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Wie in het liedboek de liede-
ren voor de tijd van advent 
goed bestudeert, zal merken 
dat veel van de liederen 

eerder op palmzondag dan op de tijd 
van advent lijken te slaan. Regelmatig 
zien we Jezus binnenkomen, nederig 
rijdend op een ezeltje. Iets wat we toch 
eerder met de palmen van palmzondag 
verbinden. De oorzaak hiervan is dat 
in het Lutherse leesrooster op de eer-
ste zondag van de advent juist het ver-
haal van de intocht in Jeruzalem werd 
gelezen. Eigenlijk niet eens zo gek, 
daar het in beide gevallen toch gaat om 
het binnenkomen van Jezus. In Jeruza-
lem of in de wereld, wat is daar nu het 
grote verschil? Opvallend is trouwens 
dat de meeste adventsliederen het 
spiritualiseren. Hoe belangrijk kerst, 
hoe belangrijk palmzondag daarnaast 
moge zijn, uiteindelijk gaat het om 
het binnentreden van de Heer in ons 
eigen leven. In ons hart of in ons ge-
moed (waar dat ook mag zitten…).
Die blijde inkomst van God wordt in 
Psalm 24 (en het hierboven geciteerde 
lied 435) bezongen. Daar wordt het 
heel plastisch verteld. De Koning die 
binnentreedt door de poorten is zo 
groot, dat de poorten hoger moeten 
worden gemaakt. De grote God past er 

w Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend.  
(uit Lucas 3: 4-5)

Het is de vraag of dit beeld van een 
goddelijke snelweg nog wel past 
bij een Groene Theologie, die in 
onze tijd in opkomst is. Maar goed, 
dit alles terzijde. Allemaal beelden 
worden gebruikt om maar duidelijk 
te maken dat wij en de wereld om 
ons heen zich gereed moeten maken 
voor de komst die alles zal verande-
ren. Een kleine baby die ons eraan 
herinnert dat het goddelijke niet ver 
weg is, maar onder ons woont.  

Tjaard Barnard
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Uiteindelijk gaat  

het om het binnen

treden van de Heer 

in ons eigen leven 

anders niet in. Prachtige beeldspraak 
natuurlijk van iets wat we ons in elk 
geval toch niet kunnen voorstellen. 
De profeet die in de Evangeliën aange-
haald wordt, gebruikt eenzelfde soort 
beeld. Daar moeten wegen aangelegd 
worden, zodat de Heer er aan kan  
komen. De Groene Boog is er niets bij!

BIJ HET MAKEN VAN HET BLAD WAS NOG NIET BEKEND OF ER EEN KERSTAVONDDIENST IN DE KERK IS. 

KIJKT U VANAF 11 DECEMBER OP DE WEBSITE, IN DE KERKBRIEF EN OP FACEBOOK!

HEF OP UW HOOFDEN poorten wijd

De Gouden Poort in Jeruzalem, waar-

door de Messias bij zijn (weder)komst 

de heilige stad kan binnentreden. 



Ook in een coronajaar 
wordt het advent en kerst. 
Gelukkig dat in ieder geval 
de kerkdiensten (weer) 

doorgang vinden. Hopelijk geldt dat 
ook in het nieuwe jaar voor onze 
gesprekskring over de gelijkenissen. 
We begonnen er voortvarend aan, 
maar moesten het vervolgens afbre-
ken. Kijkt u vooral eens (eventueel 
met hulp van kinderen of buren) 
naar alle digitale uitingen van de 
remonstranten. Ook in adventstijd 
is er weer van alles geproduceerd. 
Bijvoorbeeld korte filmpjes van twee 
minuten met als thema advent.
Overigens alle hulde aan Jennie en 
Lex. Met niet aflatende trouw zorgen 
zij dat de Bredase gemeenschap 
blijft functioneren. 

Ik wens u ondanks alle beperkingen 
toch een goede kersttijd en ik doe 
dat met een tekst van de profeet 
Jesaja, een van de profeten die in de 
adventstijd veel gelezen wordt:
‘Als iemand honger heeft, geef hem dan 
te eten. Geef hem net zo veel als je zelf 
eet. En geef aan de armen alles wat ze 
nodig hebben. Als jullie dat doen, dan 
zullen jullie gelukkig zijn. Jullie zullen 
lijken op licht dat in het donker schijnt. 
Overal waar het donker is, zorgen 
jullie voor stralend licht. (Jesaja 58: 10, 
Bijbel in gewone taal)   
 
Koen Holtzapffel
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van de redactie

Voor het eerst sinds mensen-
heugenis stond er al een 
kerstboom in de kerk vóór 
5 december. Meestal wachten 

we het vertrek van de Goedheiligman 
af, voordat de boom komt. Nu stond 
ie er al op 19 november, versierd door 
Truus van Vliet. Op die dag werden 
er filmpjes opgenomen voor de tijd 
van advent en kerst. Ook werden er 
voorbereidingen getroffen voor het 
geval we op kerstavond of kerstmor-
gen geen diensten zouden kunnen 
houden. En wie wil een kerstdienst 
zonder kerstboom?
U begrijpt: zoals bijna elk maand 
springt de onzekerheid naar boven 
in dit redactioneel. Leven bij de dag 
wordt een nieuwe houding in tijden 
van corona. Houdt u de nieuwsbrief, 
de website en Facebook in de gaten! 
Want veel kan zomaar veranderen. 
Misschien is er wel geen kerstavond-
dienst (behalve online) of moet u op 
een andere tijd voor de kerstochtend-
dienst komen, vroeg of tijdens de 
zegen urbi et orbi (voor de stad en de 
wereld, hoewel de zegen uitgesproken 
door Koen Holtzapffel vast ook zo 
goed werkt…).  

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

colofon

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 11 januari 2021  
via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 22 januari 2021

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

in memoriam
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Op 13 november is Catja Kloet op  
68-jarige leeftijd overleden. Zij was 
vooral actief bij de Vrijzinnigen in 
Zevenhuizen, maar was ook vriend 
van onze Gemeente. Zij heeft een 
korte tijd, totdat haar gezondheid het 
niet meer toeliet, enthousiast meege-
daan aan onze kring in Ommoord/
Zevenkamp. 

Wij dragen haar op aan  
Gods eeuwige liefde 



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
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van de predikantenvan de kerkenraad

Over de Beleidsvisie 2020 – 2030, 
voorheen het Beleidsplan genoemd, 
is zowel landelijk als in onze Rot-
terdamse Gemeente soms scherp 

gediscussieerd.  Naar aanleiding van deze 
discussie werd de Beleidsvisie een beetje 
aangepast. Deze is nu tijdens de landelijke 
Algemene Vergadering van Bestuur met 
vier stemonthoudingen aangenomen. Bij 
ons waren er soms zorgen over verschillen 
tussen mensen die een traditionele remon-
strantse visie willen volgen en mensen die 
een vernieuwingsgezinde visie aanhangen.  
Als Rotterdamse Gemeente willen we 
een open en tolerante gemeenschap zijn, 
waar volop ruimte is voor pluriformiteit 

o

o

Op de eerste zondag van advent 
stonden we stil bij het gedachtegoed 
van Erasmus. In het kader van het 
jaarthema ‘Mijn held en ik’ is Eras-

mus natuurlijk de Rotterdamse held bij 
uitstek. Ook remonstranten beroepen zich 
graag op een erasmiaanse geest van chris-
telijk humanisme (in die volgorde), een 
geest van verdraagzaamheid en vredelie-
vendheid. Een geest die geloof, filosofie en 
wetenschap niet tegenover elkaar plaatst 
maar in elkaars verlengde ziet. Een geest 
bovenal die het belang onderstreept van 
een vroom, eenvoudig en praktisch chris-
tendom. Erasmus zelf moest zich staande 
houden in roerige, gepolariseerde tijden. 
Hoe houd je je als genuanceerd geleerde 
staande, hoe voorkom je dat je partij moet 
kiezen terwijl je dat eigenlijk niet wilt? 
Ook wij leven in gepolariseerde tijden met 
weinig gevoel voor nuance. Wat kunnen 
remonstranten in zo’n tijd van polarisatie 
betekenen? Daarover verschijnt begin vol-
gend jaar een remonstrantse bezinnings-
brief in erasmiaanse geest. Dat 2021 een 
jaar mag worden van heelwording, niet 

Twee portretten

HOLTZAPFFEL & 
BARNARD 25 jaar

en diversiteit. Waar verschillende visies 
prima naast elkaar kunnen bestaan, met 
respect voor elkaar. Wij waarderen juist 
de mogelijkheid tot dialoog, om van 
elkaars inzichten kennis te nemen en te 
leren. Zonder dat het nodig is dat we het 
in alles eens worden met elkaar. Juist 
dit inzicht volgt uit onze remonstrantse 
lijfspreuk: ‘Eenheid in het nodige, 
vrijheid in het onzekere, in alles de 
liefde’, die ook de gevel van onze kerk 
siert. Laten we dit vooral vasthouden, 
ook in contacten met anderen over onze 
landelijke beleidsvisie!  
 
Jethro Zevenbergen 

ROTTERDAMSE HELD in advent-tijd

LANDELIJKE BELEIDSVISIE aangenomen

Koen Holtzapffel en Tjaard Barnard 
zijn beiden dit jaar 25 jaar predikant. 
Er is eerder aandacht aan besteed 
bij de openingsdienst. Aangezien ze 
niet zo vaak samen optreden, heeft 
Jethro Zevenbergen hen bij een ver-
gadering van het Groot Moderamen 
een mooie herinnering aangeboden: 
twee prachtige portretten. 

alleen voor wat betreft het virus, maar 
ook voor wat betreft maatschappelijk 
vertrouwen en samenhang!  
 
Koen Holtzapffel



in de kerk
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Aanmelding voor de kerstmorgen
diensten kan tot donderdagmiddag 
24 december 15.00 uur. Er zijn twee 
diensten. Geeft u door welke dienst u 
wilt bezoeken! Aanmelding voor de 
diensten van donderdag 24 december, 
als deze plaatsvindt, en 31 december 
kan tot woensdagmiddag vooraf
gaand 15.00 uur.

U bent van harte welkom maar wij 
vragen u rekening te houden met:
•  Blijf thuis als u klachten heeft!
•    Aanmelden kan tot zaterdag-

middag 15.00 uur. Bij voorkeur 
per mail (administratie@remon-
strantenrotterdam.nl) of anders 
per telefoon (010 436 0543). 
Spreekt u gerust het antwoord-
apparaat in!

•   Als u komt, zullen u vragen 
worden gesteld over uw gezond-
heid. Wij vragen u een mond-
kapje te dragen van het moment 
van binnenkomst tot aan uw 
zitplaats en dat eveneens te ge-
bruiken op weg naar de uitgang. 

•   In de kerk zijn de zitplaatsen ge-
markeerd en de looprichtingen 
aangegeven. Graag de aanwijzin-
gen van vrijwilligers volgen.

•   Er wordt alleen tijdens de dienst 
gecollecteerd. De opbrengst 
wordt gelijkelijk verdeeld over de 
Remonstrantse Gemeente en het 
aangekondigde diaconale doel.

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

•   Na afloop kunt u de kerk via de 
aangegeven 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 nieu-
we coronavoorschriften géén 
koffie drinken na de dienst.

•   De kerkdiensten zijn vanaf de 
zondagavond terug te luisteren 
via SoundCloud https://soundcl-
oud.com/tjaard-barnard, ook te 
vinden via onze website. 

zondag 13 december 3e advent
 
Wat verwachten we nu eigenlijk bij 
advent? Een grandioze entree van 
de Heer met een bevende aarde of 
trillende bergen? Of gaat het meer 
om iets kleins in ons gemoed? 
Tjaard Barnard preekt over een pro-
fetie van Jesaja en een voorspellend 
woord van Jezus.

Voor alle diensten in ons 
kerkgebouw blijft het 
noodzakelijk te reserveren 
via het kerkkantoor. Ook 
onderstaande maat regelen 
blijven van toepassing!

25 december Kerstmorgendienst
 
Onder het motto Juist in onzekerheid 
verbindt kersttijd, vieren we dit jaar 
de kerstmorgendienst anders dan 
anders. Toch wordt het een echte 
kerstviering. Met medewerking van 
Nicky Bouwers (alt) en Jos van der 
Kooy, die een aantal prachtige kerst-
liederen ten gehore zullen brengen. 
De overdenking is van Koen Holt-
zapffel. Houdt u de berichten goed 
in de gaten. Mogelijk zijn er twee 
kerstmorgenvieringen voor maximaal 
30 personen. Van 9.30 - 10.30 uur en 
van 11.30 - 12.30 uur.

zondag 20 december 4e advent
 
In het najaar verscheen een nieuwe 
encycliek (bezinningsbrief ) van 
paus Franciscus. Met als titel/
beginwoorden ‘Fratelli tutti’. De 
brief gaat over een actueel thema: 
polarisatie en hoop. De laatste 
zondag voor kerst lezen we stukjes 
uit de brief: de populaire paus heeft 
niet alleen de katholieke wereld, 
maar ook ons iets te zeggen in de 
tijd van advent. Voorganger: Koen 
Holtzapffel.  

24 december Kerstnachtdienst
 
Let goed op de digitale berichten 
over deze dienst, of en zo ja op welke  
manier deze doorgaat. 

zondag 27 december
 
Voorganger tijdens deze dienst is 
ds. Tina Geels. Zij heeft jarenlang 
de gemeente Utrecht gediend. Tot 
voor kort was zij predikante voor 
de Vrijzinnig Protestanten in Delft. 
Nu zij met emeritaat is, werkt 
zij weer als interim predikant in 
Utrecht, nu een van de predikanten 
daarvandaan is beroepen. Tina 
Geels voelt zich sterk verbonden 
met de unitarische traditie in 
Transsylvanië. 

31 december Oudejaarsdienst
 
Een oudejaars-
dienst met het 
nieuwjaarslied 
van Rhijnvis Feith. 
Wat betekent het  
dat hij het lied 
dichtte voor het 
nieuwe jaar? 
Aanvang 17.00 uur. 
Voorganger: 
Tjaard Barnard. 

zondag 3 januari
 
In de eerste dienst van het nieuwe 
jaar komen de wijzen uit het Oos-
ten aanrijden. Tjaard Barnard gaat 
voor in de dienst. 

zondag 10 januari
 
Op de oecumenische zondag gaat 
Ad van Nieuwpoort voor. Hij is 
PKN-predikant in de Duinzichtkerk 
in Den Haag. In zijn vorige gemeen-
te wist hij de hedendaagse cultuur 
sterk te verbinden met de vragen 
van het geloof. Hij is auteur van een 
aantal boeken over de Bijbel. 

zondag 17 januari
 
De intrigerende titel 
‘Je keek te ver’ is 
van een boekje van 
NRC-journaliste en 
dichteres Marjoleine 
de Vos. Kun je ooit 
te ver (vooruit) kij-
ken? Voorganger is 
Koen Holtz apffel. 
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rotterdamse straattaal

Ze bleek ineens 

pregno te zijn 

MATTEÜS 1: 18-25
DE TORRIE van Mattie

jaar eerder gezegd had. Jesaja had voor-
speld: ‘De maagd zal pregno zijn en 
bevallen van een baby boy, en de peeps 
zullen hem als straatnaam Immanuel 
geven.’ Jowie werd wakker en deed wat 
de engel van God hem gezegd had: hij 
nam Maria bij zich als zijn vrouw, maar 
tot de bevalling hadden ze geen seks. 
Toen hun zoontje werd geboren was 
Maria nog steeds maagd. En Jowie gaf 
Hem de naam Jezus.  
 
Bijbel in Rotterdamse straattaal, 
Daniël de Wolf

In die tijd, in het Midden-Oos-
ten, werden meisjes standaard 
uitgehuwelijkt aan mannen. 
Maria, een meisje van 

misschien veertien jaar oud, was uitge-
huwelijkt aan een kill die Jozef ‘Jowie’ 
Davids heette. Ze waren verloofd, zeg 
maar. Gewoonte was toen om geen seks 
voor het huwelijk te hebben. Ze bleek 
ineens pregno te zijn. Jowie kwam er-
achter en hij was omin depressed, want 
hij dacht dat ze met een ander gebald 
had. Hij kon het in ieder geval niet 
geweest zijn! Een grote schande. Maar 
Jowie was een rustige boy en hij wilde 
geen buzz en redu en haters praatjes 
over Maria en hij dacht erover om hun 
relatie in stilte te verbreken, je weet 
toch. Gewoon net doen of hij van nix 
wist en het uitmaken. Hij werd moe van 
al die hoofdpijn en ging dagga. Toen 
kreeg hij een droom. In zijn droom ver-
scheen een engel van God. De engel zei: 
‘Trankil, Jozef Davids! Wees niet bang 
om Maria als je vrouw te nemen. Je sma 
is niet vreemdgegaan, want het kind 

dat ze draagt is gemaakt door de heilige 
Geest. Ze zal een baby boy krijgen. Geef 
Hem de naam Jezus, dat betekent “God 
redt”. Waarom je Hem die naam moet 
geven? Hij zal zijn volk bevrijden van 
al hun fouten en alle shit waar ze in 
zitten.’ Zo is er toch maar mooi gebeurd 
wat de profeet Jesaja een paar honderd 

i

Tekening: Titus van HilleEn het geschiedde in die dagen...



korte berichten
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In verband met de kerstvakantie is het 
kerkkantoor gesloten van 21 december 
t/m 6 januari. Opgaven voor kerkdien-
sten via e-mail en voicemail worden in 
deze periode genoteerd.  

voor diverse functies

VRIJWILLIGERS  
gezocht

SLUITING 
kerkkantoor

r Regelmatig zoeken we in 
Rotterdam vrijwilligers voor 
verschillende taken.  
Te denken valt aan bestuur-

ders (kerkenraad/diaconie), maar ook 
aan hulpkosters voor de praktische 
zaken op de zondagmorgen. Voor 
de zondagmorgen zoeken we ook 
mensen die als gastheer/gastvrouw 
willen meehelpen. Er worden mensen 
gevraagd voor de openstellingen op de 
zondagmiddagen. En in het bijzonder 
zijn er mensen nodig die oudere leden 
en vrienden willen bezoeken. Voor 
meer informatie kunt u contact op-
nemen met een van de predikanten.

Landelijk zijn er ook vrijwilligers 
nodig. De taakomschrijving is op te 
vragen bij het landelijk bureau:  
info@remonstranten.org.  

Landelijk wordt gezocht naar:
•   Een bestuurder voor het landelijk 

bestuur van de Remonstranten
•   Twee adviseurs en een financieel 

analist voor de taakgroep Personeel, 
Gemeenten & Innovatie

•   Twee leden van de taakgroep  
Marketing & Communicatie 

KERSTMIS 2020
’t Herboren Licht
waarvoor duisternis zwicht
blijft ons als feestelijk bewijs gegeven
van dood, overwonnen door nieuw leven
in Hem die ons Liefdevol is voorgegaan
als voorbeeld, toen alzo geboren,
uniek als waarlijk nóóit tevoren,
voor ons verder voortbestaan

Henk Terpstra

Maria Kuster

MEER DAN  
invaller

‘Goede organisten zijn een 
onmisbare en nogal eens 
onderschatte rechterhand 
van de dienstdoende predi-

kant. Maar vandaag wil ik juist dat 
rechtzetten: juist door jouw jaren-
lange fantastisch mooie orgelspel, 
juist daardoor heb je – samen met 
de dienstdoende predikanten – een 
prachtige extra impuls gegeven 
aan het geestelijk leven van onze 
Gemeente. Hiervoor wil ik je dan 
ook namens onze kerkenraad, 
namens onze hele Gemeente heel 
hartelijk bedanken!’  

Jethro Zevenbergen (voorzitter)

    

NIEUWE f ilmpjes

Gedurende de hele advents- en 
kersttijd verschijnen er dagelijks 
nieuwe filmpjes op ons YouTube- 
kanaal. U vindt ze via: https://
rotterdam.remonstranten.nl/ 
orgelconcerten/. 

SPOILER 
ALERT

g
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16 december muzieklezing

HAPPY BIRTHDAY  
to Ludwig

a Als je je blik langs de vier 
stenen pilaren vanaf de kraag-
stenen vlak onder de gewelven 
naar beneden laat glijden, zijn 

de volgende ornamenten die je tegen-
komt de bergstenen kapitelen op de 
hoogte van de meanderende band met 
de mozaïeken. Zij dragen de vier grote 
bogen die het middenvak scheiden van 
de drie galerijen en de orgelruimte. 
Onze dominee Groenewegen schrijft 
in 1897: ‘De plastische versiering der 
ruimte is sober en rustig voor het oog, 
maar wezenlijk rijk, en zij spreekt hier 
en daar in symbolieke vormen goede 
gedachten uit. Zo verzinnelijken de 
stenen kapitelen van de vier hoekpijlers 
de gedachte aan de grote levenserva-
ringen van de mens: de distel met het 
kruis spreekt van de Strijd, de palm 
met de kroon van de Zege. De mirte 
is het beeld van de Vreugde, de riets-
tengel met de kelk en de doorntak van 
de Smart (het verdriet).’ U kunt deze 
kapitelen twee aan twee links en rechts 
van het orgel al beter zien dan de hoge 
kraagstenen, en ook diagonaal er tegen-
over op de twee pilaren aan weerszijden 
van het grote raam. De beeldhouwer 
Simon Miedema maakte modellen op 
basis waarvan de voorstellingen uit het 
bergsteen werden gebeiteld. Twee van 
die modellen zijn er nog en kunt u zien 
in het bovenraam van het trappenhuis 
bij de ingang Museumpark. Al zullen 
wij de symboliek niet meer zo navoelen, 
de foto’s hierbij tonen wat een verrij-
king van de kerkzaal deze voorstellin-
gen zijn!  

Titus van Hille

kraagstenen & kapitelen (3))
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KERK & museum
Op de zondagen 13 december en 24 januari 
zal, behoudens alle  voor behouden van deze 
tijd, de kerk ’s middags weer alleen open zijn 
voor orgelconcert en vesper. 15.00 uur: Orgel-
concert door Jos van der Kooy en 16.00 uur: 
Vesper onder leiding van Tjaard Barnard. 

korte berichten

OECUMENISCHE  
leerkring
IJs, weder en corona dienende zal de 
volgende bijeenkomst van deze kring 
plaatsvinden op dinsdag 12 januari. 
 Besproken wordt dan het hoofdstuk 
over  Johannes de Doper uit het boek 
Mijn held en ik. 

Inloop vanaf 10.00 uur. Concert  
met lezing: 10.30 tot 12.15 uur,  
onderbroken door een pauze.  
Vandaag is het op de kop af 250 
jaar geleden dat Ludwig van Beet-
hoven in Bonn ter wereld kwam. 
Die verjaardag vieren we in de 
Arminiuskerk. Waarom schreef hij 
nauwelijks iets voor orgel? Ook zijn 
onmiddellijke voorgangers Haydn 
en Mozart lieten weinig na voor het 
koninklijk instrument. Maar er is 
wel degelijk schitterende orgelmu-
ziek van de drie Weense klassieken. 
Als klap op de vuurpijl speelt Jos 
van der Kooy een bewerking voor 
orgel van het eerste deel van Beet-
hovens Vijfde! 



kerkdiensten
rotterdam arminiuskerk 
Museumpark 3    •   3015 CB Rotterdam

010 43 60 543    •   rotterdam.remonstranten.nl
aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld

13 december

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

20 december

Vierde Advent: dr. Koen Holtzapffel 

24 december

dr. Tjaard Barnard

25 december

Kerstmorgendienst(en): dr. Koen Holtzapffel

27 december

ds. Tina Geels

31 december

Oudejaarsdienst: dr. Tjaard Barnard
Aanvang 17.00 uur. 

3 januari 2021

dr. Tjaard Barnard

10 januari

dr. Ad van Nieuwpoort

17 januari

dr. Koen Holtzapffel 

24 januari

dr. Tjaard Barnard
15.00 uur Orgelconcert met Jos van der Kooy
16.00 uur Vesper
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bereikbaarheid predikanten 

breda lutherse kerk 
Veemarktstraat 11 (voor)   •   3015 CB Breda

Stadserf 3 (achter)   •   rotterdam.remonstranten.nl/breda 
aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld 

Aanmelding voor remonstrantse diensten bij  
Jennie van Dorp: jennievandorp@hetnet.nl
Aanmelding voor Ekklesia bij Franck Ploum:  
mail@franckploum.nl

13 december

Schalmdienst: Maaike Rosen Jacobson &  
ds. Roel de Knijff

20 december

Ekklesia: ‘Petrus bevrijding’ 

24 december

Ekklesia: ‘Een verhaal van herders en engelen’ 
Aanvang 22.00 uur

25 december

Kerstmorgen: dr. Tjaard Barnard

3 januari 

Ekklesia: Theatervoorstelling: ‘Mozes’ 

17 januari

Ekklesia: ‘Een bevrijdend loflied, Genesis 1’ 

24 januari

dr. Koen Holtzapffel

bereikbaarheid predikanten 

Dr. Tjaard Barnard
maandag t/m vrijdag 9.00 - 9.30 uur, 
tel. 0180 64 9576 of mobiel 06 58 820 686

Dr. Koen Holtzapffel
maandag t/m donderdag 8.45 - 9.15 uur
tel. 010 418 6913. 


