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kerkblad

U denkt bij deze benaming 
ongetwijfeld in de eerste 
plaats aan minister Hugo 
de Jonge, de veelbesproken 

coronaminister. Niet weg te denken 
van de buis, met goed en minder 
goed coronanieuws. Toch zouden 
remonstranten ook aan een andere 
Rotterdamse Hugo kunnen denken: 
Hugo de Groot. Het is aardig, even 
bij zijn Rotterdamse periode stil te 
staan in het jaar dat zijn beroemde 
ontsnapping in de boekenkist wordt 
herdacht (400 jaar geleden op 22 
maart 1621). Toegegeven, dit Delftse 
wonderkind heeft niet heel lang in 
Rotterdam vertoefd. Hij was er na 
de broers Johan en Elias van Olden-
barnevelt stadspensionaris van 1613 
tot zijn arrestatie in 1618. Slechts 
één wapenfeit van zijn Rotterdamse 
ambtsperiode kan ik hier vermelden: 
de voorbereiding van het in 1616 
door het Rotterdamse stadsbestuur 
genomen besluit om het bestaande 
standbeeld van Erasmus te vernieu-
wen. De opdracht voor een nieuw 
beeld ging naar Hendrick de Keyser. 
Hoewel de erasmiaans gezinde re-
monstranten in de Bestandstwisten 
het onderspit zouden delven en 
contra-remonstrantse predikanten 
protesteerden, bleef de opdracht 
voor een nieuw beeld van Erasmus 
gehandhaafd. Het bronzen stand-
beeld (het oudste van Nederland) 
werd in 1622 geplaatst, een jaar na 

De Groots spectaculaire wisseltruc. 
Bijzonder is dat De Groot in 1631, 
op zoek naar eerherstel, Rotterdam 
nog eens bezocht. Zijn eerste gang 
was naar het standbeeld van de man 
die hem tot voorbeeld had gestrekt 
en die de weg had gewezen naar een 
‘rechtmaetige reformatie’. Hoe kon 
de vluchteling bevroeden dat hij ooit 
zelf met een standbeeld zou worden 
geëerd? Sedert 1970 staat De Groot 
aan de linkerzijde voor het stadhuis. 
Prominent op de net gerenoveerde 
Coolsingel. Een andere remonstrant, 
historicus Gerard Brandt, schreef bij 
een latere herplaatsing van het Eras-
musbeeld (1677) een niet geplaatst 
inscriptie gedicht voor het nieuwe 
voetstuk:
Erasmus leeft, al is zijn lijk vergaan.
Het eerbeeld van dien Phoenix  
blijft nog staan.
Zijn zachte geest, ten Hemel opgevaren,
Leert Jezus’ liefde en vrede  
in duizend blâren.
Het vaderland verwint door dezen held,
De onweetendheid, het bijgeloof, ’t geweld.
 
Niet alleen Erasmus leeft, al is zijn lijk 
vergaan. Van Rotterdamse Hugo kan 
gelukkig hetzelfde worden gezegd!  
 
Koen Holtzapffel

Niet alleen Erasmus leeft, 

al is zijn lijk vergaan. 

Van Rotterdamse Hugo 

kan gelukkig hetzelfde 

worden gezegd!

ROTTERDAMSE Hugo

u

Lit: Henk Nellen, Hugo de Groot.  

Een leven in strijd om de vrede; Hans Baaij, 

Beeld van Erasmus in Rotterdam

Vooralsnog 
zijn er tot en met 

23 mei (Pinksteren) 
geen diensten in 

de kerk. 

Houdt u 
wel de website en 
Facebook in de 

gaten!



van de redactie kerkdiensten

Langzaamaan komt de samen-
leving weer in beweging. Op 
de social media zijn juichende 
foto’s te vinden: ik ben ingeënt! 

Toch zal het nog wel even duren, voor-
dat alles normaal is. Onze Gemeente 
doet niet mee aan Testen voor toegang. 
Vooralsnog zijn de diensten tot en met 
23 mei opgenomen en zult u ze kunnen 
bekijken op ons YouTube-kanaal.   
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Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 4 mei 2021 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 14 mei 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

Anneke van der Sloot
Op 17 april overleed 
Anneke van der Sloot 
op 78-jarige leeftijd. 
Ze was lid van de 
Gemeente. Van huis 
uit was zij remonstrant en ze voelde 
zich zeer thuis in onze Gemeente. 
Gedurende vele jaren participeerde 
zij in een gesprekskring. Ook was zij 
lange tijd onvermoeibaar als contact-
lid. Haar trouw en haar betrokkenheid 
zullen wij zeer missen. 

Wij dragen haar op aan Gods  
eeuwige liefde

Van 1 mei tot 1 sep-
tember ben ik met 
studieverlof en met 
vakantie. Het verlof 
zal ik besteden aan 
een studie naar Joan-
nes Tideman (1807-1891), predikant 
van onze Gemeente en hoogleraar 
van het Remonstrants Seminarium. 
U vindt er meer over op de website van 
de Gemeente: rotterdam.remonstran-
ten.nl/blog/remonstranten-rotterdam/
studieverlof-tjaard-barnard/. Voor 
uitvaarten ben ik beschikbaar, andere 
zaken neemt Koen Holtzapffel waar.  

Tjaard Barnard

in memoriam

studieverlof

Voorlopig zijn tot en met 23 mei de 
kerkdiensten vanwege de coronamaat-
regelen alleen digitaal. Houdt u wel de 
website en Facebook in de gaten!
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

Joannes Tideman 

Zondag 23 mei - Pinksteren
Wonder van taal, taal van wonder
Voorgangers: Koen Holtzapffel

en Tjaard Barnard

Titiaan, Pentacoste

Voorkant VEK 1945: Psalm 124

Zondag 9 mei
Wat staan jullie naar de hemel te kijken

Voorganger: Koen Holtzapffel

Giotto, Ascension 

Zondag 16 mei
Een bezopen verhaal

Voorganger: Tjaard Barnard

Dronken Noach

Zondag 2 mei 
De strik is gebroken

Voorganger: Tjaard Barnard



van de kerkenraad
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korte berichten

Onze BELEGGINGEN 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. 

U kunt de goederen inleveren op 
zaterdag 15 mei a.s. van 10.00 tot  
12.00 uur op het kerkplein aan de 
Westersingelkant van onze kerk. 
De Stichting Maris is u zeer dank-
baar. 

Het kerkkantoor is i.v.m. de corona-
maatregelen zeer weinig  geopend. 
Voor meer informatie over het  
inleveren neemt u daarom contact  
op met Joke Schoehuizen:  
jokeschoehuizen@gmail.com  

Resultaten uit het verleden...
Voordat u deze zin afmaakt moet u 
eerst even kijken naar de onderteke-
naar van dit artikel.

Een penningmeester vult aan met...
zijn geen garantie voor de toekomst!
Een predikant vult aan met...
zijn zeker een garantie voor de toekomst!

Onze beleggingen zijn het afgelopen 
jaar opnieuw beoordeeld door de 
Financiële Commissie. Zij heeft zich 
hiertoe laten bijstaan door drie des-
kundige leden van onze Gemeente.
Het uitgangspunt was het in stand 
houden van ons vermogen met inacht-
neming van de criteria zoals vastge-
legd in ons beleggingsstatuut. Daarbij: 
niet beleggen in fondsen die ethisch 
discutabel zijn, waarbij te denken valt 
aan wapenindustrie, kinderarbeid of 
negatieve milieufactoren. Tenslotte: 
met zo min mogelijk bankkosten!
We hebben van vier beheerders een 
voorstel ontvangen. Met het advies 

van de Financiële Commissie heeft 
de Kerkenraad in zijn vergadering 
van 1 april 2021 unaniem besloten, 
onze gehele portefeuille in beheer te 
geven bij het Charity Team van ING. 
Dit is gespecialiseerd in het beheer 
voor stichtingen, verenigingen, kerken 
en non-profit organisaties. Garanties 
hebben we niet gekregen, wel het ver-
trouwen dat ons financiële vermogen 
door hen goed zal worden beheerd. 

Johan Kranendonk
penningmeester

Lelie 4 x Iris 3 x

De acht dunne, gietijzeren 
pilaren rond het middenvak 
en de twee naast de kansel, 
die de galerijen en het orgel 

ondersteunen, zijn volgens de archi-
tecten zowel uit praktisch als uit artis-
tiek oogpunt met een minimum aan 
volume ontworpen. Het uitzicht op de 
kansel wordt zo nauwelijks beperkt, 
terwijl de pilaren een natuurlijk con-
trast vormen met de massieve stenen 
kolommen die de ruimte domineren. 
‘Ook de kapitelen der ijzeren kolom-
men [eveneens van Simon Miedema] 
zijn eenvoudig gedecoreerd. Hier 
zijn geen symbolen maar enkel 
bloemversieringen aangebracht. De 
lelie, de narcis, de tulp en de iris zijn 
tot ornamentele versieringen omge-
werkt.’ (Groenewegen in 1897). ‘Deze 
bloemmotieven zijn in de Jugendstil 

kraagstenen & kapitelen (8)

Bloemen in DE KERKZAAL

gebruikelijk’, schreef Joke de Bijll 
Nachenius in 2007. Aan deze kapitelen 
wordt dus, anders dan aan de eerder 
besproken kapitelen, geen specifieke 
symboliek toegekend. 

De gietijzeren kapitelen hebben de lelie 
en de iris als motief. Beide kapitelen 
van de twee, dikkere, gietijzeren pilaren 
onder de galerijen aan de Westersingel-
kant en de halkant hebben respectieve-
lijk de narcis en de tulp als motief (zie 
de aflevering over duif en pelikaan). 
De kapitelen van de lelie en de iris ver-
tonen opvallende variaties. Terwijl je bij 
de lelie rechts van de kansel in de bloem 
kijkt, zie je de bloem in de vier andere 
kapitelen juist van de zijkant. De twee 
irissen naast de kansel zijn enigszins 
afwijkend van de drie irissen rond het 
middenvak. Zouden dit proefstukken 

zijn geweest? Bekijkt u ze vooral eens 
als u weer in de kerk bent, deze een-
voudige maar toch fraai vormgegeven 
kapitelen.  

Titus van Hille

Lelie 1 x Iris 2 x

d
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Al weer 30 jaar geleden 
werd ik bevestigd als lid van 
de Remonstrantse Gemeen-
te in Rotterdam. Een be-

langrijke reden was dat er niet alleen 
tolerantie was over hoe leden en 
vrienden willen geloven, maar dat 
dit ook geldt voor anderen, andere 
geloven en levensbeschouwingen. 
Dat was voor mij een bron van 
inspiratie, ook een bron om meer 
dan tien jaar geleden voor de remon-
stranten afgevaardigde te worden, 
later voorzitter, in het Rotterdamse 
Platform Levensbeschouwing en 
Religie. Ook daar is respect voor 
elkaars inspiratie en overtuiging een 
belangrijke bron voor gesprek en 
gezamenlijk handelen. Tegelijkertijd 
word ik juist in gesprekken met 
 leden van het Platform geconfron-
teerd met hun ervaring met de hard - 
heid van de samenleving, discrimi-
natie en bedreiging. 
En dan dringt de vraag zich direct 
op: is er ook een grens aan toleran-
tie? Naar mijn mening ligt de grens 
bij het disrespect en de intolerantie 
van de ander! En van dat laatste zie 
ik te veel. Uiteraard kun je begrip 
hebben voor andere standpunten 
en moet je het gesprek aangaan, 
maar er is een grens en die mag en 
moet hardop worden uitgesproken. 
Zonder dat kan de maatschappij 
verworden tot een maatschappij van 
uitsluiting, in haar ergste vorm zelfs 
tot een maatschappij waarin genocide 
wordt geaccepteerd. 

Deze maand herdachten we tijdens 
de Jom Ha Sjoa dienst alle vermoor-

de Joodse slachtoffers en stonden 
we stil bij hoe dit heeft kunnen ge-
beuren. Hoe de keuze van disrespect 
heeft kunnen leiden tot intolerantie, 
uitsluiting, ontmenselijking, verwij-
dering en uiteindelijk systematisch 
vermoorden. Soms met hulp van een 
deel van de plaatselijke bevolking, 
mensen zoals u en ik. 

Ik zeg niet dat ieder disrespect, 
iedere intolerantie daartoe zal 
leiden, maar daartoe kán het leiden. 
Als er geen grens wordt getrokken 
én er geen respectvolle verbinding 
plaatsvindt. 

Als remonstranten doen we mee 
met de Vredestafel in Rotterdam 
Centrum (uitgesteld door corona, 
in andere wijken al van start). Dit 
zijn tafels, waar christenen, moslims, 
 hindoes, boeddhisten, humanisten 
en vele anderen elkaar ontmoeten, 
waar ruimte is voor respectvolle inter-
actie, die ook fel en helder mag zijn, 
maar die altijd een grens kent: die 
grens is disrespect en intolerantie! 

Laten we actief met onze Gemeente 
die verbinding opzoeken én ook 
altijd allemaal hardop die grens 

a

In de rubriek ‘Mijn Bezieling’ laten 

wij leden en vrienden van onze 

Gemeente aan het woord. Dit keer 

is dat Dorine Cleton. Zij was binnen 

onze Gemeente onder meer lid van 

de Kerkenraad en diverse commis-

sies. Ook was zij lid van de  

Commissie tot de Zaken. 

DORINE

We kunnen hier veilig naar toe gaan,  
de beide dominees zijn toch dokter?

leven met de
corona-crisis
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 uitspreken bij al ons maatschappelijk 
functioneren. Want alleen dan kun-
nen we samen één stad zijn, worden 
en blijven! 

mijn bezieling

Cleton

Grenzen aan 
tolerantie?!


