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kerkblad

De oogst is overal van het 
land gehaald, maar in de kerk 
wordt er nog wat langer ge-
oogst. De traditionele dank-

dag voor gewas en arbeid valt begin 
november. Ook op de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar, de zondag voor 
Eerste Advent, speelt het thema van 
de oogst een rol. Wat hebben al onze 
individuele of gezamenlijke inspannin-
gen opgeleverd? Heeft wat we gezaaid 
hebben vrucht gedragen? 

Het Bijbelse beeld van de zaaier, die 
uitgaat om te zaaien (Marcus 4: 3-9), 
geeft ons bij de overpeinzing van die 
vraag troostrijke gedachten mee. Kun-
nen we wel zo precies aangeven wat 
de vrucht is van onze inspanningen? 
Duizenden jaren al gaan zaaiers uit om 
te zaaien, te maaien en te oogsten. Zij 
doen wat hun hand te doen vindt. Zelfs 
in coronatijd gaan ze door, als klein 
deeltje van een groter bezield verband. 
Een deel van het uitgestrooide zaad 
verwaait in de wind of valt in onvrucht-
bare bodem. Het levert niets op. Zoals 
ook onze arbeid lang niet altijd oplevert 
wat we ervan verwachten. Maar…, is 
alles voor niets geweest? Misschien ver-
wachtten we teveel of keken we de ver-
keerde kant op. Wie weet van tevoren 
precies welk zaad goede vrucht draagt? 
Sowieso kun je het leven niet alleen 
in termen van opbrengst, rendement 
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Gij hebt met uw brede gebaren
de mensen gestrooid uit uw hand
en in de seizoenen der jaren
volmaakt Gij de oogst op uw land.   
LIEDBOEK 765

 
Koen Holtzapffel

Wie weet van 

tevoren welk 

zaad goede 

vrucht draagt?

bezien. Het leven is óók een geschenk 
dat in zichzelf goed is. En ondanks 
tegenslag en mislukking breken er op 
een dag kleine puntjes van jonge hal-
men door de stenige aardkorst heen. 
Zo gaat dat als men zaait. Geen zaaier 
kan ooit uit zaaien gaan, geen mens 
ooit leven, als er niet vertrouwen 
bestaat dat het gezaaide eens vrucht 
zal dragen. Wat de opbrengst van onze 
levenslange inspanningen is, valt niet 
exact te becijferen. Maar of het nu in 
mensenogen belangrijk of onbedui-
dend is, het draagt bij. In Gods ogen 
tellen al onze inspanningen mee en 
worden ze gebruikt voor de grote oogst. 
De verwachting van die oogst, dat is 
het bredere perspectief van waaruit we 
mogen leven. 

Gezien de overheidsmaatregelen en aanbevelingen rondom de coronacrisis in het algemeen en de bijzondere zorgen rond de regio Rotterdam, 
heeft de kerkenraad besloten om – met uitzondering van de kerkdiensten – alle activiteiten te laten vervallen tot tenminste 18 november.  

De openstelling, het orgelconcert en de vesper van 22 november gaan ook niet door. Voor alle kerkdiensten en activiteiten geldt: aanmelding 
bij het kerkkantoor is verplicht. Het is verstandig om kort van tevoren op de website te controleren of de activiteiten doorgang kunnen vinden.

IN DE SEIZOENEN der jaren



Het blijft helaas behelpen 
met onze samenkomsten 
in coronatijd. Het lukte om 
een keer op zondag bijeen 

te komen en ook een keer een ge-
sprekskring te hebben, maar daarna 
moest het toch weer worden afge-
last. Vanwege ons aller gezondheid. 
Heel begrijpelijk, maar heel jammer, 
want we missen het zo: de concrete 
ontmoetingen, het delen van onze 
ervaringen in deze moeilijke tijd, 
het elkaar een beetje steunen van 
aangezicht tot aangezicht. 
We proberen elkaar op afstand vast 
te houden, maar hoe langer het 
duurt, hoe beter je beseft hoe ontzet-
tend belangrijk die reële ontmoetin-
gen zijn. Volhouden dus en hopen 
op betere tijden. 

De mensen vluchten ergens heen, 
verjaagd door wie geen naam; 
ontheemd van huis en haard en steen, 
geen plek om op te staan. 
Dan klinkt een stem die moed inspreekt 
-het minste wat men doet-, 
een licht verschijnt, het donker breekt: 
het leven wordt weer goed 
GEDICHT MEINDERT BOERSMA

 
Koen Holtzapffel
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nieuws uit breda
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van de redactie

Kerst is nog nooit zo onzeker 
geweest. Waar het normaliter 
het hoogtepunt van het jaar 
is, met de drukstbezochte 

kerkdiensten, lopen we nu het risico 
dat er geen fysieke kerkdienst zal zijn, 
maar dat we in kleine kring thuis naar 
een scherm kijken. Geen uitbundige 
uitbarstingen van religiositeit, maar 
terug naar intimiteit. Wellicht is dat 
ook wat Kerst in den beginne was. 
Alle prachtige verhalen van Matteüs 
en Lucas zijn pas geschreven nadat 
het hele verhaal van Jezus bekend 
was. Toen baby Jezus werd geboren, 
was dat ongetwijfeld in Nazareth met 
alleen Jozef en Maria en hopelijk een 
vroedvrouw daarbij aanwezig. Pas later 
zouden zij beseffen, hoe bijzonder dit 
kind was geworden. Iets heel kleins 
was van betekenis geworden voor veel 
mensen. En weer later zou men zich 
realiseren dat de Heiland der wereld 
was geboren. Misschien kunnen wij 
– als het moet – het kleine koesteren 
en voor onszelf overdenken, wat voor 
groots er zomaar kan gebeuren!  

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

Op 14 oktober overleed Anne Koster- 
van Breen. Zij werd 90 jaar. Als con-
tactlid bezocht zij leden en vrienden 
van de Gemeente. 

Op 16 oktober overleed Joke de Bijll 
 Nachenius-Sterkenburg. Zij werd 81 jaar. 
Zij overleed kort na haar man Henri. 
Joke heeft heel veel voor de Gemeente 
gedaan. Zij was onder meer jarenlang 
contactlid, verzorgde de boekentafel, was 
kerkenraadslid en lid van de Commissie 
van Fabryken (de commissie die zich 
ontfermde over het kerkgebouw, voordat 
het overgedragen werd aan de Stichting 
Arminius) en was lid van het bestuur 
van de Uytenbogaert Stichting (die zich 
ontfermt over de schilderijencollectie).  

colofon

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 30 november 2020  
via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 11 december 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

Ook verzorgde zij meerdere publicaties 
over de kerkgebouwen van onze Ge-
meente. Zij was een steunpilaar van de 
Gemeente. Onder meer voor dit werk 
werd zij geridderd. 

Op 21 oktober overleed de heer Willem 
Rolaf in de leeftijd van 93 jaar. Over hem 
hebt u uitgebreid kunnen lezen in het 
vorige kerkBLAD.

Op 30 oktober overleed mevrouw Kleijn 
van Willigen-Goddard op 98 jarige leef-
tijd. Zij was zeer betrokken bij de  
Gemeente en genoot van de bijbel-
kringen in het Termaathuis.

Wij dragen hen op aan Gods eeuwige liefde.  

in memoriam
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in de kerk

SOUNDcloud

v

collecten

Voor alle diensten in ons 
kerkgebouw blijft het nood-
zakelijk te reserveren via het 
kerkkantoor. Ook onderstaande 

maatregelen blijven van toepassing! 
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 e-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 aan-
gegeven. Gelieve ook de aanwijzingen 
van vrijwilligers te volgen.

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

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

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

•    Voorlopig is er vanwege de corona-
voorschriften géén koffie drinken na 
de dienst.

Op zondag 13 december willen we in 
de adventstijd weer een Schalmdienst 
organiseren met Maaike Rosen Jacob-
son-van Dam en ds. Roel Knijff. Roel 
is sinds het vertrek van ds. Marlies 
Schulz de voorganger die de luthera-
nen in Breda vertegenwoordigt. 

We hopen dat de situatie rondom 
corona zo is dat het kan doorgaan. 
Meer informatie vindt u in het volgen-
de kerkBLAD of bij Jennie van Dorp, 
e-mail: jennievandorp@hetnet.nl  

De kerkdiensten zijn vanaf de zondag avond terug te luisteren via SoundCloud  
https://soundcloud.com/tjaard-barnard. Als dat niet direct lukt kunt u ook 
onderstaande route volgen via onze website. 
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           Ga naar https://rotterdam.remonstranten.nl 

  Klik dan op Remonstranten Rotterdam Digitaal 

Klik vervolgens op SoundCloud-account 

En klik dan op het geluidsfragment van uw keuze

4
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n Nu de kerkdiensten slechts 
door weinigen kunnen worden 
bezocht, lopen de collecteop-
brengsten terug. Dat is lastig 

voor uw Gemeente, die extra kosten 
maakt (voor bijv. de filmpjes, het va-
ker verschijnen van dit kerkBLAD en 
andere activiteiten. Dit geldt natuur-
lijk ook voor goede doelen die via de 
diaconale collecten worden gesteund. 
Wellicht is dit een aanleiding voor 
u om naast uw gewone bijdrage te 
overwegen iets extra’s over te maken. 
Dat kan naar de volgende rekeningen: 
Remonstrantse Gemeente Rotterdam:  
NL23 INGB 0000 1707 14. Diaconie: 
NL55 INGB 0000 22 51 37. Vermeld u 
s.v.p. de bestemming van uw gift.
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Jaarlijks herdenken we in 
onze Gemeente degenen 
die ons het afgelopen jaar 
zijn ontvallen.  
In de protestantse traditie 
gebeurt dat altijd op de 
laatste zondag van het ker-
kelijk jaar, Eeuwigheids-
zondag. Deze zondag valt 
voor de vier zondagen van 
advent. De rooms-katholie-
ke traditie, die soms ook in 
de seculiere samenleving 
navolging vindt, koos 
hiervoor de dag van Aller-
zielen, 2 november, of een 
zondag daar in de buurt.
Gedurende enige jaren 
hebben we deze laatste 
traditie gevolgd. Tegelij-
kertijd zijn er velen die 
aanvoelen dat de andere 
traditie beter bij ons 
past. Dit jaar zullen we 
onze overledenen weer 
herdenken op zondag 22 
november. Gebruikelijk bij deze 
kerkdienst is dat er kaarsen kun-
nen worden aangestoken door de 
nabestaanden van onze overleden 
gemeenteleden én door iedereen 
die iemand te gedenken heeft die 
korter of langer geleden is overle-
den. De nabestaanden worden in 
het bijzonder uitgenodigd en krij-
gen drie rode rozen als herinnering 
aangeboden.

Dit jaar zal deze dienst anders dan 
anders moeten zijn. We willen onze 
diensten met niet meer dan 30 
kerkgangers houden om ons aller 
gezondheid geen gevaar te laten 
lopen. Ook is het geen verstandig 
idee, wanneer iedereen in de kerk 
naar voren zal lopen om een kaars 
aan te steken. Daarom doen we het 
als volgt: De nabestaanden hebben 

zondag 22 november

EEUWIGHEIDSzondag

zondag 22 november

EERSTE ADVENT 
met Erasmus

   

KRINGEN  
in de kerk

zondag 29 november

BIJWONEN AVLV

Aanmelding voor alle kerkdiensten graag uiterlijk zaterdag 15.00 uur per
telefoon 010 436 0543 of e-mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl
Alle kerkdiensten zijn onder voorbehoud vanwege de onzekere situatie.

Dit jaar verscheen het laatste deel 
van de complete correspondentie 
van Erasmus bij de Rotterdamse 
uitgeverij Donker. Een mijlpaal. 
Ook Erasmus leefde in roerige en 
moeilijke tijden. Hoe hield deze grote 
humanist, op wie de remonstranten 
zich graag beroepen, zelf de hoop in 
bange dagen vast? 

De Kerkenraad nodigt alle leden en 
vrienden uit tot het bijwonen van de 
Algemene Vergadering van Leden 
en Vrienden op zondag 29 november 
2020 om 12.00 uur. Hiervoor geldt na-
tuurlijk ook dat, afgezien van de leden 
van de kerkenraad, slechts 30 mensen 
de vergadering in de kerk kunnen 
bijwonen en men zich uiterlijk op 
donderdag 26 november om 12.00 
uur bij het kerkkantoor moet hebben 
opgegeven. Als de vergadering in de 
kerk niet door kan gaan, zullen de 
mensen die zich hebben opgegeven 
worden benaderd voor een digitale 
vergadering. Agenda: 1. Opening  
2. Mededelingen  3. Notulen AVLV 
van 17 november 2020  4. Jaarreke-
ning 2019  5. Begroting 2021  
6. Beleidsplan Remonstranten  
7. Wat verder ter tafel komt  
8. Rondvraag  9. Sluiting

Vanaf 15 november 2020 kunt u de 
stukken uit de kerk meenemen of 
opvragen bij het kerkkantoor. 

Gesprekskringen zijn lastig in 
deze tijd van corona. Hoe graag 
we ook bij elkaar komen, voorals-
nog is dat niet veilig in de beslo-
tenheid (juist de charme!) van de 
huiskamer. Enkele kringen zijn 
in de kerkenraadskamer bijeen 
geweest. Is en blijft dat veilig?  
Uw wijkpredikant overlegt met 
u over de mogelijkheden! 

voorrang gekregen bij het aanmelden 
voor deze dienst. Wie helaas niet kan 
komen, wordt natuurlijk van harte 
uitgenodigd, de dienst later mee te 
maken via de opname die op Sound-
Cloud te beluisteren is. De kaarsen 
in de dienst worden aangestoken 
door een kerkenraadslid, terwijl de 
predikant de namen voorleest. Wie 
zelf een kaars zou willen aansteken, 
maar dat nu niet kan doen, heeft de 
gelegenheid, een naam door te geven 
aan de predikant (tjaardbarnard@
hotmail.com), dan wordt ook die 
naam voorgelezen. 

Tekening: Titus van Hille
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mijn bezieling

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 Hans van Dijk over 

passie en betrokkenheid.

Muziek zit  

niet in de noten 

maar in de stilte 

ertussen 

HANS van Dijk

verdiept, maar hulpverlening verloopt 
via de lijnen van luisteren naar het 
persoonlijke verhaal. Wat heeft iemand 
beroerd? Wat was zijn betekenisge-
ving? Een lector zei eens: ‘We kunnen 
de ander nooit begrijpen, we kunnen 
alleen luisteren en meedeinen op de 
golven van het verhaal’. Een quote die 
mij nog altijd bijblijft.
Ik doe mijn werk met bevlogenheid, 
blijf geboeid door de diversiteit van de 
mensen die ik hoor. Ik wíl ook graag 
geraakt worden door de ander. Dan 
ervaar ik oprecht contact. In de coro-
natijd hebben wij op mijn werk een 
Luisterlijn geopend. Door open te staan 
voor het verhaal van de ander, kan ik 
samen met de ander zoeken naar een 
nieuw evenwicht. Soms zijn er geen 
woorden, is er geen stem, maar ligt het 
verhaal tussen ons in. Juist dan kan ik 
nabijheid ervaren.
Ik voel mij bezield, gedreven als het 
verhaal van de ander in woord of toon 
bij mij binnenkomt, mij emotioneel 
raakt en ik contact krijg met het 
ongezegde. In een dienst kan ik, na 
een preek die mij aan het denken zet, 
genieten van stilte. Vanuit mijn hart 
kan ik dan mijzelf en de ander horen 
en voelen. Zo wil ik graag in het leven 
staan. 

Het is zaterdagavond en de 
schemer valt. Ik hoor dat 
wind de regen langs het raam 
stuwt. Dan is het weer even 

stil. Tot de volgende vlaag. Telkens 
vlamt het getik weer op. Het tempo 
en de intensiteit hiervan vertellen mij 
de zwaarte van de waterval. Ik moet 
denken aan een uitspraak van Mozart: 
‘Muziek zit niet in de noten, maar in de 
stilte ertussen’. Als je stilvalt, stilstaat, 
kun je de stilte horen. In een vroeg 
stadium van mijn leven werd ik er mij 
al van bewust dat ik een horende mens 
ben. Aan de stem van mijn moeder peil-
de ik de stemming in huis. Ik kon goed 
de melodie, die de juffrouw op school 
voorzong, nazingen. Hoorcolleges hiel-
pen mij verder dan het lezen van dikke 
boeken of uitgebreide artikelen.
Wellicht is het geen toeval dat ik uit 
deze eigenschap ook mijn werk heb 
weten te ontwikkelen. In contact met 
zowel patiënten als studenten luister ik 
en probeer ik vooral ook te horen wat 
er niet gezegd wordt, wat er niet klinkt. 
Intonatie, pauze, volume, frasering. 
Deze begrippen ontwikkelden zich tot 
bouwstenen voor het zingen. Op het 
conservatorium, maar vooral door te 
werken met goede dirigenten, heb ik 
veel hierover geleerd. Het narratief van 

een mens krijgt mede gestalte door de 
toon die hij gebruikt. De meesten van 
ons kennen de aria ‘Erbarme Dich’, 
uit de Matthäus Passion. Maar zijn we 
niet altijd nieuwsgierig, hoe de zanger 
die voor ons staat, deze bekende noten 
weet over te brengen? Wat weet hij of 
zij in mij te beroeren? Ik werk in de 
psychiatrie en daar is luisteren ook zo 
enorm belangrijk. Diagnoses stellen 
we, doordat we ons in kennis hebben 

h
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Zondagmiddag 13 december 
is er geen openstelling, maar 
wel een orgelconcert door Jos 
van der Kooy om 15.00 uur en 

een vesper om 16.00 uur.
De zondagmiddagopenstelling van de 
kerk kan helaas niet doorgaan. Het is 
in deze coronatijd niet verstandig, te 
veel mensen te stimuleren om naar 
de kerk te komen. Het orgelconcert 
en de vesper gaan wel door. Mensen 
hebben alle ruimte om op anderhalve 

meter afstand van elkaar van het 
orgelconcert te genieten en de 
vesper te vieren. Er zal geen koffie 
en thee worden geschonken en na 
afloop wordt iedereen gevraagd, bij 
het vertrekken afstand te houden en 
niet na afloop te dicht bij elkaar te 
blijven staan.
De openstelling, het orgelconcert en 
de vesper die in de kerkKALENDER 
waren aangekondigd voor 22 no-
vember, vervallen. 

zondagmiddag 13 december 

ORGELconcert

woensdag 16 december 

MUZIEKlezing

z

Aanmelding voor onderstaande activiteiten: administratie@ remonstrantenrotterdam.nl of 010 436 0543.  
Alle genoemde activiteiten na 18 november zijn ook onder voorbehoud vanwege de onzekere situatie.

Happy birthday to Ludwig. 
Concert met lezing: 10.30 
tot 12.15 uur, onderbroken 
door een pauze. Inloop 

vanaf 10.00 uur. Vandaag is het 
op de kop af 250 jaar geleden dat 
Ludwig van Beethoven in Bonn ter 
wereld kwam. Die verjaardag vieren 
we in de Arminiuskerk. Waarom 
schreef hij nauwelijks iets voor or-
gel? Ook zijn onmiddellijke voorgan-
gers Haydn en Mozart lieten weinig 
na voor het koninklijk instrument. 
Maar er is wel degelijk schitterende 
orgelmuziek van de drie Weense 
klassieken. Als klap op de vuurpijl 
speelt Jos van de Kooy een bewer-
king voor orgel van het eerste deel 
van Beethovens Vijfde! 

   

BOEKENTAFEL  
digitaal
Sinds de diensten in de kerk in 
de zomer weer zijn begonnen, 
werden via een bescheiden versie 
van de Boekentafel twee nieuwe 
uitgaven verkocht. Nu de corona-
maatregelen helaas weer zijn 
aangescherpt, hebben we moeten 
besluiten zelfs deze bescheiden 
Boekentafel voorlopig niet meer 
in de kerk te houden. Dit betekent 
natuurlijk niet dat u deze boeken 
niet meer kunt kopen!

•  ‘Mijn held en ik’ (€ 16,95 excl. ver-
zendkosten) kunt u rechtstreeks  
bestellen bij Frederique van Schijndel 
e-mail: vanschijndel13@kpnmail.nl 
of 010 - 452 19 84).

•  ‘De mozaïeken van de Arminiuskerk’ 
(€ 6,00 excl. verzendkosten) bij Titus 
van Hille e-mail: vanhille-gerrits@
hetnet.nl) of telefoon 010 456 47 62) 
of bij Frederique van Schijndel. 

•  ‘Via het kerkkantoor, e-mail:  
administratie@remonstrantenrotter-
dam.nl. In overleg kijken we hoe het 
boek naar u toe komt en hoe u kunt 
betalen. 
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DE MOZAÏEKEN VAN
de Arminiuskerk in Rotterdam

De Arminiuskerk in Rotterdam is in 1895 – 1897 gebouwd in opdracht van de Remonstrantse  

Gemeente te Rotterdam, die nog steeds van de kerk gebruikmaakt. De architecten zijn Henri Evers 

en J.P. Stok. De mozaïeken van Gian Domenico Facchina in de kerkzaal en op de gevels vormen een 

bijzondere toevoeging aan het kerkgebouw samen met het beeldhouwwerk van Simon Miedema 

en het geschilderde raam van Louis de Contini. Deze uitgave is gewijd aan de mozaïeken van 

Facchina, hun betekenis, het toegepaste materiaal en de techniek. Tevens wordt aandacht besteed 

aan de mar meren mozaïekvloer in het voorportaal van de kerk. Ook wordt kort ingegaan op de 

restauraties van de gevelmozaïeken en de mozaïekvoer die in 2011 – 2013 hebben plaatsgevonden.

9 789082 944570

De mozaieken van de Rotterdamse Arminiuskerk_omslag.indd   1-3De mozaieken van de Rotterdamse Arminiuskerk_omslag.indd   1-3 19-08-2020   12:3619-08-2020   12:36
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korte berichten

In het vorige kerkBLAD is op-
gemerkt dat vier verschillende 
voorstellingen bij alle vijf pla-
fondgewelven terugkomen en 

Simon Miedema dus twintig verschil-
lende kraagstenen heeft gemaakt, vijf 
van ieder blad (eik, ahorn, klimop en 
kastanje). Bij het stuk van Johan Steen-
huis ziet u de voorstellingen van het 
kastanjeblad boven de vijf gewelven.

Titus van Hille heeft geschreven over 
de kraagstenen in de Arminiuskerk 
waar boombladeren op voorkomen. In 
het boek ‘Arminianen in de Maasstad’ 
schreef Joke de Bijll Nachenius ‘De 
kleinere kraagstenen zijn rijk gedeco-
reerd met de bladeren van de klimop, 
ahorn, eik en kastanje’. Titus en ik heb-
ben de klimop, ahorn en eik herkend, 
maar het kastanjeblad komt niet over-
een met de kastanjes die wij kennen. 
Simon Miedema, die de beelden heeft 
gemaakt, heeft er natuurlijk christelijke 
iconografie in verwerkt. Joke zou hier 
vast een goed antwoord op geweten 
hebben. Het volgende is een begin van 
een poging om wat meer te weten te 
komen.
De Klimop is het symbool van onver-
gankelijkheid en trouw. De plant blijft 
altijd groen en staat symbool voor het 
leven in Christus.

kraagstenen & kapitelen (terugkomend op 2)

 
Bladeren van de kraagstenen

Fo
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NIEUWE f ilmpjes
In de onzekerheid over hoe 
het verder zou gaan met al het 
kerkelijk werk heeft de productie 
van de filmpjes met orgelmuziek 
en zang door Jos van der Kooy en 
Nicky Bouwers, aangevuld met 
toelichting door de predikanten, 
een tijdje stilgelegen. Binnenkort 
volgen er nieuwe filmpjes. Houd 
de kerkBRIEF en Facebook in de 
gaten! 

Hal

Grote raam

Middenvak

Westersingelzijde

Met ‘ahorn’ wordt hier waarschijnlijk 
de veldesdoorn of Spaanse aak (Acer 
campestris) bedoeld. De ahorn is een 
symbool voor harmonie en vereniging 
van tegenstellingen. In het Arboretum 
Trompenburg in Rotterdam kun je op 
het terras van de ‘Uithoek’ even bijko-
men van je wandeling en je koffie met 
gebak nuttigen onder een veldesdoorn.
De eik is een boomsoort die zeer oud 
kan worden. De eik is daarom het sym-
bool voor onsterfelijkheid en eeuwig 
leven. De oude Germanen hielden hun 
religieuze bijeenkomsten vaak bij ei-
ken. Er waren Wodan- en Donar-eiken. 
Deze werden door de missionarissen, 
die hier het Christendom kwamen 
brengen, omgehakt of verbrand. In 
het Arboretum Trompenburg zijn heel 
veel soorten van eiken te vinden. Op 
de foto’s van het ‘kastanjeblad’ op de 
kraagstenen zien we drielobbige blade-
ren. Zulke bladeren verwijzen naar de 
Heilige Drie-eenheid. Over de kathe-
draal van Chartres in Frankrijk wordt 
verteld , dat wie goed kijkt er tal van 
voorchristelijke Keltische elementen 
in kan ontdekken. Er komt steeds een 
pentagram terug in de vorm van een 
vijfhoekig samengesteld blad van onder 
andere kastanje, klimop, eik en ahorn. 
Misschien houdt de afbeelding van de 
‘kastanje’ op de kraagstenen verband 
met deze symboliek. 

Johan Steenhuis

advertentie

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.

Orgel



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 november

Barbara Veenman

22 november

Eeuwigheidszondag: dr. Tjaard Barnard

29 november 

Eerste Advent: dr. Koen Holtzapffel 
12.00 uur Algemene Vergadering  
van Leden & Vrienden

6 december

Tweede Advent: dr. Petra Galama

13 december 

Derde Advent: dr. Tjaard Barnard 
15.00 uur Orgelconcert  
met Jos van der Kooy
16.00 uur Vesper

22 november

ds. Anniek Lenselink

13 december

Schalmdienst: 
Maaike Rosen Jacobson 
en ds. Roel de Knijff
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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 

advertentie


