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Jezus en Zacheüs (ets Jan Luyken).
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kerkblad

De kerst-cd was een schot in 
de roos. Met veel dank aan 
Nicky Bouwers en Jos van 
der Kooy. Iemand schreef me 

dat als je de cd opzette het net was of 
je toch met elkaar in de kerk zat, een 
kerstdienst beleefde en elkaar ontmoet-
te. Mooi dat de cd dat bewerkstelligt. 
Het verlangen om elkaar weer te ont-
moeten en te begroeten is groot, maar 
we zullen helaas nog wel even geduld 
moeten hebben.
En dat terwijl het organiseren van ont-
moetingen juist een van de meest ge-
waardeerde activiteiten van kerken is. 
Ze steken er veel tijd en geld in, blijkt 
uit een recent Rotterdams onderzoeks-
rapport onder de titel Tel je zegeningen. 
Over maatschappelijke activiteiten van 
levensbeschouwelijke organisaties. Het or-
ganiseren van ontmoetingen heeft een 
belangrijke maatschappelijke functie. 
Een cultuur van ontmoetingen heeft 
samenhang en verbinding tot resultaat 
en pareert polarisatie in een potentieel 
verdeelde stad. 
Ook in de Bijbel staan ontmoetingen 
centraal: ontmoetingen tussen men-
sen, ontmoetingen tussen mensen 
en God. Jezus geeft daarbij het goede 
voorbeeld en zoekt juist de ontmoeting 
met mensen die eigenlijk niemand 
ontmoeten wil. De tollenaar Zacheüs 
bijvoorbeeld (Lucas 19: 1-10). Jezus ont-
moet hem onderweg naar Jeruzalem 
in Jericho, een oude stad in het oosten 
van Israël met veel grensverkeer en dus 
veel werk voor belastingheffers, tolle-

d
Ontmoeting

verblijven. Zacheüs weet niet hoe snel 
hij zijn boom uit moet komen. Als 
dat geen bevrijdende ervaring is. Zo’n 
ontmoeting geeft Zacheüs nieuwe le-
venskracht en helpt hem zijn leven in 
het vervolg anders in te richten. Ont-
moetingen doen vooroordeel teniet en 
geven levenslust. Laat dat spoedig ook 
in de kerk weer mogelijk zijn!

‘Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn 
naam elkaar begroeten’ (Lied 416).  

Koen Holzapffel

Tot 21 februari 
zijn er geen diensten 

in de kerk

naars. Tollenaars hadden een slechte 
reputatie, omdat ze collaboreerden 
met de Romeinse bezetter en zichzelf 
bevoordeelden door geknoei met de 
belastingtarieven. Ook Zacheüs heeft 
een slechte naam en wordt door zijn 
stadgenoten met de nek aangekeken. 
Toch wil hij Jezus zien, zo klein van 
stuk als hij is. Daarom klimt hij in een 
vijgenboom. Zo kan hij Jezus zien zon-
der zelf te worden gezien. Maar Jezus, 
op die plek aangekomen, kijkt onmid-
dellijk naar boven. Hij roept Zacheüs 
bij zijn naam: kom vlug naar beneden, 
want vandaag moet ik in jouw huis 



van de redactie

Met de lockdown sinds decem-
ber en nu ook de avondklok 
zijn de maatregelen nog 
strenger dan in het voorjaar 

van 2020. Als er geen activiteiten zijn 
in onze kerken, hebben we ook wat 
minder aan te kondigen, reden dat uw 
kerkblad weer wat dunner is. Maar de 
diensten en de orgelconcerten blijven 
we opnemen en via de website aan u 
aanbieden. Elders in dit blad ziet u 
hoe u deze kunt bereiken. Als u de 
diensten op papier wilt hebben omdat 
u die niet digitaal kunt zien, neemt 
u dan vooral even contact op met uw 
predikant of met Sity Gerrits (010-
4564762). Dan wordt ervoor gezorgd 
dat u ze krijgt! Let ook op de website 
en Facebook om te zien wanneer 
activiteiten weer enigszins normaal 
kunnen plaatsvinden. En zorgt u er 
vooral voor dat u en uw naasten van 
het virus gevrijwaard blijven! 

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

m

colofon

Natuurlijk hoop ik van harte 
dat we elkaar spoedig in 2021 
weer gaan zien. En dat we 
de draad kunnen oppakken 

van diensten en kring. We missen de 
levende contacten steeds meer. Ont-
moetingen zijn corebusiness voor 
een kerk (zie voorpagina). Dat geldt 
voor Zacheüs, dat geldt evenzogoed 
voor ons. Zacheüs is trouwens ook 
een man van goede voornemens. 
Leest u het verhaal maar na in Lucas 
19: 1-10. Ook collectief hebben we 
allerlei goede voornemens voor het 
postcoronatijdperk. Gezonder leven, 
duurzamer, vrediger. De ervaring 
leert dat die goede voornemens 
alleen uitkomen als we elkaar daarbij 
steunen. Juist vanwege de verwerke-
lijking van al die goede voornemens 
is concrete gemeenschap zo ontzet-
tend belangrijk. Dat het snel zover 
moge zijn!  

Koen Holtzapffel
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nieuws uit Breda

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 8 februari 2021 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 19 februari 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  •  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

Tini Reijntjes-Confurius  
is op 12 december 2020 op 
92-jarige leeftijd overleden  
aan ouderdom en corona. 
Tini heeft een mooi en gelukkig  
leven gehad. De laatste jaren is zij door 
Alzheimer snel achteruitgegaan, maar 
haar opgewektheid en vrolijkheid zijn 
altijd gebleven. Tini was een tevreden 
mens, blij met alles wat zij had en kreeg 
van anderen.

Marijtje Overgaauw overleed 
op 18 december. Zij is 104 jaar 
geworden. In haar werkzame 
leven wat zij doktersassistente 
en medisch analiste. Zij was een zeer 
zelfstandige vrouw die onderzoekend in 
haar leven stond. Zo voelde zij zich ook 
thuis bij de Remonstranten.
  
Elka de Kleijn-Schrijver over-
leed 9 januari is op 86-jarige 
leeftijd. Elka was heel lang 
gemeentelid in Breda. Ze was  

bescheiden maar zeer betrokken en heeft 
voor de Remonstrantse Gemeente Breda 
veel betekend. Breda herinnert zich Elka 
als een heel vriendelijke vrouw met een 
prachtige glimlach en veel organisatie- en 
improvisatietalent. 

Gert Kraij overleed op 10 januari. 
Hij werd 80 jaar. Gert was een 
markant mens.Een heer. Hij was 
helder in wat hij vond en hij stond 
voor zijn standpunten. Hij kon het ook 
waarderen als je tegen hem inging. Nadat 
zijn vrouw op jonge leeftijd overleed, 
 voedde hij hun twee zonen alleen op. Zijn 
keurige verschijning en kritische noot 
zullen in de kerk gemist worden. 

Bep Raadsma-van Staveren is op 
14 januari op 90-jarige leeftijd 
overleden. Zij en haar overleden 
man Jan zijn meer dan zestig jaar 
lid  geweest van onze geloofsgemeenschap. 

Maartje
1916 - 2020

Wij dragen hen op aan Gods eeuwige liefde.
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In deze tijden van coronacrisis 
vond de Kerkenraad het be-
langrijk, nu juist eens iemand 
in het zon netje te zetten die in 

stilte, op de achtergrond, een niet mis 
te verstane bijdrage aan de continuïteit 
van onze kerkelijke gemeente levert. 
De azalea is daarom dit jaar voor Titus 
van Hille, omdat hij die bijdrage al 
jaren levert, vol inzet en overgave. 

ANNUAL ARMINIUS AZALEA AWARD 
(AAAA) 2020 VOOR TITUS VAN HILLE

Jarenlang was hij betrokken bij de diaco-
nie, zowel plaatselijk als landelijk, actief 
als hulpkoster, lid van de redactie van het 
KerkBLAD en sinds kort als beschrijver 
van ons prachtige kerkgebouw. De Ker-
kenraad is hem dankbaar voor zijn inzet 
en we hopen natuurlijk dat hij hier nog 
langere tijd mee door zal gaan! 

Jethro Zevenbergen Titus en Jethro

kerdiensten online

Zondag vanaf 10.30 uur:
rotterdam.remonstranten.nl/digitale- 
kerkdiensten-2, of via onze website. 

Zondag 31 januari
Hosea, over de profeet en second love
Voorganger: Tjaard Barnard.

Zondag 7 februari
De kleine profeet Jona
Voorganger: Koen Holtzapffel.

Zondag 14 februari
Over Amos, een sociaal bewogen profeet
Voorganger: Koen Holtzapffel 
Het is nog niet bekend of het orgelcon-
cert en de vesper op 14 februari zullen 
doorgaan. Houdt u hiervoor de website 
en Facebook in de gaten!

Zondag 21 februari
eerste zondag van de lijdenstijd
Verzoeking in de woestijn, verzoeking in 
coronatijd: een stresstest voor het geloof
Voorgangers: Koen Holtzapffel  
en Tjaard Barnard.

u Uit de vorige afleveringen 
(en uit die nog komen) blijkt 
wel dat ik deze serie ook naar 
Simon Miedema had kunnen 

noemen. Het beeldhouwwerk in de 
voorgevel is ook van hem. We kijken 
daar eerst naar, voordat we terug 
naar de kerkzaal gaan. Hoog in de 
gevel zien we acht zuiltjes met twee 
verschillende kapitelen met bladeren 
en bloemen: om en om waarschijnlijk 
viooltjes en seringen. Deze voorstel-
lingen zijn van de straat af moeilijk te 
onderscheiden.

kapitelen & kraagstenen (4)

DE voorgevel

korte Berichten

Belangrijker echter is het kapiteel van 
de zuil tussen de twee ramen onder 
het mozaïek. Deze is niet los te zien 
van de andere voorstellingen op de 
voorgevel boven het voorportaal. In de 
woorden van Joke de Bijll Nachenius, 
in 2007 opgetekend in ‘Arminianen in 
de Maasstad’ naar de toelichting van 
dr. Groenewegen uit 1897: ‘Dit portaal 
wordt geflankeerd door twee lisenen 
[verticale uit de muur springende 
stroken] met daarop gebeeldhouwde 
levensgrote vrouwenfiguren van Mie-
dema ter hoogte van de boog boven 
de ingang. De linker figuur draagt een 
fakkel, die de vrijheid verbeeldt, waartoe 
Paulus oproept in zijn brief aan de 
Galaten V: 1 ‘Christus heeft ons bevrijd 
opdat wij in vrijheid zouden leven, 
houd dus stand en laat u niet opnieuw 
een slavenjuk opleggen’. De rechter 
vrouwenfiguur draagt de vredespalm en 
stelt de verdraagzaamheid voor. Aan de 
voet van dit beeld wordt verwezen naar 
Efezen IV: 2,3: ‘Wees steeds bescheiden, 
zachtmoedig en geduldig, en verdraag 
elkaar uit liefde. Span u in om door de 
samenbindende kracht van de vrede de 
eenheid te bewaren die de Geest u geeft.’ 
Boven de gebeeldhouwde boog bevin-
den zich twee ramen, die gescheiden 
worden door een zuil met gebeeldhouwd 
kapiteel (Miedema) die de eenheid symbo-
liseert: twee adelaars drinkend uit één nap.‘ 
Samen met het glasmozaïek erboven 
worden hier met de woorden ‘Eenheid 
in het nodige, vrijheid in het onzekere, 
in alles de liefde’ de beginselen van het 
remonstrantisme weergegeven. 

Titus van Hille

We zetten nog steeds nieuwe filmpjes  
op ons YouTube-kanaal. U vindt ze via:
https://rotterdam.remonstranten.nl/ 
orgelconcerten/

nieuwe filmpjes
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t Toen ik op een zondag in 
1959 met onze biologieleraar 
Brederveld op de fiets naar 
Hoek van Holland ging om 

vandaar met een bootje over te steken 
naar het Natuurmonument ‘De Beer’, 
wist ik nog niet, dat ik later daaruit de 
kracht zou putten om een gedreven 
natuurbeschermer te worden. Helaas 
is het Natuurmonument ‘De Beer’ ten 
onder gegaan aan de tomeloze expan-
siedrift van de industrie in het Rotter-
damse havengebied. Maar had toen 
maar de moed om je daartegen te 
verzetten. Op die zondag liet de heer 
Brederveld ons genieten van de verre 
vogelgeluiden op de Maasvlakte. Nu 
kun je nog resten daarvan horen op 
Voorne en Goeree-Overflakkee en 
misschien in andere delen van onze 
Nederlandse duinen. Het werd mijn 
bezieling om mee te werken aan de 
habitatbescherming in het kader van 
de Natura2000 projecten op Voorne. 
Ik was al enige jaren duinconsulent 
van de Stichting Duinbehoud in 
Leiden, die zich weerbaar maakt voor 
het behoud van onze duinen. Ik vond 
daar veel medestanders, die vaak 
goed bevriend met mij werden. Maar 
een andere bezieling zou nog veel 
belangrijker voor mij worden. Ooit 
hoorde ik een meeslepende melodie 
tijdens een week kamperen met de 
padvindersgroep ‘De Duinjagers’ 
in Ommen. Dat was van Johann 
Sebastian Bach de melodie ‘Jesu joy 
of man’s desiring’, gespeeld in de 
versie voor fluit. Ik zal dat moment 
nooit vergeten. Thuis had ik toen al 
enige tijd pianoles op woensdagmid-
dagen. Pianospelen en naar muziek 
luisteren zou een van mijn grootste 
hobby’s worden, toen ik zelf als do-
cent Duits les gaf op de Rotterdamse 
Avondscholengemeenschap en de 

dag- / avondscholengemeenschap 
van Mercurius. Maar ik zou met de 
muziek zelf nooit mijn brood kunnen 
verdienen. Mijn vader had mij daarom 
ook het advies gegeven, niet dat vak 
in te gaan. Mijn mooiste ervaring op 
muziekgebied was een uitvoering van 
de Johannes Passion in het gebouw van 
de Vrije Gemeente in Amsterdam. Mijn 
vader, Edvard Röntgen, speelde daarin 
mee op zijn mooie viola da  gamba  
en mijn oom Johannes Röntgen trad 
op als koor- en orkestdirigent. Wat ik 
ook mooi vind: de beeldspraak van de 
zorgeloze vogels in Lied 978 vers 3, 
‘De zorgeloze vogels melden dat Gij Uw  
schepping niet vergeet.’ dat vaak als 
slotlied in de dienst wordt gezongen.  

mijn Bezieling

Julius Röntgen en zijn vrouw Yvonne 

zijn al jaren graag geziene kerkgan-

gers in Rotterdam. Zijn eerbetoon  

aan zijn muzikale familie is wel bij 

velen bekend, maar er is natuurlijk 

meer. Reden om hem eens naar zijn 

bezieling(en) te vragen.

JULIUS

Röntgen Mijn mooiste 

ervaring op  

muziek gebied was  

een uitvoering van de  

Johannes Passion 

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 
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