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kerkblad

Van de schrijver Simon 
Vestdijk werd gezegd dat 
hij sneller kon schrijven 
dan God kon lezen. Iets 

dergelijks geldt ook voor de remon-
strantse theoloog Eginhard Meijering 
(1940). Voor sommigen zal dat een 
indicatie zijn, dat er een veelschrijver, 
een beroepsschrijver aan het woord 
is, die je gerust kunt overslaan. Zelf 
vind ik echter dat Meijering nog 
steeds veel te zeggen heeft. In AdRem 
kunt u regelmatig aankondigingen 
van zijn boeken vinden. Vorig jaar 
nog een boek met brieven aan zijn 
kleinkinderen over het geloof. Dit jaar 
zag u al een aankondiging verschijnen 
van het verslag van een dialoog van 
vijftig jaar tussen twee vrienden 
over de schuldvraag in de recente 
geschiedenis. In het komende num-
mer van AdRem leest u over een klein 
geschriftje over de actualiteit van de 
theologie van Philippus Melanchthon 
(een naaste medewerker van Luther). 
En nu verschijnt er weer een nieuw 
boekje!
Meijering heeft zijn wetenschappe-
lijke arbeid aan de Leidse Academie 
(vroege kerkgeschiedenis) altijd 
gecombineerd met het blijven uitoefe-
nen van het predikantschap. Hij was 
voorganger in een kleine gemeente en 
ging als gastpredikant in veel plaatsen 
voor, ook in Rotterdam. In het boekje 

overpeinzen wat je niet wekelijks 
bij ons op de kansel hoort, maar wat 
wel heel gedegen en verantwoord 
is, vindt in dit boekje genoeg stof. 
Lang geleden schreef Meijering een 
boekje  Onmodieuze theologie. Dat is 
wat hij ook nu weer aanbiedt: een 
theologie die niet tevreden is met 
gemakkelijke antwoorden die goed 
in het gehoor liggen. De vorm, korte 
inleidingen en kleine preekschetsen, 
maakt het geheel zeer behapbaar. 
Bijvoorbeeld ook voor kringen.  
 
Tjaard Barnard 

Voorlopig zijn 
er geen diensten 

in de kerk

Een theologie 

die niet tevreden is 

met gemakkelijke 

antwoorden...

TWAALF OVERDENKINGEN over Jezus

v

Eginhard Meijering,  

Over Jezus. Twaalf overdenkingen, 

Isbn 978-94-6406-685-2

Na de pers-
conferentie van 13 april 

zal worden besloten of en 
wanneer de diensten in 
onze kerken weer hervat 
worden. Houdt u dus de 

website en Facebook 
in de gaten!

Over Jezus. Twaalf overdenkingen biedt 
hij iets bijzonders. Bij twaalf Bijbeltek-
sten geeft hij nu een korte, maar zeer 
gedegen, historisch-kritische inleiding 
en biedt dan een preekschets aan. De 
auteur gaat het gesprek aan met de 
moderne gelovige die nogal twijfelt 
en weinig historische werkelijkheid 
vindt in de Bijbelteksten. Uitgangs-
punt is wat de evangelist Johannes 
als kern van zijn boodschap zag: 
Jezus is het vleesgeworden eeuwige 
Woord van God, de middelaar tussen 
God en mensen. Wie zo vrijzinnig is 
(geworden) dat hij of zij dit niet de 
moeite van het overdenken waard 
vindt, raad ik dit boekje af. Wie zich 
echter wil laten uitdagen om iets te 



nieuws uit breda kerkdiensten

Ik weet niet meer hoe vaak 
ik het op deze plek al heb 
moeten schrijven, maar 
helaas, we moeten toch 

nog weer meer geduld hebben met 
het opstarten van de diensten en 
de gespreksgroep. Een onderwerp 
dat ik graag al met u besproken zou 
hebben, is de remonstrantse bezin-
ningsbrief over polarisatie. 

Dat heeft in die zin geen haast, dat 
het coronavirus eerder bedwongen 
zal zijn dan het virus dat polarisatie 
heet. Zowel in de samenleving als 
in de politiek gaat het vaak hard 
tegen hard, zonder veel bereidheid 
om naar elkaar te luisteren en zich 
in elkaars standpunt te verdiepen. 
De bezinningsbrief stelt daar een 
open geesteshouding tegenover: 
kritisch, relativerend waar het de 
eigen levensbeschouwing betreft 
en verdraagzaam waar het die van 
anderen betreft. Voor een geloofs-
gemeenschap die voluit in een 
bijbels-humanistische traditie wil 
staan, blijft daarbij het dialogische 
gesprek op zondag en door de week 
van wezenlijk belang. Zonder de 
eigen waarheid te verabsoluteren. 
Daarom verlangen we zo naar de 
postcoronatijd. Die tijd zal zeker 
komen, gevaccineerd en wel!  

Koen Holtzapffel
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Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 19 april 2021 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 30 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.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

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

ADVERTENTIE

In elk geval tot 25 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

Na de persconferentie van 13 april 
zal worden besloten of en wanneer  
de diensten in de kerk weer hervat 
kunnen worden. Houdt u dus de  
website en Facebook in de gaten!

Zondag 18 april 
Ongelovige Thomas
Voorganger: Tjaard Barnard

Zondag 25 april
De leerschool van het leven
Voorganger: Koen Holtzapffel

De ongelovige Thomas, Albrecht Dürer, 1510

Ongelovige Thomas, 
Haarlems 

craftbeer, 1994
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korte berichten

We hebben weer veel politici 
aan ons voorbij zien trekken  
de afgelopen tijd. Eerst in de  
verkiezingscampagne, daarna 

in het ‘functie elders’-debat. Ik moest 
daarbij even aan koning David denken,  
die een functie elders verzon voor Uria, 
de man van Batseba, op wie David 
verliefd was geworden (2 Samuel 11). Ter 

afwisseling 
van zulke 
debatten is 
het aardig, 
politici uit 
te nodigen 
voor een 
zogenoemde 
‘preek van de 
leek’. Bij ons 
waren Sali-
ma Belhaj 
en Carola 
Schouten 
te gast, 

Sigrid Kaag sprak in Naarden-Bussum 
over Micha en premier Rutte becom-
mentarieerde in zijn eigen Haagse 
wijkkerk de gelijkenis van de talenten 
(Matteüs 25: 14-30). Het is volgens 
Rutte onze verantwoordelijkheid, de 
ons geschonken talenten goed te be-
nutten. Daar worden we niet alleen zelf 
beter van, maar ook de maatschappij. 
Niks mis met deze uitleg, maar je kunt 
ook de nadruk leggen op vertrouwen 
en trouw. De man die op reis gaat en 
het beheer van zijn bezit aan zijn drie 
dienaren overdraagt, heeft groot ver-
trouwen in die dienaren. Omgekeerd 
hebben ze dat ook in hem. Als de heer 
terugkeert, prijst hij zijn dienaren 
dan ook vanwege hun trouw. Althans 
twee van de drie. Uit de handelwijze 
van de derde dienaar spreekt een diep 
wantrouwen. Het komt dan ook tot een 
vertrouwensbreuk tussen de heer en 
zijn derde dienaar. Onze premier sprak 
na het ‘functie elders’-debat veelvuldig 
over herstel van vertrouwen. Misschien 
moet hij zijn favoriete gelijkenis nog 
eens vanuit die optiek herlezen! 

Koen Holtzapffel

Politici 
OP DE KANSEL

(NIET) ZOMAAR een hek
Dit jaar op paasmorgen 
hebben we de remobol 
node gemist, bijpraten met 
een kopje koffie of thee en 

de orgeltoon waarna de paasdienst 
weer doorgaat. De uitgifte van de 
koffie en thee vindt traditioneel 
plaats in de lege hoek, ‘de taartpunt’ 
bij ingang Museumpark, die is 
afgeschermd met een verplaatsbaar, 
fraai maar loodzwaar houten hek, 
zoals dat ook in de andere hoek staat, 
waar het bij de paasdienst achter de 
dominees goed in beeld was. Deze 
hekken waren daar niet altijd, want 
vroeger waren er ook in de beide 
hoeken zitplaatsen. 
Waar komen die hekken vandaan? 
Dat toont een foto uit 1897 ons. 
 Tussen de kansel en de eerste rijen 
stond het doophek, dat de zgn. doop-
tuin afscheidde van de zitplaatsen, 
maar dat je weg kon halen, bijvoor-
beeld om ruimte te maken voor het 
avondmaal. In de dooptuin vond ook 
de bediening van de doop plaats, bij 

David & Batseba, Chagall

Wat is waarheid? Een vraag 
die je je bijna zou stellen, 
als je op Witte Donderdag 
een avond en een nacht 

lang gekeken hebt naar een debat in 
de Tweede Kamer. Opvallend dat de 
link met Pilatus niet werd gelegd. Wat 
is liegen, wat is de waarheid spreken? 
Wie is een leugenaar? Ongetwijfeld 
zullen we daar, in het chaotische 
politieke landschap dat nu is ontstaan, 
nog veel over kunnen horen. Maar 
daar is het hier niet de plek voor. 
Voor ons is wellicht relevanter wat 
de schrijver van de Eerste brief van 
Johannes ook ons zegt over waarheid. 
Hij zegt dat we slechts leven in Waar-
heid als we leven in liefde voor onze 
broeders en zusters. 

‘Wij leven in liefde omdat God ons 
eerst heeft liefgehad. Stel dat iemand 
zegt dat hij God liefheeft, maar intus-
sen haat hij een andere gelovige. Dan 
is hij een leugenaar. Als je niet houdt 
van gelovigen die je om je heen ziet, 
dan kun je ook niet houden van God, 
die je niet ziet.’ (1 Joh. 4: 19-20).  
 
Tjaard Barnard 
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Andreas Schelfhout

het doopvont aan de 
pilaar bij de kansel-
trap, dat nog steeds 
gebruikt wordt. 
De dooptuin met 
het doophek had 
op zeker  moment, 
zoals ook in andere 
kerken, zijn functie 
verloren en het hek 
werd weggehaald. In de jaren tachtig 
werd een liturgisch centrum ingericht 
met een avondmaalstafel waarop de 
lezenaar staat met paaskaars en bloemen 
aan weerszijden. 
In 1978 werden de vaste banken in de 
hoeken verwijderd waarna in de hoeken 
plaats was voor bijvoorbeeld een crea-
tafel voor de kinderen en koffieschenken 
bij de paasdienst. Gelukkig is het hek in 
zijn geheel bewaard gebleven en hebben 
de twee delen met mooi houtsnijwerk 
een nieuwe functie gekregen in de beide 
taartpunten!  

Titus van Hille, met dank aan Eric Cossee
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Ons leven wordt de laatste 
jaren nogal bepaald door de 
ziekte van Alzheimer van 
mijn vrouw. Voortschrij-

dende verbrokkeling: geen morgen, 
geen gisteren, alleen nog het NU 
wat ‘binnenkomt’. We communi-
ceren vooral op gevoel en intuïtie: 
een veranderende nieuwe intimiteit 
met blind vertrouwen van haar kant, 
afhankelijkheid, maar ook stem-
mingswisselingen, vervreemding, 
afstand, onthechting. Mensen die 
dement worden, voeren een enorme 
inwendige strijd om hun gevoel van 
eigenwaarde nog enigszins te behou-
den. Veel behoefte aan ‘erkenning’, 
bevestiging, harmonie. Marieke 
Lucas Rijneveld noemt erkenning het 
wiegelied van het kind. Mooi beeld. 
Voor mezelf probeer ik onze situatie 
te zien als een leerproces, waarin 
ik mijn aanvankelijke ergernis en 
zelfbeklag probeer om te zetten in 
het aandragen van steun, gezellig 
maken, koesteren én grapjes op z’n 
tijd. Vallen en opstaan dus. Gelukkig, 
we hebben veel hulp (dagbesteding, 
dochters, buren, vrienden), maar hoe 
je het ook wendt of keert, er ontstaat 
isolement. Het coronavirus versterkt 
dat isolement en legitimeert de stilte. 
Het zet ook een vergrootglas op de 
stand van het land: de verwarring, 
chaos, tegenstellingen, leiderschap, 

de roep om erkenning vanuit alle 
hoeken van de samenleving. De re-
cente remonstrantse bezinningsbrief 
gaat daarover en is indrukwekkend, 
inspirerend. Het virus zal blijven als 
uiting van de klimaatramp die zich 
aan het voltrekken is: een permanente 
waarschuwing van Moeder Natuur. 

Natuur is ook de term die Spinoza 
gebruikt om zijn godsbeeld een 
naam te geven. Dat monistische 
beeld vind ik goed bij mijn beleving 
van de werkelijkheid passen en 
inspireert. Het schuurt wel wat met 
het Bijbelse geloof, dat ook in de 
remonstrantse kerk de standaard is. 
Mijn ouders waren al remonstrant en 
ik bewaar warme herinneringen aan 
de tijd dat in Utrecht de Geertekerk 
werd herbouwd, ik belijdenis deed 
en zelfs student-kerkenraadslid was. 
Maar toch ben ik geen kerkganger 
meer, al wil ik wel remonstrant  
blijven en lees ik graag de vaak  
uitstekende artikelen in AdRem. 

Remonstrant, het voelt als een 
levens houding: de gedachte en 
het besef dat iedereen erbij hoort. 
Dat we als mensen met elkaar de 
problemen onder ogen moeten zien 
en oplossen, dat we allemaal delen 
in de oorzaken en allemaal stukjes 
van de waarheid hebben.

o

In de rubriek ‘Mijn Bezieling’ laten 

wij leden en vrienden van onze 

Gemeente aan het woord.  

Dit keer is dat Joop Freriks. Joop 

was vele jaren coördinator van de 

Toerustings- en Publiciteitscom-

missie, die verantwoordelijk was 

voor alle inhoudelijke activiteiten  

in Breda, zoals lezingen en film-

avonden en de studiedag in het 

Klooster in Zundert gedurende 

de predikantstijd van Christiane  

Berkvens-Stevelinck. JOOP Freriks

Zeg Simson, de kappers zijn weer open 
hoor, voordat je ons huis uit elkaar duwt 

(vgl. Richteren 16: 29-30)

leven met de
corona-crisis
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Remonstrant, 

het voelt als een 

levenshouding: 

de gedachte en 

het besef dat 

iedereen erbij hoort.

Terug naar het begin: Huub Buijsse 
schreef in zijn boekje ‘De heldere 
eenvoud van dementie’: ‘Gevoelens 
worden niet dement.’ Klopt, net als 
muziek. We zingen veel! 

Op de foto: Joop en Eke

mijn bezieling


