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kerkblad

In tijden van corona zoek je 
het weer dichter bij huis en 
ontdek je de mooiste plekjes 
in de buurt. Zo bracht de 
fiets ons bij het landgoed 

Ockenburg, grenzend aan Den Haag. 
Het is er goed toeven. Op toelichtende 
bordjes wordt ook de stichter van het 
landgoed vermeld, dichter en medicus 
Jacob Westerbaen (1599-1670). Maar 
over zijn remonstrantse wortels geen 
woord. Deze opgewekt ogende man, 
dol op de genoegens van het leven, 
had een felle afkeer van calvinisten en 
hun scherpslijperij. Als Leids theolo-
giestudent had hij namelijk het eind 
van de strijd tussen remonstranten en 
contraremonstranten meegemaakt. 
Hijzelf stond aan de rekkelijke kant 
en verleende tijdens de Dordtse 
Synode hand- en spandiensten aan 
Episcopius. De overwinning van de 
preciezen maakte het Westerbaen 
onmogelijk zijn studie theologie 
af te ronden. Formeel heeft hij 
zich ook niet bij de remonstranten 
aangesloten, maar ondertussen! Als 
arts zorgde hij zo goed voor een rijke 
weduwe dat hij in 1625 met haar 
in het huwelijksbootje stapte. De 
weduwe, Anna Weytsen, had alles 
met de Remonstranten te maken. 
Ze was namelijk gehuwd geweest met 
Reinier, de oudste zoon van Johan 
van Oldenbarnevelt, die net als zijn 
vader is onthoofd. Jacob Westerbaen 

werd door zijn gelukkige huwelijk een 
vermogend heer. Na Anna’s overlijden 
in 1648 begon hij met de aanleg van 
Ockenburg. Hij genoot er tot zijn dood 
van natuur, jacht en dichtkunst. Een 
familielid, Kornelis Willem, zou in 
de achttiende eeuw ruim 25 jaar de 
Rotterdamse remonstrantse gemeente 
als voorganger dienen. Dat ook een 
levensgenieter vroom kan zijn (na een 
welvoorziene dis?), bewijst Wester-
baens ‘Een gebed voor na het eten’:

O God, wanneer wij zijn verzadigd  
door het eten,
zo wilt Gij dat menU niet kome te vergeten.
Dies zeggen wij U dank voor al wat Gij 
ons gaaft:
de honger is gestild, de dorstige gelaafd.
Doch schoon ons lichaam nu zijn voedsel 
heeft ontvangen,
zo laat ons harten doch aan ’t aardse 
brood niet hangen, 
maar geef dat onze ziel gesterkt wordt  
en gevoed
met brood dat Christus gaf, dat eeuwig 
leven doet.   

Lit.: Simon Vuyk,  
Uitdovende Verlichting,  
Amsterdam 1998 
Bloemlezing uit het werk  
van een levensgenieter,  
Amsterdam 2001 
 
Koen Holtzapffel
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Er zijn weer 
fysieke kerkdiensten! 

Aanmelden steeds alléén 
vooR de eerstvolgende 

dienst uiterlijk vrijdag
middag vóór 15.00  

uur bij het kerk 
kantoor!



van de redactie

regels kerkdienst

Afgelopen zondag heeft weer 
een echte dienst plaatsge-
vonden, nu na de derde golf. 
Ongeveer dertig kerkgangers 

waren aanwezig bij de dienst van ds. 
Kim Magnée uit Gouda. De techniek 
liet het nog even afweten, maar daar 
wordt aan gewerkt. We hopen de 
diensten weer via SoundCloud voor 
iedereen met telefoon of computer 
beschikbaar te kunnen maken.
Er vindt in ons land langzaam verlich-
ting van de maatregelen plaats en dat 
combineert mooi met de zomer die er 
nu echt aankomt. Voor velen betekent 
dat ook een vorm van vakantie. Ook 
uw kleine redactie gaat het even wat 
rustiger aan doen. In plaats van elke 
twee weken een kerkblad te maken, 
gaan we dat in de zomermaanden tot 
aan onze  Openingszondag in septem-
ber elke vier weken doen. Wij wensen 
u een goede zomer! 

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

colofon
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Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 28 juni 2021 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 9 juli 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

Voor het houden van de kerkdiensten 
volgen wij de coronamaatregelen. 
Maximumaantal bezoekers is voor-
lopig 30 personen. Reservering via 
het kerkkantoor, steeds alléén voor 
de eerstvolgende kerkdienst, blijft 
dus noodzakelijk! De kerkdiensten 
zijn vanaf de zondagavond terug te 
luisteren via SoundCloud https://
soundcloud.com/tjaard-barnard 

kerkdiensten
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De onderstaande maatregelen zijn  
opnieuw van toepassing!
•     Blijf thuis als u klachten heeft!
•    Aanmelden kan tot vrijdagmiddag  

15.00 uur. Liefst per mail administratie 
@remonstrantenrotterdam.nl of anders 
per telefoon 010 436 0543. Spreekt u 
gerust het antwoordapparaat in!

•    Als u in de kerk 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.

Zondag 13 juni
Voorganger: Corrie Vis

Zondag 27 juni
Voorganger: Peter Kattenberg

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?

•    Er wordt niet tijdens de dienst gecollec-
teerd, maar er zal bij de uitgang een schaal 
gereedstaan. De opbrengst wordt gelijkelijk 
verdeeld over de Remonstrantse Gemeente 
en het aangekondigde diaconale doel.

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

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



en ons leed deelt’. In deze zin valt dan 
ook te denken aan Psalm 121:8: ‘De Heer 
zal uw uitgang en uw ingang bewaren 
van nu aan tot in eeuwigheid’. Juist het 
feit dat deze geniuskopjes boven de in-/
uitgangen van de kerk geplaatst zijn, doet 
deze associatie vermoeden. Dat de geni-
uskopjes ook vleugels boven hun hoofd 
hebben, kan een verwijzing zijn naar hun 
hemelse herkomst. Beschermengelen 
(van Gr. angeloi = boodschappers) zijn 
immers door hun beschermende geleide 
een verwijzing naar Gods bewakende 
en behoedende aanwezigheid vanuit 
den hoge, een gedachte waarvan de hele 
Psalm 121 doortrokken is. In hun eenvoud 
zijn vooral, in navolging van het model, de 
geniuskopjes boven de oude ingang in de 
zijgevel en boven de ingang van de kleine 
toren in de voorgevel prachtig gedaan.   
  
Titus van Hille, met dank aan Eric Cossee 
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UITBREIDING collectie

Ging het de vorige keer onder 
andere over de kleinste kapi-
telen, dit keer gaat het over 
de wellicht minst opvallende 
bijdrage van Miedema. Op de 

voorgevel (boven de midden- en rechte-
ringang) en op de zijgevel (boven de oude 
ingang, nog zichtbaar aan de open deuren 
ter zijde van het raam) heeft Miedema ge-
vleugelde geniuskopjes weergegeven. Dr. 
Groenewegen schrijft over de gevleugelde 
geniuskopjes: ‘De vriendelijke gevleugel-
de geniuskopjes, die stil en bescheiden 
boven de ingangen zijn aangebracht, spre-
ken tot ons om ons zacht en rein te stem-
men bij het binnentreden.’ Evers en Stok 
hebben het poëtisch over ‘de vriendelijke 
geniuskopjes die de ingangen omzweven’. 
Met ‘genius’ wordt hier bedoeld genius 
of geleidegeest, ‘een goddelijk wezen, dat 
ons als beschermer door het leven ver-
gezelt, ons lot bestuurt, in onze vreugde 

i
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Zondag 4 juli
Rilke en de wijsheid  

Voorganger: Koen Holtzapffel 
Onder de titel Rilke en de wijsheid 

schreef ‘letterkundige en hovenier’ 
Jan Oegema een mooi boek over de 

geliefde Duitse dichter Rainer Maria 
Rilke (1875-1926). Een mooie aan-
leiding om stil te staan 

bij een paar van zijn 
ook in vrijzinnige kring 
geliefde gedichten en ze 
te verbinden met Rilkes 
zowel brede als diepzin-
nige spiritualiteit. Koen 
Holtzapffel gaat in deze 

dienst voor.

Zondag 11 juli 
Voorganger: Friso Boogerd 

Vanaf 18 juli t/m 22 augustus zijn er 
gezamenlijke zomerdiensten met de 

doopsgezinden.
De zondagmiddagopenstelling  

Kerk & Museum start pas weer in het 
nieuwe seizoen.

korte berichten

In de Remonstrantse Armini-
uskerk hangt een bijzondere 
collectie schilderijen. Niet dat ze 
stuk voor stuk kapitalen waard 

zijn, dat zeker niet. Maar het geheel 
is bijzonder: meer dan 40 portretten 
van remonstrantse theologen uit de 
afgelopen 400 jaar. Van de grondlegger 
van het gedachtegoed (Arminius) tot Eric 
Cossee. Een geschiedenis in portretten! 
Dankzij een gulle gift van Warmold van 
Borssum Buisman wordt de collectie nu 
uitgebreid. Zijn overgrootvader, dr. L.H. 
Slotemaker (1830-1911), was de oprichter 
en eerste predikant van de Remonstrant-
se Gemeente Arnhem in 1878. Hij vindt 
nu zijn plek tussen andere tijdgenoten. 
Later in het jaar zal er in een kerkdienst 
uitgebreid aandacht worden besteed aan 

de predikanten die nieuw in de collectie 
zijn opgenomen. Op de foto, van links 
naar rechts, Van Borssum Buisman,  
Slotemaker en Michael Maters (een 
vriend die kwam helpen sjouwen).  
 
Tjaard Barnard 

kraagstenen & kapitelen (10)

De GENIUSKOPJES

uytenbogaert 
stichting

Stichting tot beheer  

van de kunstwerken van de  

Remonstrantse Gemeente Rotterdam

Postadres: Museumpark 3

3015 CB Rotterdam

www.uytenbogaertstichting.nl

Restaureer mee!

IBAN: NL82 ABNA 0535 5592 67
t.n.v. Uytenbogaert Stichting 

te Rotterdam

ADVERTENTIE
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Gedachten bij versoepeling maatregelen 

leven met de
corona-crisis

Altijd al heb ik in mijn leven 
God gezocht én gevonden, 
want wie zoekt, vindt en wie 
klopt, hem wordt openge-

daan. Een zwerftocht leidde van de 
Gereformeerde Kerk (synodalen), 
waarvan ik mijn Bijbelkennis 
heb ontvangen, met een tijd geen 
kerkgenootschap, langs de meer 
evangelische Weslyaanse kerkbele-
ving ‘Kerk van de Nazarener’ naar 
de lutherse Andreaskerk heden, 
met regelmatige uitstapjes naar de 
remonstranten.
Dr. Tjaard Barnard en dr. Koen Holt-
zapffel hebben hierin een belangrij-
ke rol gespeeld door hun originele 
prediking en exegese van de Bijbel. 
Eens of niet mee eens is secundair, 
maar de stijlvolle diensten, de mu-
ziek en zang, de humor en de gein, 
spreken mij erg aan. 
Bovendien maakt het zonder voor-
waarden accepteren van LHBTI’ers 
de puzzel af. Samen met mijn man 
Marinus, nu 51 jaar samen, kijken 
we in coronatijd naar de wekelijkse 
diensten. Hij vindt het ook fantas-
tisch en zegt telkens weer: ‘Dit past 
echt bij jou!’ Zelf is hij lid van de 
plaatselijke PKN ‘de Oosterkerk’, 
liberaal en aanvaardend.
Arminiaan en lutheraan bijten 
elkaar niet! ‘De rechtvaardiging 
door het geloof ’ van Luther is een 
wezenlijk onderdeel van de Schrift 
en de lutherse liturgie vult aan wat 
de remonstrantse mist.
Ook de lutherse predikant in Rotter-
dam, ds. Martin van Wijngaarden, 
is een schat van een ‘dienaar des 
woords’ en een kenner bij uitstek 

van Luther. De nieuwe geloofsbe-
lijdenis van de Remonstranten uit 
2006 is een aanwinst, maar ook 
in de ‘Augsburgse Confessie’ van 
Melanchthon kan ik mij vinden. Zij 
vullen elkaar aan als je door de oude 
taal heen leest. Oecumene heeft mijn 
hart en scherpslijperij vind ik heel 
vervelend en vaak zo liefdeloos. In 
beide kerken vind ik dat gelukkig 
niet!
Wij mogen er zijn zoals wij zijn! Zo 
ben ik ook opgevoed en mijn ouders 
accepteerden ons al in 1970. Lief-
devolle gereformeerden, maar geen 
fanatieke mensen. Nooit heb ik eraan 
getwijfeld of zij mijn man Marinus 
zouden accepteren, hij hoorde er 
direct al bij vanaf het begin. Voor 
ons geluk legden zij een vruchtbare 
bodem van ware vroomheid en 
verbondenheid met God. Liefde was 
hun credo, Jezus was hun Heer!
Tjaard zei eens: ‘Wat weten wij ei-
genlijk van God?’ Bar weinig, inder-
daad, maar genoeg om op te bouwen: 
‘Jezus Christus, de hoeksteen van 
ons geloof, die ons Zijn Geest schonk 
en ons heeft liefgehad tot het einde’.
Een lutherse remonstrant, gelukkig 
in beide geloofs- en denkrichtingen, 
waar Arminius, Luther en John  
Wesley elkaar ontmoeten.
Zegen over de kerk in al haar varië-
teiten en denominaties. Ik denk aan 
het prachtige raam in de Arminius-

In de rubriek ‘Mijn bezieling’ laten 

we gemeenteleden aan het woord 

over hun bezieling. Dit keer is dat 

ons gemeentelid in Rotterdam 

Hans Zellenrath, die graag iets wil 

vertellen over zijn dubbellidmaat-

schap bij de lutheranen en de 

remonstranten.

kerk te Rotterdam: Jezus, de goede 
Herder, staande voor de gekwelde 
en arme mensen van Zijn tijd, met 
ontferming bewogen! Laten wij Zijn 
navolgers zijn.  

HANS Zellenrath

mijn bezieling

Wij mogen 

er zijn  

zoals wij zijn!
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