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kerkblad

Na de crisis? Daar moet je 
voorzichtig mee zijn, zeker 
als het om de coronacrisis 
gaat. Het virus heeft ons 

vaker voor onaangename verrassingen 
geplaatst. Toch lijkt het erop dat we 
na bijna een half jaar opnieuw een 
start kunnen maken met de zondagse 
kerkdiensten. 

De vraag of de crisis naast veel 
ellende ook iets positiefs heeft 
gebracht, is nog niet zo gemakkelijk 
te beantwoorden. Ook voor onze 
geloofsgemeenschap niet. Een crisis 
haalt zeker goede eigenschappen naar 
boven in mensen: veerkracht, maar 
ook betrokkenheid en creativiteit. 
Ik heb betrokkenheid ervaren in de 
kaartjes en telefoontjes van gemeen
teleden onderling, in de bezoekjes 
ook die over en weer werden gebracht. 
Ik heb creativiteit ervaren in digitale 
gesprekskringen, extra kerkbladen, 
liedmeditaties, gefilmde diensten en 
in de mogelijkheid om dat alles op 
papier te ontvangen voor diegenen die 
dat digitaal niet konden volgen.

Maar het kon gevoelens van eenzaam
heid en gemis natuurlijk niet voor
komen of verhelpen. De afwezigheid 
van mogelijkheden om samen te 
komen deed zich sterk gevoelen.  
Bijvoorbeeld op momenten van rouw, 

als we definitief afscheid moesten 
 nemen van gemeenteleden. Hoe 
troostend is het dan om samen 
afscheid te kunnen nemen, onder
steund door rouwrituelen, en daarbij 
de waarde van de gemeenschap te 
ervaren. Een crisis schept kansen, 
maar maakt je ook extra bewust van 
wat je mist en wat o zo belangrijk is in 
het leven. Een geloofsgemeenschap 
kan het nodige digitaal doen, maar wil 
uiteindelijk een levende en levendige 
gemeenschap zijn, waar mensen 
elkaar ontmoeten van aangezicht tot 
aangezicht. Goed dus dat we weer 
een begin maken met levende kerk
diensten en hopelijk ook met fysieke 
gesprekskringen. Niet alleen wijzelf, 
maar ook ons prachtige kerkgebouw 
verdienen dat. Want ook een gebouw 
gaat pas echt leven, als wij er lijfelijk 
binnengaan om recht voor elkaar én 
voor God te staan. Beschouwt u de 
eerste strofe uit lied 276 dus maar als 
een uitnodiging: 

Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnengaan 
om recht voor God te staan.   
 
Koen Holtzapffel
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Vanaf 30 mei 
zijn er weer fysieke  

kerkdiensten. Steeds op-
nieuw voorafgaand aan  
de dienst aanmelden bij 

het kerkkantoor!
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van de redactie

Het idee van de PKN om 
extra diensten alleen voor 
gevaccineerden te organi
seren, heeft veel discussie 

opgeleverd. Misschien moeten wij 
ons vasthouden aan de reactie van 
een 89jarige die in Trouw zijn 
betoog voor onderlinge solidariteit 
besloot met de zin ‘De ouderen in 
de gemeente hebben in hun leven 
al zoveel preken gehoord dat we de 
heilbegeerte niet moeten overdrij
ven’. Maar oud of jong, we zijn blij 
dat op 30 mei ook wij gelukkig weer 
bij elkaar kunnen komen in de kerk, 
voorlopig eerst weer met plaats voor 
dertig mensen. Naar uw vaccinatie
bewijs zal niet gevraagd worden, wel 
naar uw gezondheid. Denk eraan, dat 
u zich vooraf aanmeldt via het kerk
kantoor! Alle reden om in dit num
mer ook apart aandacht te schenken 
aan de kansel, die dan eindelijk weer 
beklommen zal worden! 

Tjaard Barnard (effe niet), 
Titus van Hille en 
Martine van Liempt-van Houten 
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2

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 31 mei 2021 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 11 juni 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

Vanaf 30 mei zijn er weer fysieke 
kerk diensten volgens de coronamaat
regelen. Maximaal aantal bezoekers 
is voorlopig 30 personen. Reservering 
via het kerkkantoor, steeds alléén voor 
de eerstvolgende kerkdienst, blijft dus 
noodzakelijk! De kerkdiensten zijn 
vanaf zondagavond terug te luisteren 
via SoundCloud: soundcloud.com/
tjaardbarnard 

kerkdiensten
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EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

ADVERTENTIE

Zondag 20 juni
Zing voor de Heer een (nieuw) gezang 

Voorganger: Koen Holtzapffel
De voorgangers verzorgden samen met 

Nicky Bouwers en Jos van der Kooy 
een reeks digitale liedmeditaties. Koen 
Holtzapffel kijkt terug op het project 

aan de hand van een paar van de  
mooiste liederen. Wat doet muziek 
met een mens én met een dienst?

Zondag 30 mei
Voorganger: Kim Magnee

Zondag 13 juni
Voorganger: Corrie Vis

Zondag 6 juni
Levenslessen uit de crisis

Voorganger: Koen Holtzapffel
De coronacrisis toont ons onze kwets

baarheid en creativiteit. Dat was in 
bijbelse tijden niet anders. Denk maar 
eens aan Paulus’ schipbreuk voor de 

kust van Malta. Hoe ging hij daarmee 
om en welke lessen trekken wij eruit?

Schipbreuk Paulus



gebundeld in het kookboek. Iedere 
gedetineerde in De Schie zal een 
kookboek ontvangen; over verdere 
verspreiding van het kookboek (even
tueel ook buiten De Schie) wordt nog 
overlegd. Het kookboek zal uiterlijk 
in het voorjaar verschijnen. 
 
Els de Bijll Nachenius, protestants  
geestelijk verzorger PI De Schie 
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KOOKBOEK VOOR PI De Schie 

VLUCHTELINGENKAMP Moria

Heel hartelijk dank voor de 
ruimhartige opbrengst van 
de Diaconale Actie, die ten 
goede komt aan het Kook

boek voor de Penitentiaire Inrichting 
De Schie. Mede dankzij uw steun 
kan het kookboek nu daadwerkelijk 
worden gerealiseerd. Koken verbindt! 
Als de gedetineerden zelf koken in 
de keukens op de leefafdelingen, dan 
komen de verhalen los: over 
opgroeien bij oma, over een 
maatje op de afdeling die 
niet zo goed voor zich
zelf zorgt, over samen 
koken omdat het goed
koper én gezelliger is 
dan alleen, of over het 
nieuwste snackrecept van 
een broertje. De lekkerste 
van deze recepten worden 
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De onderstaande maatregelen zijn  
opnieuw van toepassing:

•     Blijf thuis als u klachten heeft!
•    Aanmelden kan tot zaterdagmiddag 

15.00 uur. Bij voorkeur per email  
administratie@remonstrantenrotter
dam.nl of anders per telefoon 010 436 
0543. Spreekt u gerust het antwoord
apparaat in.

•    Als u komt, zullen u vragen worden 
gesteld over uw gezondheid. 

•    In de kerk zullen de zitplaatsen zijn 
gemarkeerd en de looprichtingen aan
gegeven. Gelieve ook de aanwijzingen 
van vrijwilligers te volgen.

•    Er wordt niet tijdens de dienst gecol
lecteerd, maar er zal bij de uitgang een 
schaal gereedstaan. De opbrengst wordt 
gelijkelijk verdeeld over de Remon
strantse Gemeente en het aangekondig
de diaconale doel.

•    Gelieve op alle momenten, in het bij
zonder als er gelegenheid is voor koffie
drinken voor of na de dienst, tenminste 
1,5 meter afstand te houden.

•    Na afloop kunt u de kerk via de aange
geven uitgang verlaten. Gelieve niet 
voor de uitgang te blijven staan, maar 
ook daar tenminste 1,5 meter afstand 
te houden.

regels kerkdienst

De opbrengst van de Diaconale 
Actie is ook dit jaar weer bijna 
10.000 euro! Het geld wordt even
redig verdeeld over de geestelijke 

verzorging in de Penitentiaire Inrichting 
De Schie (binnenland) en de stichting 
GAiN, die werkzaam is in het vluchtelin
genkamp Moria op Lesbos (buitenland). 
Beide organisaties zijn erg blij met het 
geld en bedanken u in de volgende be
woordingen graag voor uw bijdrage! 
 

van de diaconale commissie

Wij danken u hartelijk voor 
uw interesse in ons werk en 
voor uw ruimhartige bijdrage 
aan ons project op Lesbos. 

Vanuit Global Aid Network in Neder
land zijn we al jarenlang betrokken bij 
vluchtelingen op Lesbos.  
We helpen door teams vrijwilligers 
te sturen, die in het kamp praktische 
hulp geven. Daarnaast zenden we als 
GAiN ook langetermijnvrijwilligers 
uit, die al lange tijd werkzaam zijn in 
het kamp. We zamelen hulpgoederen 
in, zoals luiers en hygiënepakketten, 
die we naar Lesbos transporteren en 

we zamelen geld in om hulpgoederen 
aan te schaffen. Zoals Joanna Fischer 
(GAiNleader) zegt: ‘Moria is niet te 
vergelijken met enige andere plek waar 
ik ooit heb geholpen. Mijn hart is ge
broken, telkens weer. Een plek als Mo
ria zou niet mogen bestaan, waar dan 
ook op de wereld, het is een menselijke 
tragedie. Iedereen hier heeft een eigen 
verhaal, een leven, dat ze om welke 
reden dan ook hebben achtergelaten, 
zoekend naar een nieuw bestaan.’   
 
Yvonne en Robert de Bruin,  
Stichting GAiN
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‘Op stoeren voet, in edel 
mate riaal: gepolijst Zweedsch 
graniet, verheft zich de kansel 
ter vereischte hoogte.’ (Evers 

en Stok), ‘Op een onwrikbaar voetstuk 
van gebeeldhouwden zandsteen en 
gepolijst graniet rust het spreek
gestoelte.’ (Groenewegen). Hier is 
duidelijk sprake van een degelijk 
gegrondveste kansel, volgens de 
makers in 1897! Tussen het graniet 
en het houten spreekgestoelte bevindt 
zich een zandstenen kapiteel met 
bloemversiering. Op vijf kanten van 
het spreekgestoelte, dat van hetzelfde 
teakhout is gemaakt als het oksaal, de 
orgelkas en de borstweringen van de 
galerijen, zijn panelen aangebracht. 
Het paneel rechtsachter en dat op het 
deurtje zijn hetzelfde als het voorste. 
‘Het voorste paneel is een voorstelling 
van Matt. 5:8. ‘Gelukkig, die zuiver 
van hart zijn, want zij zullen God 
zien’. De voorstelling toont een bloei
ende lelie met daarboven een engel. 
Op het rechter paneel tracht een draak 
(het kwaad) de lelie te breken en op 
het linker paneel overwint het goede: 
de draak wordt gedood door een 
vogel. Zo beeldt de kansel al de bood
schap van de predikanten uit: ‘Er is 
geen zuiverheid zonder aanvechting, 
geen morele strijd, waarin uiteindelijk 
het goede niet zal overwinnen.’ De 
bronzen palmtak, het vredessymbool 
waarop de bijbel rust, is hiervan een 
sprekend teken.’ Aldus sterk bekort 
de toelichting van dr. Groenewegen 
uit 1897. Hierop is ook van toepassing 
de toelichting die Eric Cossee eerder 
gaf bij het mozaïek van Facchina op 

de voorgevel: ‘De preken uit 1897 
ademen heel duidelijk de sfeer van de 
deugdenethiek en het symbolisme. 
Het ging daarbij om gemoedsbewe
gingen in gang te zetten, die mensen 
van binnenuit aan de hand van voor
beelden, beelden of symbolen tot 
het handelen zouden brengen in de 
geest van het Evangelie. De ‘moderne 
theologie’ van die tijd ging uit van 
het ‘perfectibiliteitsideaal’, d.w.z. de 
mens werd in staat gedacht ‘zedelijk 
volmaakbaar’ (perfectibel) te zijn. 
Vandaar ook vele morele aansporin
gen die in deze preken van die tijd 
doorklinken. De ‘christendeugden’ 
die in de ornamentiek van het kerk
gebouw worden gesymboliseerd, zijn 
daarvan een duidelijke uiting.’
Op de kansel is meer te zien. De vlak
ken met panelen worden van elkaar 
gescheiden door pilaren. Aan de bo
venkant van iedere pilaar bevindt zich 
een klein, ook in aanzet zeskantig, 
bronzen kapiteel, dat de met groene 
stof beklede balustrade draagt. Dit is 
misschien wel het kleinste kapiteel 
dat Miedema voor de kerk heeft 
gemaakt. Onder de pilaren hangt 
een bronzen knop, een zogenaamde 
culdelampe, hier een ‘loze’ (niet 
dragende) kraagsteen. Op de kapite
len is een bloem te zien en ook in de 
culdelampe zijn bladeren verwerkt 
met een mooie spiraalwinding, waar
mee een statisch aanzicht vermeden 
wordt. Die moet u straks ook eens 
van dichtbij bekijken. 
  
Titus van Hille  
met dank aan Eric Cossee
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kraagstenen & kapitelen (9)
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Als de diensten weer beginnen:  
Houdt u aan de basisregel(s)!

leven met de
corona-crisis
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Botanisch
 VRAAGSTUK
In het stukje over de kansel wordt een 
lans gebroken voor de mooie bloemver
siering op het kleine kapiteel. Dit is ook 
van toepassing op het zandstenen ka
piteel tussen het graniet en de houten 
kansel. Maar welke bloemen zijn het 
eigenlijk? Er is vast wel iemand in onze 
Gemeente die daarmee kan helpen. 
Stuurt u dan vooral een mailtje naar 
kerkblad@remonstrantenrotterdam.
nl. Een be loning wordt niet uitgeloofd, 
behalve het genoegen om je hier even 
het hoofd over te breken én er een 
artikeltje over te schrijven voor het 
kerkblad. 

korte berichten


