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kerkblad

Precies een jaar geleden 
bezochten we met een 
deel van de gemeente in 
Jeruzalem de Heilig Graf-

kerk en ook de graftuin (een paar 
straten verderop). Onze vrijzinnige 
scepsis over het hoe en wat moest 
het opnemen tegen orthodoxe ze-
kerheid: hier is het wonder van de 
opstanding echt geschied! Zo gaat 
het al vele jaren: orthodoxen spre-
ken fysiek-realistisch over Jezus’ 
verrijzenis, vrijzinnigen verstaan 
het liever geestelijk-symbolisch. 
En inderdaad, over leven, dood en 
opstanding hoef je toch niet alleen 
in fysieke categorieën te spreken? 
In de gelijknamige parabel wordt 
de verloren zoon midden in het 
leven door de dood omgeven. Toch 
zegt de liefhebbende vader aan het 
parabelslot tegen zijn andere zoon: 
‘Want je broer was dood, maar hij 
leeft weer. We waren hem kwijt, 
maar nu hebben we hem weer 
gevonden.’

Ook de evangelisten zochten in 
hun paasverhalen naar beelden om 
het wonder van de niet-zintuiglijk 
waarneembare opstanding uit te 
drukken. Ze kozen voor het beeld 
van het lege graf. Op paasmorgen 

in alle vroegte trekken de Maria’s 
op naar het graf. Ze krijgen niet te 
zien, alleen te horen dat Jezus is 
opgestaan. Het lege graf is daarvan 
hét teken: teken van de bijzondere 
kracht van Gods bevrijdende liefde. 
Het lege graf betekent enerzijds af-
wezigheid maar anderzijds kenne-
lijk ook hernieuwde aanwezigheid. 
Ja, de leegte van het graf doet Jezus’ 
verscheiden des te meer gevoelen 
en tegelijk is hij in zijn afwezigheid 
aanweziger dan ooit. 

De nieuwe Denker des Vaderlands, 
Paul van Tongeren, wil zich in zijn 
nieuwe functie bezighouden met 
‘het wonder van betekenis’. Wij 
mensen zijn meer dan ons brein. 
Natuurlijk kan de feitelijkheid 
van ons gedrag worden verklaard, 
maar de betekenis moet worden 
uitgelegd. Ik ben benieuwd wat de 
filosofisch én theologisch geschool-
de Van Tongeren over Pasen te 
zeggen heeft. Op paasochtend blijft 
de feitelijkheid in nevelen gehuld, 
misschien juist daarom zijn we al 
tweeduizend jaar met de duiding 
druk. Het lege graf? Een wonder 
van betekenis.   
 
Koen Holtzapffel

Voorlopig
zijn er geen diensten 

in de kerk

De leegte van het graf 

doet Jezus’ verscheiden 

des te meer gevoelen 

en tegelijk is hij in zijn 

afwezigheid aanweziger 

dan ooit.
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De drie Maria’s bij het lege graf 

Van Eyk, Museum Boijmans



Roelf Zuur
Op 14 maart overleed 
Roelf Zuur. Hij was 82 
jaar oud en lid van de 
Gemeente. Komende uit een remon-
strants nest, trouwde hij bij ons in 
de kerk en deed belijdenis. Vier jaar 
geleden overleed zijn vrouw Trudi. 
Zijn betrokkenheid en vriendelijkheid 
zullen worden gemist. 

Wij dragen hem op aan Gods  
eeuwige liefde.

van de redactie kerkdiensten

Wie de Gemeente volgt op 
Facebook, zal het al hebben 
gezien. Een groep vrolijke 
christenen heeft een nieuwe 

website gestart: de Kanaän Courant 
(www.kanaancourant.nl). Het is een 
satirische website met christelijk 
(nep)nieuws. Het doet een beetje 
denken aan De Speld en Nieuwspaal. 
Als u niet weet waar we het over heb-
ben: een kleine zoektocht op Google 
vertelt u alles! 

Opvallend bij de satirische berichten 
van de Kanaän Courant is dat de 
Remonstranten opvallend vaak in de 
kolommen voorkomen. Dat is bijzon-
der voor ons kleine kerkgenootschap. 
Je zou zeggen: goed nieuws. Met 
onze naamsbekendheid is niets 
mis. Wanneer de berichten voor ons 
interessant zijn, worden ze gedeeld. 
En is het niet vervelend dat er soms 
de draak met ons wordt gestoken? 
Helemaal niet. Het zou veel erger 
zijn, als we zo onbeduidend zijn, 
dat niemand ooit wat van ons zou 
vinden! 
Als redactie hebben wij onze eigen 
cartoonist, die met vlugge streken 
zijn mild kritische commentaar op 
de situatie geeft. Kortom, ook in deze 
sombere tijden van corona blijft er 
wat te lachen!  

Tjaard Barnard, Titus van Hille en  
Martine van Liempt-van Houten
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Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 5 april 2021 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 16 april 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

In elk geval tot 18 april zijn de  
kerkdiensten vanwege de corona
maatregelen alleen digitaal.
De diensten zijn op zondag vanaf 
10.00 uur te zien en mee te beleven 
via ons YouTube-kanaal of via onze 
website: https://rotterdam.remon-
stranten.nl/digitale-kerkdiensten-2

Zondag 4 april
Pasen 
De leerlingen haasten zich naar  
het lege graf
Voorgangers: Tjaard Barnard en 
Koen Holtzapffel

Zondag 11 april 
Beloken Pasen
Met de Emmaüsgangers
Voorganger: Koen Holtzapffel 

Zondag 18 april Tjaard
Ongelovige Thomas
Voorganger: Tjaard Barnard

Emmaüsgangers, Van Meegeren 

De ongelovige Thomas, Bernardo Strozzi

Petrus en Johannes spoeden zich naar het graf, Eugène Burnand



‘daar moet ik bij zijn...’

leven met de
corona-crisis
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korte berichten

o Opvallend is de verticale 
verdeling van de decoraties 
in de kerkzaal. De hoogste 
(kraagstenen die de gewel-

ven dragen) en de laagste (kapitelen 
van de gietijzeren pilaren die de 
galerijen en het orgel ondersteunen), 
alle van Simon Miedema, hebben 
bloemmotieven met algemene symbo-
liek. Halverwege de zaalhoogte loopt 
echter de meanderende band met 
daarin de mozaïeken van Facchina met 
christendeugden, de stenen kapitelen 
van Miedema met levenservaringen, 
het grote raam van De Contini met de 
evangelieboodschap, op het orgel de 
engel met de vaste burg van Miedema. 
Op de galerijen staan naast elkaar twee 
gietijzeren pilaren die de topgevels aan 
de Westersingelzijde en de halzijde 
dragen. Ook deze gietijzeren pilaren 
hebben kapitelen die zijn gemaakt 
door Miedema. Evers en Stok schrijven 
hierover het volgende:
“[…] op de zwaar kragende in gesloten 
omtrek getekende ijzeren kapitelen 
op de gaanderij [zijn] verzinnelijkt: de 
Vrede door de duif met de olijftak en 
de Liefde en Zelfverloochening door 
de pelikaan met haar jongen.”
De duif is in Bijbelse termen bij ons 
vooral bekend bij Noach (Genesis 
8: 8-12). Noach liet tot driemaal toe 
een duif los om te zien of het water 
al voldoende gedaald was. De tweede 
maal keert de duif terug met een olijf-

kapitelen & kraagstenen (7)

Duif & PELIKAAN

takje ten teken dat het water al verder 
gedaald was, de derde maal komt de 
duif niet meer terug. De aardbodem is 
drooggevallen. In het Nieuwe Testament 
kennen wij de duif die ten teken van de 
Heilige Geest op Jezus neerdaalt als hij 
is gedoopt door Johannes de Doper. Het 
mozaïek van Facchina met de duif heeft 
dezelfde betekenis.
Volgens de legende, die tot de tweede 
eeuw na Christus teruggaat, rijt de 
pelikaan haar borst open om met haar 
bloed haar jongen te voeden. Dat staat 
symbool voor de liefde en zelfverlooche-
ning van Christus. Die onbaatzuchtige 
opoffering is de reden dat de pelikaan 
het symbool is van (o.a.) de Nederlandse 
Bloedbank. De weergave in het kapiteel 
van de twee jongen die in afwachting 
opkijken naar de moeder is van een 
ontroerende, schone eenvoud.
Deze ijzeren pilaren die de topgevels 
schragen – ze rijzen op vanaf het funda-
ment – zijn dikker dan die, die alleen de 
galerijen ondersteunen. 

INZAMELING Stichting Maris
Ook dit jaar staan Joke Schoehuizen 
en Nanda Muileboom voor u klaar 
om voor Stichting Maris kleding, 
speelgoed en andere goederen zoals 
rollators in te zamelen.  
Wij vragen u vriendelijk de goederen 
schoon en stevig verpakt aan te 
leveren. Dat kan op 15 mei a.s. van 
10.00 tot 12.00 uur op het kerk-
plein aan de Westersingel kant van 
onze kerk. 

De Stichting Maris is u zeer dank-
baar. Het kerkkantoor is i.v.m. de 
coronamaatregelen zeer weinig 
geopend. Voor meer informatie 
over het inleveren van de goederen 
neemt u daarom contact op met Joke 
Schoehuizen: jokeschoehuizen@
gmail.com  
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Ze ondersteunen ook de gewelven van de 
galerijen en zijn daar ook weer gesierd 
met kapitelen. Deze hebben eenvoudige 
bloemversieringen zonder specifieke 
symboliek van narcis (onder de duif ) en 
tulp (onder de pelikaan). De kapitelen 
met narcis en tulp zijn rondom aan acht 
kanten met het bloemmotief versierd, 
het motief van de duif en de pelikaan 
vinden we rondom aan vier kanten.  

Titus van Hille
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Soms kom je op Catawiki 
(een online veilingsite) 
bijzondere dingen tegen. 
Ik kocht er een paar jaar 

geleden een pamflet met het verslag 
van de vergadering van remonstrants 
gezinde predikanten die in maart 
1619 samenkwamen in Rotterdam 
en de basis voor de Remonstrantse 
Broederschap legden. Ik kwam 
er het geschenk tegen dat onze 
Gemeente aan haar predikant W.H. 
Stenfert Kroese aanbood bij zijn 
40-jarige ambtsjubileum, met die 
prachtige aquarel van een volle kerk 
en de predikant zelf op de kansel. 
Nu kwam ik een geschilderd portret 
tegen, dat aangeboden werd als een 
onbekend mansportret. Zelf herken-
de ik direct mijn goede voorganger 
Cornelis Petrus Tiele (1830-1902). 
Hij was predikant in Moordrecht, 
Rotterdam en hoogleraar aan het 
Seminarium. Het is een portret dat 
te denken geeft. In 1898 was Tiele 
25 jaar seminariumhoog leraar. Hem 
werd bij die gelegenheid een portret 
aangeboden door de Broederschap. 
Velen hebben geld bij elkaar gelegd. 
Het portret werd geschilderd door 
de toen zeer bekende schilder Pieter 

de Josselin de Jong. Het portret werd 
eigendom van de Amsterdamse 
gemeente. Nadat Tiele in 1902 was 
overleden, boden zijn broers in 
1903 een schilderij, ook geschilderd 

door  De Josselin de Jong, aan de 
Universiteit Leiden aan. Dit portret, 
dat in grote delen gelijk is aan het 
Amsterdamse portret, hangt in de 

Inmiddels blijf 

ik de website in 

de gaten houden, 

al word ik daarbij 

kritisch begeleid 

door mijn  

kinderen.

Senaatskamer in Leiden. En nu is er 
het portret dat ik heb hangen. Is het 
een kopie van de kop van een van 
deze twee portretten? Of is het derde 
schilderij ook door deze schilder 
gemaakt? U begrijpt: als de archieven 
open zijn, moet ik weer aan het werk.
Tiele was een van de grootste remon-
strantse theologen. Hij stond voorop 
toen de Remonstrantse Broederschap 
koos voor de vrijzinnigheid. Onder 
zijn leiding heeft de Broederschap 
zich vanaf 1872 opnieuw uitgevonden. 
Daarnaast was hij een vermaard 
wetenschapper die in Nederland de 
eerste hoogleraar vergelijkende gods-
dienstwetenschappen zou worden. 
Toen hij dominee was in Rotterdam, 
had hij spijkerschrift geleerd. Een 
boeiende man over wie ik u op een 
ander moment meer zal vertellen.
 
Inmiddels blijf ik de website in de 
gaten houden, al word ik daarbij 
kritisch begeleid door mijn kinderen, 
die als ik zeg voor hun verlangens 
geen geld te hebben, wijzen op al deze 
uitspattingen op de online veiling! 

Tjaard Barnard
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Van links naar rechts: het Amsterdamse portret, het nog onbekende portret, het portret van de Leidse Academie.

DE ONBEKENDE Tiele


