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Lale Gül verdient ieders steun. 
Vanwege haar legitieme verlan-
gen naar vrijheid en haar recht 
op eigen keuzes in het leven. 

Vanwege haar moedige voortrekkersrol 
én kritische blik op religie. Güls boek Ik 
ga leven roept het ruim tien jaar eerder 
geschreven Dorsvloer vol confetti van Franca 
Treur in herinnering. Natuurlijk zijn er 
overeenkomsten tussen Gül en Treur, zo-
als er ook overeenkomsten zijn tussen de 
romanfiguren Büsra en Katelijne Minder-
houd. Beide auteurs hebben  Nederlands 
gestudeerd en schrijven een kritische 
bestseller over hun orthodoxe ouderlijk 
milieu, waarin de waarheid in beton is ge-
goten en God alles ziet. De verlicht-liberale 
meerderheid in Nederland kent het alleen 
nog via boeken (ook Knielen op een bed vio-
len). Natuurlijk zijn er verschillen: Treurs 
Walcheren is Güls Amsterdam-West niet, 
orthodox gereformeerdendom vormt 
een andere geestelijke stroming dan de 
conservatieve islam. De oudere Büsra 
is veel rauwer en feller in haar strijd om 
vrijheid dan Katelijne. Dorsvloer vol confetti 
is milder van toon en rijker van inhoud. 
Het gaat over een meisje dat de kracht van 
woorden ontdekt en met verbeeldings-
kracht haar eigen verhaal gaat vertellen 
in een milieu dat daar weinig begrip voor 
opbrengt. Inmiddels stelt Franca Treur 
zich niet alleen als auteur, maar ook als 
begripvolle ervaringsdeskundige op. 
Getuige haar opiniërende artikel in de 
NRC over refo’s die zich ondanks de vijand 
emanciperen. 

Treur ziet de donkere kanten van haar 
ouderlijk milieu heel goed, maar verdiept 
zich ook in de problemen van het boe-
renbestaan. Ze laakt een denigrerende 
houding van buitenstaanders en ziet de 
kleine stapjes voorwaarts richting een 
opener zuil. Wat betekenen boeken als 

van Gül en Treur nu voor onze opstelling 
als liberale christenen? Wij, die grote 
waarde hechten aan individuele auto-
nomie en vrijheid van meningsuiting, 
scheiding van kerk en staat en gelijke be-
handeling van mensen met verschillende 
seksuele geaardheid, eens waren we zelf 
een minderheid met van de meerderheid 
afwijkende opvattingen. Dat moeten we 
niet vergeten. Laten we Lale en Franca dus 
van harte steunen, maar ook het gesprek 
met hun ouders blijven zoeken. Een 
lastige opgave? Zeker, maar wie had ooit 
beweerd dat onze beginselen van vrijheid 
en verdraagzaamheid gemakkelijk zijn?   
 
Koen Holtzapffel

Wat betekenen deze 

boeken voor onze 

opstelling als liberale 

christenen?

Lale & FRANCA

We hopen 
vanaf 30 mei 

weer met de fysieke 
diensten te kunnen 

starten.
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Tot en met 
23 mei (Pinksteren) 
zijn er geen diensten 

in de kerk. 



van de redactie

Zoals u in het 
vorige kerkBLAD 
heeft kunnen 
lezen, is Tjaard 
Barnard de  
komende maanden met studieverlof. 
Dat betekent dat de redactie en dus 
ook u als lezer, voorlopig zijn vaar-
dige pen zal moeten missen. Die 
is nu gewijd aan zijn voorganger 
Tideman. Voor u een gouden kans, 
de ruimte die hierdoor beschikbaar 
komt in te vullen! De overblijvende 
redactieleden heten uw bijdragen, 
in welke vorm dan ook, van harte 
welkom! We zijn op weg naar 
Pinksteren, het moment waarop 
Jezus zijn leerlingen loslaat en ze 
zelf met zijn inspiratie aan de slag 
moeten. Tjaard gaf de redactie 
tijdens Koningsdag, onder het genot 
van een kopje thee met oranjegebak, 
ook nog wat laatste adviezen mee. 
Gelukkig is Tjaard vanaf september 
weer terug! 

Tjaard Barnard (effe niet), 
Titus van Hille en 
Martine van Liempt-van Houten 
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Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 17 mei 2021 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 28 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

Ank Esmeijer
Op 20 april overleed 
op 102-jarige leeftijd 
mevrouw Ank Esmeijer, 
emeritus hoog leraar 
kunstgeschiedenis 
aan de VU. In 1919 (!) in onze kerk 
gedoopt door ds. Eldering, voelde zij 
zich altijd zeer met de remonstranten 
verbonden. In haar vakgebied verbond 
zij kunst en christendom. Tot op hoge 
leeftijd nam zij deel aan de bijbelge-
sprekskring in Termaat. Zorgvuldig 
zocht zij schilderijen uit bij de Bijbel-
verhalen, kwam met een rollatormand 
vol kunstboeken naar de kring en 
vertelde er erudiet over. We namen op 
Crooswijk afscheid met ‘Het leven is: 
een krijgsbanier’. 

Wij dragen haar op aan Gods  
eeuwige liefde

in memoriam

nieuws uit breda

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

Langzaam maar zeker komen 
de diensten en kringen weer in 
zicht. De vraag is, of we alles 
weer zullen gaan doen zoals 

vroeger, of dat we ook blijvend dingen 
anders gaan doen. Gooien we het ook 
eens over een andere boeg? Zie daarvoor 
Jezus’ advies aan de leerlingen in Johan-
nes 21. Wat voor ons als kerken geldt, 
geldt ook voor de cultuursector. Ook daar 
heeft men de afgelopen tijd met digitale 
media geëxperimenteerd. Dat heeft 
nieuwe inzichten opgeleverd en soms 
verrassende nieuwe kunstuitingen. Ook 
nieuwe toeschouwers, die niet naar een 
cultuurtempel komen, maar wel instap-
pen bij een laagdrempelig aanbod thuis. 
Een ervaring die wij precies zo in de ker-
ken kennen.  Anderzijds: het echt delen 
van online ervaringen is een moeizaam 
iets. Hoezeer je je ook deel kunt voelen 
van een online community, deelnemen 
aan een activiteit via het beeldscherm 
is toch echt iets anders dan samen met 
anderen fysiek deelnemen. De gedeelde 
ervaring van de zondagse samenkomst 
heeft een meerwaarde die zich (gelukkig) 
niet digitaal laat vervangen. Daarom is 
het zo belangrijk dat we de diensten kun-
nen hernemen. Met daarnaast digitale 
verspreiding als aanvulling. Tot spoedig 
dus, Deo volente!  
 
Koen Holtzapffel

Foto: Sity Gerrits
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korte berichten

KONINKLIJKE  

onderscheiding
We hopen vanaf 30 mei weer met de 
fysieke diensten te kunnen starten. 
Houdt u de website en Facebook in 
de gaten! De digitale kerkdiensten 
zijn op zondagmorgen vanaf 10.00 
uur te zien en mee te beleven via ons 
YouTube-kanaal of via onze website.

Twee leden van onze 
Gemeente hebben maan-
dagmorgen 26 april te 
horen gekregen dat zij een 

koninklijke onderscheiding (lid in de 
Orde van Oranje-Nassau) ontvangen: 
Wil Brans-Danner en Johan Kranen-
donk. Wil was lid van de Kerkenraad, 
lid van de Kerstcommissie, de 
Liturgiecommissie en de Diaconale 
Commissie en bestuurslid en voorzit-
ter van SOMIK (de Stichting Opvang 
van Mensen in Knelsituaties). Zij 
was ook jaren vertrouwenspersoon 
voor het Marinus Kosterfonds. 
Johan was tot 2013 secretaris van 
onze Kerkenraad en is sinds 2019 
penningsmeester. Tussentijds was 
hij thesaurier van de Broederschap. 
Daarnaast is hij penningmeester van 
de Uytenbogaert Stichting die onze 
schilderijen beheert.  

Wij feliciteren hen van harte!

kerkdiensten van de kerkenraad

Op zaterdag 1 mei werd de 
eerste landelijke zoomver-
gadering voor voorzitters, 
penningmeesters en 

afgevaardigden van het Convent 
van dit jaar gehouden. Voor onze 
Gemeente namen Jethro Zeven-
bergen en Johan Kranendonk deel. 
Er werd van gedachten gewisseld 
over hoe te reageren op de coron-
acrisis en er zijn kleine, voor ons 
minder relevante, wijzigingen in 
het opleidingsprogramma van het 
Seminarium besproken. Men wil 
wat meer inspelen op de behoeften 
van de vernieuwingspredikanten, 
om hen zo beter toe te rusten voor 
hun taak. Daarnaast zoekt men een 
betere samenwerking met o.a. de 
doopsgezinden en met het Aposto-
lisch Genootschap, dat zijn eigen 
predikanten wat beter wil gaan 
opleiden. Uitgangspunt is dat ze 
kunnen participeren als zij ook in 
de kosten delen. Tenslotte werden 
de financiële stukken besproken. 
De thesaurier wist de kritische vra-
gen adequaat te beantwoorden. De 
stukken waren al eerder door een 
bevoegde vergadering besproken en 
goedgekeurd. De financiële stukken 
worden met een positief advies ter 
goedkeuring voorgelegd aan de 
komende AV van Bestuur.   

Jethro Zevenbergen 

o

In de dienst van 2 mei besteedde 
Tjaard Barnard aandacht aan de 
‘bevrijdingspreek’ van dr. Tjalsma 
op 6 mei 1945, de dag nadat 

Nederland was bevrijd. Voor Eigen Kring 
drukte Psalm 124 ‘De strik is gebroken’ 
integraal af. Eronder staat dat de preek 
voor 25 cent te koop is. De teksten van 
de dienst van 2 mei en van de preek van 
dr. Tjalsma zijn terug te vinden via de 
blog op onze website. 

i

t
Zondag 23 mei - Pinksteren

Wonder van taal, taal van wonder
Voorgangers: Koen Holtzapffel

en Tjaard Barnard

Titiaan, Pentacoste

Zondag 30 mei (indien fysieke dienst)
Voorganger: Kim Magnee

Zondag 16 mei
Een bezopen verhaal

Voorganger: Tjaard Barnard

Dronken Noach
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In de multiculturele samen-
leving deed ik, gereformeerd 
opgegroeid, mijn eerste erva-
ringen op in het onderwijs, 

waar ik de rest van mijn loopbaan 
niet meer weg wilde. Maar de school 
op gereformeerde grondslag kwijnde 
wel langzaam weg. Na 20 jaar als 
docent en in leidinggevende functies, 
onderwijl bijstuderend, eindigde ik 
op de scholengemeenschap Melanch-
thon-Schiebroek. Ik ben een tijdje 
voorzitter van de (zondagse) Gere-
formeerde Jeugd Vereniging van de 
Vredevorstkerk geweest, waar ik ook 
samen met een vriend een jongeren-
sociëteit, een zogenaamde soos heb 
opgericht. Op zaterdagavond muziek 
maken en dansen, zelfs een biertje 
drinken, heel modern voor die tijd, 
maar niet na middernacht, dan was 
het immers rustdag. Daar leerde ik 
ook Els kennen. Zij was van hervorm-
de huize en werd tijdens kerkbezoek 
zo ook bekeken, of zoals zij ervoer, 
weggekeken. Wij bleven weg. Na 
zeven jaar woonde ik weer een echte 
kerkdienst bij. Een bijzondere bele-
venis, alles wat ik beluisterde, wat 
we zongen, had een dimensie die ik 
niet herkende. Het was thuiskomen. 
We traden toe tot de Remonstrantse 
Gemeente en de kinderen werden 
gedoopt door Eric Cossee. Onze kin-
deren gingen naar de Kinderkring, 
elke zondag met zo’n dertig kinderen, 
doopliedjes leren, palmpaasstokken 
maken en het kerstspel voorbereiden. 
Alles onder de bezielende leiding 
van Wim Edelman, die mij vrijwel 
direct bij de leiding betrok, samen 
met andere jonge ouders die met 
elkaar de Kinderkring veel goeds 
brachten. Het jaarlijkse weekendje 
Hoorneboeg staat bij onze kinderen 
in het geheugen gegrift. Later was 

ik lid van de Kerkenraad, daarna een 
periode in de Liturgiecommissie en 
nu in de Diaconale Commissie, wat 
me inspireert, motiveert, verontrust 
en me in beweging zet. Dat regelen 
en organiseren deed ik ook voor onze 
Gemeente, o.a. met Wil Brans-Danner 
(zie haar stralen op pagina 3). Het 
klikte en we hebben samengewerkt bij 
het uitnodigen van gastpredikanten, 
de organisatie van de pinksterbrunch, 
de feestelijke inwijding van het orgel 
en de afscheidsdienst van Christiane 
en jaarlijks in de Kerstcommissie. Met 
Nanda Muileboom deed ik de voor-
bereiding van de jubileumdienst 400 

In de rubriek ‘Mijn Bezieling’  

laten wij leden en vrienden van  

onze Gemeente aan het woord.  

Dit keer is dat Jaap van Meerkerk,  

al jaren een bevlogen organisator.  

Hij is nu ‘alleen nog maar’ lid  

van de Dia conale Commissie. 

Als het terras binnen ook weer opengaat

Te
ke

ni
ng

: T
itu

s 
va

n 
H

ill
e

jaar Remonstranten op 3 maart 2019. 
Zo’n 800 remonstranten uit ons land 
kwamen naar onze kerk. Met gepaste 
trots mogen we hierop terugkijken. Wat 
vormen we dan zichtbaar en bijna tast-
baar een hechte geloofsgemeenschap! 
Mijn ontspanning vind ik al tientallen 
jaren op de schaakavonden van mijn 
club, waar ik ook het organiseren niet 
kan laten. Soms vraagt iemand me: ‘Jij 
bent toch gelovig, je bent van de kerk?’ 
‘Ja, in onze kerk is wat te vieren, maar 
je moet wel zelf de slingers ophangen!’ 
Oftewel: ‘Komt, ver wondert u hier 
mensen, ziet hoe dat u God bemint’ 
(Liedboek 478: 1). Mooi toch? 

JAAP van Meerkerk
i

leven met de corona-crisis

mijn bezieling

‘Komt, verwondert u  

hier mensen, ziet hoe 

dat u God bemint’

Mooi toch?


