwijst naar een 
weg voorwaarts (of omhoog) die we 
samen afleggen in het publieke gesprek. De drie ‘A’s’ in 
het nieuwe logo verwijzen zowel naar de naam als naar de 
triple A-locatie van Arminius. De nieuwe visuele identiteit 
van Arminius is simpel en goed te lezen. De vraag of het 
onderwerp van een event staat centraal. De kleurrijke en 
opvallende typografie, waarin sommige letters afwijken, 
is een verwijzing naar een goed debat waarin meningen 
afwijken en/of gevormd worden. 

Rutger Wolfson, directeur Stichting Arminius
 

De Kerkenraad nodigt 
alle leden en vrienden uit 
tot het bijwonen van de 
Algemene Vergadering 
van Leden en Vrienden. 
De agenda volgt in het 
kerkblad van november.  


