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kerkblad

Al eerder heb ik geschreven 
over een van de kansen die 
de coronatijd ons biedt. 
Aangezien wij allemaal op 

zondagmorgen in de kerk in Rotterdam 
of in Breda verwacht worden, komen 
we er normaliter lastig aan toe om 
nog eens heel een andere dienst mee 
te maken. Dat geldt natuurlijk in het 
bijzonder voor uw predikanten. Van 
mensen in de Gemeente hoor ik nu dat 
zij met liefde meeleven met heel an-
dere geloofsgemeenschappen. Tijdens 
de periode dat we onze diensten alleen 
als geluidsbestand op SoundCloud 
zetten, waren er mensen die op zon-
dagmorgen surften in de richting van 
Amsterdam. Onze geloofsgenoten in 
Vrijburg (vrijzinnige protestanten en 
remonstranten) zenden hun diensten 
live uit. Toch aantrekkelijker dan de 
ouderwetse ‘kerktelefoon’! Ons recent 
overleden gemeentelid Carla Steenhuis 
leefde al decennia mee met de broeders 
in de Sint Adelbertabdij in Egmond. 
Nu kon zij de dagelijkse diensten ook 
vanuit huis bijwonen. Ook kiezen 
mensen voor een soms wat steviger 
uitleg van het Evangelie dan die in onze 
landelijke diensten werd aangereikt. 
Ds. Thijs van Meijeren in de Pniëlkerk 
in Zeist, een jonge collega van begin 
30, gooit hoge ogen. Zelf luister ik met 
liefde naar de korte, wat evangelisch 
getoonzette diensten van mijn Waalse 
collega Hartman Out in Den Haag. 
Zijn enthousiasme in het geloof 
spreekt me aan. Dezer dagen ontstaat 

a
LUIE oecumene

er ook een nieuwe vorm van samen-
werking. Op 31 januari zou ik voorgaan 
bij de Protestantenbond op Tholen, 
maar waarom daarheen getogen, als de 
mensen daar ook op YouTube kunnen 
kijken naar dezelfde preek die ik anders 
daar zou houden? Op 7 februari ging 
de dienst in Oud-Beijerland bij de 
Protestantenbond (in de volksmond: 
kerkje zonder God) niet door. De 
leden daar kregen een mailtje met een 
verwijzing naar onze dienst van Koen 
Holtzapffel. Zo gaan we ongemerkt 
meer samenwerken. Luie oecumene, 
gewoon zittend op de bank, en dan 
elkaar ontmoeten en begrijpen: een 
mooie verworvenheid van deze tijd. 
Dat had de bijbelschrijver toch niet 
kunnen voorzien en toch doen we het: 
‘Blijf ook naar de kerk komen. Som-
migen van jullie doen dat niet meer, 
en dat is verkeerd. We moeten elkaar 
steunen, juist nu.’ 
(Hebreeën 10: 25, BGT)  
 
Tjaard Barnard 

Tot 2 maart
zijn er geen diensten 

in de kerk

Blijf ook naar de 

kerk komen (nu even 

digitaal). We moeten 

elkaar steunen, 

 juist nu.

Foto: Lientje Pols



van de redactie

Het is inmiddels bijna een jaar 
geleden dat we de diensten in 
de kerk moesten onderbreken, 
met een korte opleving vorig 

najaar tussen de eerste en de tweede 
golf door. Zowel landelijk als hier in 
Rotterdam zijn digitaal snel alternatie-
ven gevonden en daar gaan we gewoon 
mee door. De moed zou je in de schoe-
nen zinken als er weer nieuwe maatre-
gelen worden afgekondigd of, zoals nu, 
de oude gehandhaafd blijven. Dit is ook 
de tijd dat de lijdenstijd is begonnen, 
een tijd van bezinning die wordt afge-
sloten met een tijd van belofte. Daar 
kunnen we ons aan vasthouden. Via het 
kerkblad blijven wij de contacten met 
u in ieder geval onderhouden, de ene 
keer met een wat dikker nummer dan 
de andere keer, maar altijd proberen we 
u, zowel voor de gemeente in Breda als 
voor die in Rotterdam, wat te bieden. 
Laat het ons weten als u wat mist of 
ergens meer aandacht voor zou willen, 
dan gaan wij er mee aan de slag! 
Intussen wensen wij u allen toe dat 
corona buiten de deur blijft.  

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

h

colofon

Het was een goede gedachte 
van Jennie van Dorp en Lex 
van Beek om u een 'Bredase 
brief ' te sturen. Paulus met 

al zijn brieven aan gemeenten in 
de verstrooiing gaf lang geleden het 
goede voorbeeld. In een brief kun je 
weloverwogen je woorden kiezen, al 
is het helaas geen 
substituut voor 
het echte gesprek. 
Maar nu de ge-
sprekskring nog 
steeds geen voort-
gang kan vinden, 
lijkt een brief over 
een parabel een 
aardig alternatief. 
Het is een korte 
beschouwing 
geworden over de 
gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 
15: 11-32), die we afgelopen najaar 
zouden bespreken. In Lucas 15 gaat 
het in meerdere gelijkenissen over 
‘verliezen en terugvinden’. We lopen 
er allemaal een beetje verloren bij 
in coronatijd. Hopelijk verliezen we 
elkaar niet uit het oog en ervaren we 
nog steeds dat we samen een geloofs-
gemeenschap vormen. En natuurlijk 
zijn we benieuwd naar uw reacties op 
de ‘Bredase brief ’.   

Koen Holtzapffel
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nieuws uit Breda

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 22 februari 2021 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 5 maart 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

Miep Hoogendoorn-Verbeek
Op 22 november overleed zij 
op 90-jarige leeftijd. Ze trouwde 
met haar, zes jaar geleden overleden, 
man Jan in Vlaardingen en ze deden 
meer dan 60 jaar geleden belijdenis 
in Rotterdam. Vanuit Geervliet en 
Heenvliet was het lastig om het contact 
met de kerk te behouden, wel deden ze 
jarenlang mee aan de gesprekskring 
Spijkenisse.

Carla Steenhuis-Ritsema
Carla overleed op 29 januari heel 
plotseling op 62-jarige leeftijd. Tot 
haar spijt kon zij al een paar jaar onze 
diensten niet meer bijwonen. Wel leefde 
ze mee. Jarenlang deed zij het contact-
ledenwerk in de Hoeksche Waard.  
Haar betrokkenheid zullen we missen. 

Dick van Dam 
Op 25 januari overleed hij op 
93-jarige leeftijd. Eind jaren 
negentig was hij een bedachtzaam en 
wijs voorzitter van onze kerkenraad. 
Afkomstig uit Groningen, waar hij che-
mie studeerde, kwam hij met zijn vrouw 
Anneke naar Rotterdam. Werkzaam in 
het ziekenhuiswezen voelde hij zich 
aangetrokken tot onze geloofsgemeen-
schap. De herdenking van 400 jaar 
remonstranten in Antwerpen maakte 
hij nog mee. Dick en Anneke waren 
trouwe bezoekers van de kerkdiensten 
en van een van de gesprekskringen in 
Hillegersberg. Bij het afscheid lazen we 
uit de Bergrede. 

Wij dragen hen op aan Gods eeuwige liefde.

h

De verloren zoon door Rembrandt
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De laatste tijd lees je veel over het 
begrip resonantieruimte van de 
Duitse socioloog Hartmut Rosa. 
Resonantie: een trillend voorwerp 

kan een ander voorwerp in het ritme 
van de oorspronkelijke trilling mee laten 
trillen. Bij Rosa slaat het op betekenisvolle 
relaties. Je kunt zó contact hebben met 
een persoon of voorwerp dat je echt wordt 
geraakt, er gaat iets (mee)trillen. Lastig 
om iets mee te laten trillen nu we alleen 
op afstand contact met elkaar kunnen 
maken. Toch is de uitdaging om ook nu 
een vorm van ‘geestelijke resonantie-
ruimte’ met elkaar te creëren, een plek 
waar je wordt geraakt. Met een van de 
kringen stonden we in twee zoomsessies 
stil bij leven en werk van Vincent van 
Gogh. Kwam het door de passie waarmee 
een kringlid over Van 
Gogh sprak? Kwam 
het door de uitvoeri-
ge wijze waarop we 
één van zijn brieven 
met elkaar bespra-
ken? Het wondertje 
geschiedde, zelfs 
via zoom kan er iets 
gaan meetrillen dat 
indruk maakt!  

Koen Holtzapffel

RESONANTIE  
& Van Gogh

kerkdiensten

In elk geval tot 2 maart zijn de kerk-
diensten alleen digitaal te zien en mee 
te beleven op zondagmorgen vanaf 
10.00 uur via ons YouTube-kanaal of 
onze site: rotterdam.remonstranten.nl/
digitale-kerkdiensten-2

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

Zondag 28 februari
Tweede zondag van de lijdenstijd
Van Gogh en het lijden 
Voorganger: Koen Holtzapffel

w Wel de mooiste ‘kraagsteen’ die 
onze kerkzaal rijk is, is de engel 
van het orgel, ook van Simon 
Miedema. De middentoren 

van het orgel wordt gedragen door de 
engelgestalte en bekroond met het 
medaillonportret van Luther. De engel 
draagt een banderolle met daarop ‘Een 
vaste burg is onze God’, eerste regel 
van het Lutherlied (Lied 898). De engel 
bevindt zich niet voor niets in het hart 
van de kerkzaal. Voor de opdrachtgevers 
was Luthers beginzin een levende notie 
om de kerk en het geloof mee te karak-
teriseren: Dr. Groenewegen beschrijft 
in 1897 het kerkgebouw als volgt: 
‘Krachtig en fier, met strenge forsche 
lijnen rijst het gebouw omhoog, als 
wilde het ons het Lutherlied ‘Een vaste 
burcht is onze God’ herinneren.’ En 
daarna wordt de kerkzaal in vergelijkba-
re bewoordingen gekarakteriseerd: ‘Ook 
hier is aan den vasten burcht gedacht, 
die door den Luther-psalm het groot 
symbool van het geloofsvertrouwen 
geworden is.’ Met andere woorden: ons 
kerkgebouw als symbool van bescher-
ming en vertrouwen die het geloof ons 
geven kan: ‘Een vaste burcht is onze 
God, een toevlucht voor de Zijnen!’ zo-
als de oude vertaling luidt. Eric Cossee 
vult hierbij aan: ‘Ons kerkgebouw is bij 
ingebruikname in 1897 een trots mo-
nument van 'modern' zelfbewustzijn 
volgens de theologische stroming van 
het z.g. modernisme. Deze vrijzinnige 
richting met haar synthese van geloof 
en wetenschap wilde de geloofstraditie 
voor 'den modernen mensch' aanvaard-
baar maken, een koers die een bloei van 

kapitelen & kraagstenen (5)

EEN VASTE burg

korte Berichten

De verloren zoon door Rembrandt

de gemeente inleidde. Men greep terug 
naar de radicaliteit van de reformatie. 
Daarom tooide de beweging der 'moder-
nen' (lees vrijzinnigen) zich met namen 
die aan die reformatie herinneren, zoals 
de 'Protestantenbond' (1870). Ik zie een 
parallel hiermee in de verwijzing naar het 
Lutherlied in ons kerkgebouw als monu-
ment van 'modern' zelfbewustzijn.’  

Titus van Hille
met dank aan Eric Cossee
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Wat inspireert mij? De dage-
lijkse dingen nemen me in 
beslag, de zorg die ik moet 
geven, de aandacht die ik 

moet hebben, de organisatie die ik 
moet laten lopen. Het voelt soms als 
een keurslijf, als iets waaruit ik wil 
ontsnappen. Een van mijn volwassen 
kleindochters stuurde mij vorige 
week een tekst die zij in het kader 
van haar studie had geschreven. Het 
verhaal raakte mij zeer, ontroerde 
mij, omdat ik voelde dat zij een bron 
in zichzelf heeft aangeboord die 
heel vruchtbaar blijkt te zijn. De taal 
die zij gebruikte in die tekst, vind ik 
poëtisch en krachtig. Later spraken 
wij er samen over. Het aanboren van 
een bron, een beeldend vermogen 
ontplooien enerzijds en het geraakt 
kunnen worden anderzijds – het 
zijn processen in jezelf, maar tege-
lijkertijd ook gebeurtenissen door 
en tussen mensen. Aan de ene kant 
verricht je die arbeid in je eentje en 
aan de andere kant heb je inspire-
rende ervaringen erbij nodig, die 
je de dagelijkse beslommeringen 
doen vergeten. Het toegang hebben 
tot die innerlijke bron heeft soms 
ook enige hulp van buiten nodig. 
Die hulp van buiten kan voor mij 
de kerk zijn, de gemeenschap van 
mensen die ook graag zoeken en 
spreken over de dingen die voor 
hen van belang zijn, of die een 
ander licht erover laten schijnen. 
Die ontmoetingen zocht ik om mijn 
eigen bron aan te boren, om toegang 
te hebben tot mijn eigen bron. Mijn 
geschiedenis bij de remonstranten is 
begonnen bij mijn doop in 1945 als 
7-jarig meisje, samen mijn zusje en 
broertje. Catechisatie, aangenomen 
in 1957, en getrouwd in 1961, en dat 

alles in onze Rotterdamse kerk. Naast 
mijn moeder in de kerk gezeten boven 
op het balkon. Via de ‘verstrooiing’ 
en Alkmaar kwam ik in Breda. Met 
Christiane Berkvens-Stevelinck een 
intensieve tijd beleefd, heeft me veel 
gebracht. Enige jaren voorzitter van 

mijn Bezieling

In de rubriek ‘Mijn Bezieling’ laten 

wij gemeenteleden aan het woord. 

In deze aflevering Frieda Gouwetor 

uit Breda over haar inspiratie.

FRIEDA
Gouwetor

Het onwelkome pakketje.

leven met de
corona-crisis

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

ADVERTENTIE

Breda geweest op weg naar samengaan 
met de Rotterdamse Gemeente. Nu rest 
mij nog de zorg voor bloemen in de 
dienst, vaak geplukt in mijn eigen tuin. 
Schaarste aan ontmoetingen, maar ik 
ontsnap in de natuur om mij heen, met 
mijn boeken en muziek. 
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