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kerkblad

Wie tegenwoordig aan 
Brussel denkt, denkt aan 
de Europese Unie. In het 
jaar dat de Vlaamse schilder 

James Ensor (1860-1949) zijn grote 
doek schilderde, in 1888, was die Unie 
nog heel ver weg. Men stond elkaar in 
Europa naar het leven en er zouden nog 
twee verwoestende oorlogen volgen. 
Toch situeerde Ensor Jezus’ intocht 
met Palmpasen niet in Jeruzalem 
maar in de hoofdstad van zijn eigen 
land. Veel schilders waren hem daarin 
voorgegaan. Door het verhaal van Jezus’ 
leven in de eigen tijd te plaatsen, kreeg 
het  actualiteitswaarde en deed het een 
appel op de kijker: ook hier en nu wilde 
Jezus intocht houden en hoe welkom 
was hij dan? Ensors doek hing vroeger 

is Jezus niet in beeld gebracht. Eerder 
bescheiden, een beetje angstig zelfs. Je 
moet goed zoeken, je bent hem zo kwijt. 
Hoe welkom is Jezus eigenlijk? Laten 
we de vraag anders stellen: wanneer is 
Jezus eigenlijk welkom, of dat nu in  
Jeruzalem, in Brussel of in Rotterdam 
is? Ik zou zeggen: als we onze maskers 
afdoen en ons hart openen voor zijn 
goede boodschap van vrede en gerech-
tigheid. Als we hem herkennen in 
onze naaste, als we hongerigen voeden 
en naakten kleden. Kortom, als we van 
Jezus’ komst op aarde niet een eenmalige 
happening maken, maar een eeuwig-
durend feest van humaniteit, dan vallen 
Pasen en Pinksteren op één dag!   
 
Koen Holtzapffel

Voorlopig
zijn er geen diensten 

in de kerk

in Antwerpen, tegenwoordig moet je 
naar het Getty Museum in Los Angeles. 
Veel van zijn schilderijen bevatten 
carnavaleske maskers. Dat maakt ze 
kleurrijk en vrolijk. Ook bij de intocht 
in Brussel ontbreken ze niet. Maar 
vergis je niet! Wie een masker draagt, 
heeft misschien iets te verbergen en 
doet zich anders voor dan men in 
werkelijkheid is. Hoe echt is deze opge-
klopte wereld van schone schijn? Komt 
men naar Brussel om Jezus te zien en 
zich voor zijn boodschap te openen, of 
gaat het vooral om het feestje en om 
zelf te worden gezien? Te midden van 
de opgewonden menigte heeft Ensor 
Jezus afgebeeld, zonder masker en op 
een ezeltje. De kijker denkt onmiddel-
lijk aan Palmpasen. Maar prominent 

Vergis je niet! 

Wie een masker 

draagt, heeft  

misschien wel  

iets te verbergen. 

DE INTOCHT VAN CHRISTUS
in Brussel
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van de redactie

Kerkdiensten of niet? Dat is de 
vraag die al tijden speelt. Het 
kerkBLAD wordt op dinsdagen 
gemaakt. Net als iedereen 

zijn we in afwachting van wat de pers-
conferentie brengt. Eigenlijk hoeven 
we vanavond niet te kijken: alles is al 
duidelijk. Wel avondklok, maar dan 
kunnen scholen weer een beetje open. 
Wel kapper, maar waarschijnlijk geen 
concert en dus ook geen kerk. Het is 
een soort kwartetten. De voorspelbaar-
heid is groot. Het doet een beetje den-
ken aan de vraag die thuis altijd gesteld 
werd als iemand ter kerke was geweest 
(lang niet iedereen ging…). Waar had de 
dominee het over? Over de zonde. Wat 
vond zij ervan? Ze was er tegen…
Maar goed, zonder gekkigheid: Op 
22 februari zijn er weer vijf diensten 
opgenomen die de komende tijd op 
YouTube zullen verschijnen. De datum 
voor de volgende opname staat al. Maar 
misschien valt het mee. Er worden ook 
weer filmpjes met muziek en toelich-
ting opgenomen. 

Digitaal blijven we u bedienen en ook 
met het kerkBLAD, dat eens in de twee 
weken verschijnt. Intussen blijven we 
elkaar vasthouden, door deze lastige 
tijden heen! 

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

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 8 maart 2021 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 19 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 elk geval tot 28 maart zijn 
de kerkdiensten vanwege de 
coronamaatregelen alleen di-
gitaal. De kerkdiensten zijn 

op zondagmorgen vanaf 10.00 uur 
te zien en mee te beleven via ons 
YouTube-kanaal of via onze website: 
https://rotterdam.remonstranten.nl/
digitale-kerkdiensten-2

Zondag 7 maart
Derde zondag van de lijdenstijd
De tempelreiniging: Jezus kon ook 
lastig zijn, met daarop de visie van 
Rembrandt en Arcabas.
Voorganger: Tjaard Barnard.

Zondag 14 maart 
Vierde zondag van de lijdenstijd
Hoe welkom is Jezus eigenlijk? 
Een schilderij van James Ensor. 
Voorganger: Koen Holtzapffel.

Zondag 21 maart 
Vijfde zondag van de lijdenstijd
De graankorrel sterft, met het  
kunstwerk Sunflower Seeds van  
Ai Weiwei.
Voorganger: Tjaard Barnard.

i

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

ADVERTENTIE

Rembrandt Arcabas

Zondag 28 maart  
Palmpasen Jezus als held.
Voorgangers: Koen Holtzapffel  
en Tjaard Barnard.

Ai Weiwei
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d Deze maand maak ik een 
koninklijk uitstapje in de stad. 
Miedema had volgens zijn zoon 
grote verering voor de konink-

lijke familie. Hij heeft drie keer een ko-
ninklijk monument gemaakt in Rotter-
dam: de samenwerking tussen architect 
Evers en kunstenaar Miedema werd na 
voltooiing van onze kerk in 1897 voort-
gezet met het Wilhelminamonument op 
het Noordereiland, opgericht in 1898 ter 
gelegenheid van de inhuldiging van Ko-
ningin Wilhelmina. In 1909 ontwierp 
Miedema de Julianavaas in Kralingen na 
de geboorte van Prinses Juliana. Hoog-
tepunt is echter de Regentessebrug uit 
1899 over de Wijnhaven, op 9 juni 1899 
door koningin-moeder Emma en konin-
gin Wilhelmina in gebruik genomen, 
waarmee Rotterdam koningin Emma, 
geboren Van Waldeck-Pyrmont, eerde 
voor haar regentschap in de periode 
1890-1898, toen prinses Wilhelmina na 
de dood van koning Willem III nog te 
jong was voor de troon. De brug werd 
ontworpen door gemeentearchitect  
D.B. Logemann en was geïnspireerd 
op de Parijse bruggen over de Seine(!). 
De brug is een rijksmonument, dat 
evenals onze kerk het bombardement 
heeft overleefd.
Dat de Regentessebrug is vernoemd 
naar koningin Emma kan je moeilijk 
ontgaan: de bronzen leeuwen op de 
brug dragen de wapens van het Konink-
rijk der Nederlanden links en van het 
Vorstendom Waldeck-Pyrmont rechts, 
die samengevoegd ook het wapen van 
koningin Emma vormen. Tussen de 
bronzen kelken met de mooie palm-

kapitelen & kraagstenen (6)

EEN KONINKLIJK uitstapje

korte berichten

takken die aan weerszijden de onder-
doorgang van de brug sieren, is de letter 
E aangebracht en op de rijk met konings-
kronen versierde candelabres (zuilen 
met lantaarns) is de lettercombinatie 
ER (Emma Regentes of Emma Regina) 
aangebracht. Miedema heeft de bronzen 
leeuwen en de bronzen versieringen op 
de vier candelabres en ook de stenen 
dolfijnen op de brugpijlers in klassieke 
stijl gemaakt, net als de symbolische 
bronzen dubbele boeg van het Schip van 
Staat en de kroon met rijksappel op het 
Wilhelminamonument en de eenvoudi-
ge versieringen op de stenen Julianavaas. 
Op een foto uit 1899 met de koninklijke 
stoet is te zien dat de vier candelabres 
nog niet zijn geplaatst, maar de leeuwen 
wel. Dat de inscriptie ‘S. Miedema. 
sculp. 1900’ die op de lantaarns is 
aangebracht, het jaar ná de ingebruik-
name vermeldt, is dus niet vreemd. De 
leeuwen zijn 1898 gedateerd. De brug 
heeft wel als bijnaam de Leeuwenbrug, 
maar je zou hem net zo goed de Twaalf-
kronenbrug kunnen noemen. Kijkt u 
maar eens goed. Tot de afbraak van de 
Koningsbrug over de Oude Haven in 
1960 stond déze brug overigens bekend 
als de Vierleeuwenbrug vanwege de vier 
liggende stenen leeuwen (oorspronke-
lijk uit 1778) die de brug ‘bewaakten’. 
Drie ervan kunt u nog zien op de Maas-
boulevard bij de flats ’s-Lands Werf. 
De vierde ligt in Amersfoort. Er loopt 
nu een initiatief om deze vier leeuwen 
schoon te maken en terug naar het 
Hofplein te brengen. 

Titus van Hille
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Een jaar geleden werden 
wij geconfronteerd met het 
covid-19-virus. In het begin 
was iedereen nogal laconiek, 

totdat de coronabom insloeg na het 
carnaval. Ook bij ons thuis kwam 
het virus binnen, mijn vrouw werd 
behoorlijk ziek en de symptomen 
waren een match. Op dat moment 
waren twee van onze vier kinderen 
bij ons in huis en moesten we in 
quarantaine. Ruim twee weken zaten 
wij geïsoleerd van de buitenwereld 
en waren we aangewezen op elkaar. 
Ondertussen verzorgden wij mijn 
vrouw die langzaamaan weer wat 
beter werd. Een bijzondere tijd om zo 
‘vast’ te zitten in je eigen huis en ze-
ker ook een test voor ons vieren hoe 
we hier weer uit zouden komen. Het 
geloof dat het weer goed zou komen 
was groot en tevens het anker waar 
we ons aan vast konden houden. 
Positiviteit is een goed medicijn en 
heeft ons geholpen, deze tijd goed 
door te komen. Het was schrikken en 
ook heel beangstigend wat het virus 
met je kan doen. Toch wilden we 
weer een ‘normaal’ leven oppakken 

en konden daar gedurende de zomer 
ook wel van genieten. In september 
kwam de tweede golf over ons land 
en werden de maatregelen weer aan-
gescherpt, nu zelfs met een avond-

mijn bezieling

In de rubriek ‘Mijn Bezieling’ 

laten wij gemeenteleden aan 

het woord. In dit blad is dat ons 

gemeentelid, tevens directeur 

van de huisdrukkerij van onze 

Gemeente, Berend Boogaerdt  

’t Hooft.

BEREND Boogaerdt ’t Hooft

Het geloof is een 

kapstok om verder 

te gaan en met 

onze positieve 

hulp komen wij 

absoluut uit deze 

zware tijd.

klok. Helaas werd ik zelf in september 
ziek en bleek ik corona te hebben, 
gelukkig niet extreem zwaar ziek, 
maar toch wel twee weken uit de rou-
latie. Inmiddels weer geheel hersteld 
en geen blijvende klachten. Het virus 
heeft een enorme impact op iedereen. 
Onze (studerende) kinderen missen 
het vrije leven van vriendschappen en 
feesten, mijn ouders van ruim in de 
tachtig zijn gelukkig gezond en niet 
eenzaam. Bij beide generaties zie ik 
toch veel positiviteit om door te gaan, 
er is licht aan het eind van de tunnel. 
Er is geloof in een betere tijd, dankzij 
dit geloof houden zij zich op de been. 
Toch is dat niet bij iedereen zo, er is 
vreselijk veel leed en verdriet bij veel 
mensen, die zien dat lichtje aan het 
eind van die tunnel (nog) niet. Met 
elkaar moeten we deze groep helpen 
en hoop geven om dat lichtje te gaan 
zien. Het geloof is een kapstok om 
verder te gaan en met onze positieve 
hulp komen wij absoluut uit deze 
zware tijd.  
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