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kerkblad

Onze Gemeente bezit een 
unieke collectie schilderij-
en. We hebben meer dan 
veertig schilderijen, etsen en 

prenten van remonstrantse theologen 
in ons bezit. Van de geestelijk vader 
van het remonstrantisme, Jacobus 
Arminius (1560?-1609), tot aan Eric 
Cossee (*1944). Het betreft niet alleen 
predikanten die in onze Gemeente 
hebben gestaan, maar er zijn altijd al 
portretten aan onze collectie toege-
voegd van remonstrantse predikanten 
van buiten. De laatste tijd is de collectie 
uitgebreid. Bij de opheffing (helaas!) 
van de Remonstrantse Gemeente in 
Delft ontvingen wij hun schilderijen 
en in het vorige nummer zag u hoe 
dr. L.H. Slotemaker (1830-1911), op-
richter in 1878 van de Remonstrantse 
Gemeente Arnhem, bij ons kwam. Als 
geloofsgemeenschap met een groot 
kerkgebouw (je kunt nog eens een 
schilderijtje ophangen) én belangstel-
ling voor de geschiedenis bieden we 
kerkasiel aan remonstrantse dominees. 
De collectie groeit en wordt daarmee 
voor ons van grotere waarde. Niet dat 
de schilderijen stuk voor stuk zoveel 
waard zijn. Portretten van voor anderen 
onbekende dominees raak je aan de 
straatstenen niet kwijt. Maar voor ons 
zijn ze waardevol! Het biedt ons geluk-
kig de mogelijkheid, de collectie uit te 
breiden. Recentelijk werden de (Bieder-
meier) portretten van ds. Jacob Brester 
en zijn vrouw ter veiling aangeboden. 
De schilderijen waren zo betaalbaar, 

dat we het aandurfden, er op te bieden. 
(Tegelijkertijd is het ook natuurlijk 
iets anders dan de lopende exploitatie. 
Daarom vragen we historisch geïnteres-
seerde remonstranten, een bijdrage te 
willen geven aan dit project.)
Jacob Brester (1810-1889) was predi-
kant in de Haagse Gemeente. Hij was 
een leerling van Abraham des Amorie 
van der Hoeven (1798-1855), eerst 
predikant in onze Gemeente en later 
hoogleraar aan het Seminarium. Toen 
Brester moest vechten in de Tiendaagse 
Veldtocht (1831), kreeg hij een nieuw 
testamentje mee van zijn leermeester. 
Op het schilderij staat hij afgebeeld met 
een prekenbundel van Van der Hoeven. 
Op een later moment zullen Eric Cos-
see en ik meer over deze collega schrij-
ven. Voor dit moment wil ik u oproepen 
om – als dit project u aanspreekt –iets 
bij te dragen aan deze unieke collectie, 
behorend bij onze bijzondere remon-
strantse geschiedenis.   
 
Tjaard Barnard 

ASIEL VOOR predikanten

o

Er zijn weer 

gewone kerkdiensten! 

Aanmelden kan uiterlijk  

vrij dag middag vóór 

15.00 uur bij het 

kerkkantoor!

U kunt op twee manieren bijdragen:

•   Een bijdrage aan de aanschaf van het portret van Brester via een gift aan de  

Remonstrantse Gemeente Rotterdam. U kunt die overmaken op NL23 INGB  

0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Rotterdam o.v.v. gift Brester.

•   Een bijdrage aan de Uytenbogaert Stichting, die voor onze Gemeente de gehele 

schilderijencollectie beheert en waar nodig (en als er geld is) restaureert. Hiervoor 

kunt u geld overmaken naar NL82 ABNA 0535 5592 67 t.n.v. Uytenbogaert Stichting.



van de redactie

Doorgaans hebben we weinig ruimte 
voor mededelingen van individuele le-
den. We laten hen graag aan het woord 
in de rubriek Mijn bezieling/Actief in 
coronatijd. Maar nu geven we graag (bij 
uitzondering!) ruimte aan Truus van 
Vliet. Haar bericht is exemplarisch voor 
de inzet van velen in de lastige corona-
tijd die – hopelijk! – nu achter ons ligt. 

Tjaard Barnard, Titus van Hille en 
Martine van Liempt-van Houten 

Lieve vrienden,
Heel hartelijk dank 
aan iedereen die mij 
al ruim een jaar regel-
matig een groet stuurt 
of een telefoontje pleegt. 
Het wordt zeer gewaardeerd.  
Hartelijke groeten, 
Truus van Vliet 

Sluiting Kerkkantoor
Het kerkkantoor is van 16 juli t/m  
1 september gesloten. Via de voice-
mail hoort u welk nummer u in zeer 
dringende gevallen kunt bellen. Voor 
reserveringen voor de zomerdiensten 
zie hiernaast. Reserveren voor de regu-
liere diensten in onze kerk graag vóór 
vrijdag 15 uur via administratie 
@remonstrantenrotterdam.nl of 
eventueel op de voicemail een bericht 
inspreken.  

Afwezigheid predikanten
Zoals u weet, is Tjaard Barnard t/m 31 
augustus afwezig vanwege studieverlof 
en vakantie. Koen Holtzapffel is de 
maand augustus met vakantie. Wie in 
deze periode waarneemt hoort u via de 
voicemail.  

colofon
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Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 26 juli 2021 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 6 augustus 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.
Het kerkkantoor is bereikbaar via e-mail (administratie@
remonstrantenrotterdam.nl) en alleen op donderdag 
geopend van 9 tot 13 uur (010 4360543).

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 gebruikelijke corona-
maatregelen. 
Reservering via het kerkkantoor blijft 
noodzakelijk! De kerkdiensten zijn 
vanaf zondagavond terug te luisteren 
via SoundCloud https://soundcloud.
com/tjaard-barnard 

kerkdiensten

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

ADVERTENTIE

Zondag 11 juli
Voorganger: Friso Boogerd

Zomerdiensten
18 juli t/m 22 augustus  
Gezamenlijke zomerdiensten met de 
doopsgezinden met als thema  
‘Zomerse helden in zomerse dien-
sten’. Afwisselend in de Doopsgezin-
de Kerk aan de Noordmolenwerf en 
in de Remonstrantse Arminiuskerk 
aan de Westersingel. Aanvang van alle 
diensten: 10.30 uur.  
Aanmelden voor bijna alle zomer-
diensten (dus óók voor die in onze 
kerk!) vóór vrijdag 15 uur bij:  
Wilma Kievit, wk@samen010.nl of 
06 22 49 31 99, alleen voor de dienst 
van 22 augustus bij Truida Lokhorst 
mf1@xs4all.nl of 0180 317728.

Remonstrantse Arminiuskerk 
zondag 18 juli
Dichteres Wislawa Szymborska 

De Poolse dichteres Wislawa  
Szymborska was wars van collectie-
ven. Engagement, bekommernis om 
de wereld, uitte zich in haar poëzie. 
Typerend is een gedichtje, waarin ze 
laat zien hoe met dezelfde anatomisch 
gevormde hand (‘Zevenentwintig vin-
gerkootjes en vijfendertig spieren’) de 
een ‘Mein Kampf’ schrijft en de ander 
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‘The house at Pooh Corner’. Nog altijd 
zijn haar observaties raak. Helder, met 
een licht twinkelende ironie. Twijfel ver-
kiest ze boven rotsvaste zekerheden: ‘Er 
zijn van die mensen die bedrevener zijn 
in leven.\ In en om hen heerst orde./(..)\ 
soms benijd ik hen/- gelukkig gaat dat 
ook weer over.’ Ze doet me denken aan 
iemand die 200 jaar voor onze jaartel-
ling een intrigerend boekje schreef...
 
Voorganger: Iris Hasselbach-Jongsma,  
doopsgezind predikant.

Doopsgezinde Kerk 
zondag 25 juli
Erasmus, een Rotterdamse held  
en zijn spreekwoorden

Erasmus is een Rotterdamse held, 
populair in vrijzinnige kring vanwege 
zijn pleidooi voor tolerantie. Met zijn 
tekstkritische uitgave van het Nieuwe 
Testament verwierf hij eeuwige roem. 
Minder bekend is zijn grote liefde voor 
spreekwoorden en dat hij zijn leven 
lang spreekwoorden heeft verzameld 
en (soms heel uitgebreid) toegelicht 
in zijn Adagia.  We bespreken er twee: 
‘De oorlog is zoet voor wie hem niet 
kent’ en ‘De sileen van Alcibiades’. Dat 
tweede spreekwoord verbindt onze held 
Erasmus met zijn eigen held ‘Jezus als 
sileen’. Hoe zou hij dat doen?  

Voorganger: Koen Holtzapffel,  
remonstrants predikant in Rotterdam.

Remonstrantse Arminiuskerk  
zondag 1 augustus
De filosofe Hannah Arendt

Hannah Arendt geldt als een van de 
belangrijkste filosofen van de vorige 

eeuw. Op haar 27ste verliet ze haar 
geboorteland Duitsland op de vlucht 
voor de nazi’s. Als stateloze belandde 
ze in Amerika. Door de politiek van 
de nazi’s werd ze zich bewust van haar 
Joodse wortels en betrad ze de weg van 
de politieke filosofie, die ze de rest van 
haar leven bleef volgen. De positie van 
buitenstaander speelde een grote rol 
in haar leven en denken. Zelf ben ik 
geraakt door haar spreken over ontmen-
selijking. Het is een manier van denken 
die ons waakzaam kan maken. 

Voorganger: Essemie van Dunné,  
doopsgezind predikant in Amsterdam.

Doopsgezinde Kerk 
zondag 8 augustus
Michael Burnham, 
een hedendaagse Jezus?!

‘Beam me up, Scottie’ kennen we 
 vermoedelijk allemaal wel van de eerste 
series van Startrek uit de jaren 60 en 
70. Startrek bestaat echter nog steeds 
met Michael Burnham als nieuwste 
icoon. Zij heeft allerlei eigenschappen 
die haar tot een hedendaagse Jezus 
maken. We kijken door haar ogen naar 
onze maatschappij en onszelf. Wat zou 
Michael Burnham ervan vinden?  
Of eigenlijk... Jezus? Je hoeft geen 
sciencefictionfan te zijn en je hoeft 
Startrek niet eens te kennen om deze 
zomerdienst mee te maken. Je hoeft al-
leen maar bereid te zijn om met de bril 
van een ander naar de wereld te kijken.

Voorganger: Jan Berkvens,  
predikant bij de Remonstrantse/ 
Doopsgezinde Gemeente Hoorn,  
de Jonge Remonstranten Arminius en de 
Remonstrantse Gemeente Oude Wetering. 

Remonstrantse Arminiuskerk 
zondag 15 augustus
Schrijfster Virginia Woolf

Virginia Woolf is vooral bekend gewor-
den als een van de eerste feministische 
auteurs. Wat mij zo in haar boeit sinds 
ik op mijn achttiende voor het eerste 
een boek van haar las, is de manier 
waarop zij in haar verhalen en essays 
alles opmerkt, waar we meestal aan 
voorbijgaan: de lucht, de pijn in de 
ogen van iemand anders, de spelletjes 
die kinderen spelen, het plezier van 
winkelen in een warenhuis, het interes-
sante aan havens en droogdokken. Zij 
heeft taal gevonden om uit te drukken 
hoe het vanbinnen voelt om onszelf 
en andere mensen te kennen. Die taal 
gebruikt ze ook om kritisch te kijken 
naar de maatschappij waarin zij leefde. 
In mijn zomerdienst wil ik met jullie 
proberen om met Woolfs ogen te kijken 
naar een Bijbels verhaal.

Voorganger: Henriëtte van Dunné,  
doopsgezind predikant in Rotterdam. 

Doopsgezinde Kerk 
zondag 22 augustus
Johannes de Doper

Hij was voorbestemd om de weg-
bereider voor de Messias te zijn.  
Hoewel hij hierin geen keuze had,  
voert hij deze opdracht vastberaden 
uit. Hij doet dit, ongewis over de vraag 
wie de Messias zal zijn, hoe hij Hem 
zal gaan ontmoeten en wat zijn eigen 
toekomst zal zijn.

Voorganger: I Leng Tan,  
remonstrants predikant.
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Toen ik werd gevraagd 
voor deze rubriek, moest ik 
allereerst terugdenken aan 
de eerste keer dat ik op een 

zondagochtend de Arminiuskerk 
binnenstapte. Ik was niet direct 
verkocht, maar uiteindelijk boeiden 
de Remonstranten mij genoeg om 
te blijven hangen. Inmiddels is het 
zo’n tien jaar later en ik zit er nog 
steeds.

Na een jeugd in een orthodox-chris-
telijke omgeving had ik tijdens 
mijn studententijd in het begin niet 
zo’n behoefte om te kerken in het 
Rotterdamse. Na een tijdje groeide 
toch de behoefte naar een plek voor 
zingeving, vrij van dogma’s. Bij de 
Remonstranten heb ik die uiteinde-
lijk kunnen vinden. Dit betekende 
niet dat mijn betrokkenheid bij 
de kerk sindsdien een stabiel en 
voorspelbaar pad is, in tegendeel. 
Tot de dag van vandaag gaat deze 
betrokkenheid een beetje op en 
af. Deze komt terug op de plek die 
geloof en zingeving (en daarmee de 
kerk) heeft in mijn leven. Vaak zijn 
er momenten dat ik mijzelf haast 

niet gelovig voel en vind ik zingeving 
meer op andere plekken. Tegelijker-
tijd is er altijd weer een moment dat 
de kerk mij terugtrekt. Hoewel ik mij 
vaak afvraag of er wel een God be-
staat, is er altijd een gevoel en sterk 
vertrouwen dat ik mij gedragen mag 
voelen. Op zondagochtend worden in 
de stilte en de verhalen hier vaak toch 
de woorden voor gevonden die ik el-
ders niet altijd vind. Daarbij voelt het 
goed om onderdeel te zijn van een ge-
meenschap, hoe broos en op afstand 
(zeker afgelopen tijd) soms ook. 

Ik vind het belangrijk dat de kerk 
zich inzet om actueel en relevant te 
blijven, voor oud én jong. Mijn hoop 
is dat dit ons als kerk steeds beter 
gaat lukken. Zelf probeer ik hier een 
kleine bijdrage aan te leveren. Samen 
met een leuke en gezellige groep 
mensen organiseer ik tijdens de Rot-
terdam Pride de Roze Viering bij ons 
in de Arminiuskerk. Dan proberen 
we de Liefde in al haar diversiteit te 
vieren. Dit jaar staat de Roze Viering 
gepland op zondagmiddag 26 sep-
tember. Wees welkom!  

In de rubriek ‘Mijn bezieling’ 

laten we gemeenteleden aan 

het woord over hun bezieling. 

Dit keer is dat Timon Vervoorn. 

Timon heeft zich vele jaren 

ingezet voor het jongerenwerk in 

onze Gemeente, was betrokken 

bij de organisatie van ‘Voorlezen 

voor het Stappen Gaan’ en de 

jongerenkring ‘Praatje Pot’.  

Nu is hij betrokken bij de Roze 

Vieringen die ook in ons kerk-

gebouw plaatsvinden. 

TIMON Vervoorn

mijn bezieling

Hoewel ik mij 

vaak afvraag of er wel 

een God bestaat, 

is er altijd een gevoel 

en sterk vertrouwen 

dat ik mij gedragen 

mag voelen. 

t stichting maris

Onze jaarlijkse kledingactie 15 mei  
jongstleden was weer een groot  
succes. De medewerkers en gasten 
van Stichting Maris willen dan ook  
iedereen heel hartelijk bedanken 
voor de gulle gaven.  
De auto van Ferry was weer meer  
dan vol! Uiteraard hopen we dit  
volgend jaar weer te kunnen  
herhalen. Nogmaals hartelijk  
dank!  

Nanda Muileboom en  
Joke Schoehuizen 


