
vanuit de kerkenraad

geef mij
die dwaze

meisjes 
maar

In gesprek met Jezus’ gelijkenissen

koen holtzapffel (red.)Gelijkenissen behoren tot het hart van de 
Bijbel én tot de wereldliteratuur. Mensen 
raken er niet over uitgepraat. Omdat de vrije, 
speelse en beeldende vertelvorm de fantasie 
prikkelt. Omdat ze op meer dan één manier 
zijn uit te leggen. 
 
Geef mij die dwaze meisjes maar is 
zowel informatief als meditatief. Negen 
hoofdstukken behandelen de belangrijkste 
inzichten uit het moderne parabelonderzoek. 
Van de parabel als toegangspoort naar de 
historische Jezus tot de parabel als moreel 
kompas. 
Negen andere hoofdstukken overdenken 
gelijkenissen op persoonlijke wijze. Wat 
hebben ze ons te zeggen? En wat gebeurt er 
als je de parabel eigenwijs leest, en in de huid 
kruipt van ‘de loser’ van het verhaal?  

Tien theologen onderzoeken met deze 
parabels de traditie, de wetenschap en hun 
mensenhart, en leveren zo een ideaal boek af 
voor persoonlijk gebruik en om samen te lezen 
in kringen.

Met bijdragen van Jan van Belle, Bert Dicou, 
Antje van der Hoek, Pieter Korbee, Marius 
van Leeuwen, Joost Röselaers, Petra Schipper, 
Evelijne Swinkels-Braaksma, Joep de Valk en 
Koen Holtzapffel (redactie).  
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kerkblad

Op 1 september verschijnt 
het boek Geef mij die dwaze 
meisjes maar. In gesprek 
met Jezus’ gelijkenissen. Een 

coproductie van tien remonstrantse 
voorgangers. De wondere wereld van 
gelijkenissen is en blijft fascinerend. 
Ook Jezus maakte gebruik van de ge-
lijkenis als vertelvorm, zonder daarvan 
de uitvinder te zijn. Voor én na hem 
hebben godsdiensthervormers, wijzen 
en kunstenaars parabels verteld. Om 
de luisteraar of lezer tot nieuw inzicht 
te brengen door iets vertrouwds uit 
het dagelijks leven te confronteren 
met iets onbekends. Om haar/hem uit 
te dagen een nieuwe wereld binnen 
te treden en de boodschap van die 
wereld op het eigen leven te betrekken. 
Ook de joodse schrijver Franz Kafka 
schreef gelijkenissen. Vanuit de vraag: 
hoe verhoudt onze dagelijkse werke-
lijkheid zich tot de fictieve wereld van 
de roman? Wie denkt, het antwoord 
wel te weten, wordt op het verkeerde 
been gezet. Wie wint en wie verliest er 
eigenlijk in onderstaande miniatuur? 
Parabel als zomerpuzzel!

Van Gelijkenissen 
Velen klagen erover, dat de woorden 
der wijzen altijd weer slechts gelijke-
nissen zijn, niet te gebruiken in het 
dagelijkse leven en dát alleen hebben 
wij. Wanneer de wijze zegt ‘Ga naar 
de overzijde’, dan bedoelt hij niet dat 

je naar de overkant moet gaan, wat je 
in ieder geval nog zou kunnen doen, 
als het resultaat de moeite waard zou 
zijn, maar hij bedoelt ergens een le-
gendarische overzijde, iets wat wij niet 
kennen, wat ook door hem niet nader 
aangeduid kan worden en wat ons dus 
hier in het geheel niet helpen kan. 
Al die gelijkenissen willen eigenlijk 
alleen maar zeggen dat het ongrijpbare 
ongrijpbaar is en dat wisten wij al. 
Maar de dingen waarvoor wij ons de 
hele dag uitsloven, dat is iets anders. 
Toen zei iemand: ‘Waarom verzetten 
jullie je? Als je de gelijkenissen zou 
volgen, dan zouden jullie zelf gelijke-
nissen zijn geworden en daardoor al 
bevrijd zijn van de dagelijkse zorg.’
Een ander zei: ‘Ik wed dat dit ook een 
gelijkenis is.’
De eerste zei: ‘Jij hebt gewonnen.’
De tweede zei: ‘Maar helaas alleen in 
de gelijkenis.’ De eerste zei: ‘Neen, in 
de werkelijkheid; in de gelijkenis heb 
je verloren.’    
 
Koen Holtzapffel

Franz Kafka, De Chinese Muur en  
andere verhalen, vert. N. Brunt.

Het boek ‘Geef mij die dwaze meisjes 
maar. In gesprek met Jezus’ gelijkenissen’ 
is vanaf 1 september verkrijgbaar bij de 
boekentafel en in de erkende boekwinkel.

PARABEL ALS zomerpuzzel

o

Er zijn weer
gewone kerkdiensten! 

Reservering zie 
bij de kerkdiensten 

in dit blad.

Franz Kafka (1883 - 1924)



van de redactie

De zomervakantie is aan-
gebroken en velen zijn, 
rekening houdend met de vele 
voorschriften, vertrokken naar 

hun vakantiebestemming. Het leven 
heeft zijn oude ritme weer enigszins 
opgepakt. Ook wij willen heel graag 
vanaf Openingszondag met het nieuwe 
jaarprogramma van start gaan. Er 
wordt hard gewerkt aan de nieuwe 
KerkKALENDER, die u bij het volgende 
kerkblad zult aantreffen. Met de zo-
merdiensten zijn we op de helft, maar 
er staan nog drie mooie, inspirerende 
diensten in de agenda! Ga hier dus 
vooral naartoe. Wij wensen u mooie 
zomerweken.    
 
Tjaard Barnard, 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 23 augustus 2021 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 3 september 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

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 blijft nood-  
zakelijk! De kerkdiensten in ons kerk-
gebouw zijn vanaf zondagavond terug 
te luisteren via SoundCloud https://
soundcloud.com/tjaardbarnard.
 
Aanmelden voor alle zomerdiensten 
(dus óók voor die in onze kerk!) t/m 15 
augustus liefst vóór vrijdag 15 uur bij: 
Wilma Kievit, wk@samen010.nl of   
06 2249 3199 en voor 22 augustus bij 
Truida Lokhorst mf1@xs4all.nl of  
0180 317728.

kerkdiensten

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

Terwijl de ene na de andere miljardair 
vanuit een ultiem verlangen com-
merciële ruimtereizen aanbiedt en 
maakt, verlang ik naar de wereld van 
Startrek. Startrek, begonnen in de 
jaren ’60, bestaat echter nog steeds, 
met Michael Burnham als nieuwste 
icoon. Zij is voor mij een held, omdat 
ze met kennis, doorzettingsvermogen 
en deugdzaamheid probeert een betere 
wereld vorm te geven. Je hoeft geen 
sciencefictionfan te zijn voor deze  
zomerdienst, alleen bereid zijn, met 
haar bril op naar onze wereld te kijken.

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

Remonstrantse Arminiuskerk 
zondag 15 augustus
Schrijfster Virginia Woolf

Virginia Woolf is vooral bekend ge-
worden als een van de eerste feminis-

Afwezigheid predikanten
Tjaard Barnard en Koen Holtzapffel 
zijn t/m 31 augustus afwezig in 
verband met vakantie. Wie in deze 
periode waarneemt hoort u via de 
voicemail. 

Sluiting Kerkkantoor
Het kerkkantoor is van 16 juli t/m 1 
september gesloten. Via de voicemail 
hoort u welk nummer u uitsluitend in 
zeer dringende gevallen kunt bellen. 
Aanmelden kerkdiensten: zie pagina 3. 

in memoriam

Gré SnoekBlom 
Op 4 juli overleed in  
de leeftijd van 97 jaar  
Gré Snoek-Blom.  
Zij was 73 jaar lid van de  
Remonstrantse Broederschap.

Wij dragen haar op aan Gods  
eeuwige liefde.

d
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tische auteurs. Wat mij zo in haar boeit 
sinds ik op mijn achttiende voor het 
eerst een boek van haar las, is de manier 
waarop zij in haar verhalen en essays 
alles opmerkt, waar we meestal aan 
voorbijgaan. Zij heeft taal gevonden om 
uit te drukken hoe het vanbinnen voelt 
om onszelf en andere mensen te kennen 
en kritisch de maatschappij te bekijken. 
We gaan proberen, 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 wegberei-
der 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 ontmoe-
ten en wat zijn eigen toekomst zal zijn.

Voorganger: I Leng Tan,  
remonstrants predikant.

 
Aanmelden reguliere diensten Arminius 

kerk met ingang van 29 augustus kan 
weer op de gebruikelijke manier: bij 
voorkeur op vrijdagmiddag vóór 15.00 
uur bij het kerkkantoor administratie@
remonstrantenrotterdam.nl of 
inspreken via de voicemail. 

zondag 29 augustus
Voorganger: de heer Wim Th. Hollart. 

Wim Hollart studeerde theologie aan 
de Universiteit van Amsterdam en aan 
het Remonstrants Seminarium. In 
2002 liep hij in onze Gemeente stage 
bij onze emeritus predikant prof. dr.  
E.H. Cossee.

zondag 5 september
Geef mij die dwaze meisjes maar.  
Waarom het leuk is, je te verdiepen  
in een lastige parabel.

Voorganger: Koen Holtzapffel. 

korte berichten

kapitelen & kraagstenen (11)

 ParadijsKERK

Vlakbij onze kerk staat de  
Paradijskerk, de oud-katho-
lieke kerk aan de Nieuwe 
Binnenweg 25. De kerk 

werd in 1910 gebouwd, omdat de 
oude Paradijskerk bouwvallig werd, 
een geschiedenis die vergelijkbaar 
is met onze kerkgebouwen. Aan de 
architect P.A. Weeldenburg werd 
opdracht gegeven, de kerk zo te 
bouwen dat het interieur van de oude 
kerk kon worden overgebracht naar 
de nieuwe. Daarmee is het het oudst 
bewaard gebleven kerkinterieur 
van Rotterdam. Toch waren er wel 
wat verschillen met het oude kerk-
gebouw en Simon Miedema werd 
gevraagd met beeldhouwwerk aan 
de nieuwe Paradijskerk bij te dragen.
Hoogtepunt, ook in Miedema’s 
oeuvre, is de prachtige ‘engel der 

opstanding’ op de buitengevel boven 
de ingang, die uitnodigend de handen 
uitsteekt naar de kerkganger. Dit 
beeld is een gang naar de Nieuwe 
Binnenweg meer dan waard. De 
orgelbalustrade in de kerkzaal wordt 
aan beide zijden ondersteund door 
musicerende, hangende kinderfiguur-
tjes van Miedema, die bijna zweven. 
Het retabel (achterstuk van het 
altaar), de preekstoel en de commu-
niebank, alle in 1720-1725 uit hout 
gesneden door de Vlaamse ‘meester 
beeldsnijder’ Alexander Dominicus 
Pluskens (geb. 1685) en zijn mede-
werkers, zijn ook zeer de moeite 
waard. 
De Paradijskerk is elke zaterdag  
geopend tussen 11 en 16 uur.   
  
Titus van Hille

v

Wijzigingen mailadressen

Al onze mailadressen die  
eindigen op @xs4all.nl en  
@remonstrantsekerkrotterdam.
com zijn vanaf augustus niet meer 
bruikbaar. Gebruik dus alléén nog 
de mailadressen die eindigen op  
@remonstrantenrotterdam.nl.  
Past u, indien nodig, de mail-
adressen in uw adresboek aan! 
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De schilderijen van dominee en 
mevrouw Brester zijn inmiddels in de 
kerk aangekomen. We mochten van u 
al 350 euro ontvangen. 
Daarvoor grote dank! U kunt nog 
steeds bijdragen aan de aanschaf en 
restauratie van deze schilderijen. 
Gebruik daarvoor bijgaande 
QR-code of gebruik NL23 INGB  
0000 1707 14 t.n.v. 
Remonstrantse 
Gemeente Rotterdam 
o.v.v. gift Brester. Uw 
gulheid wordt zeer 
gewaardeerd!           

 HET ECHTPAAR BRESTER 

Mijn bezieling bestaat 
voor al uit het iets voor 
een ander betekenen. Ik 
doe wat ik kan. Ik bezoek 

namens onze kerk een oudere 
vrouw in Barendrecht en lange 
tijd ook een oudere man in Rotter-
dam. Ook bezoek ik mijn moeder, 
die inmiddels in een verpleeghuis 
in Puttershoek woont, een plaatsje 
in de Hoeksche Waard, waar ik 
geboren ben. Mijn vader, die bij 
Cebeco Handelsraad op kantoor 
werkte, is overleden toen ik negen 
jaar oud was. En ik heb een broer.
Zelf vond ik een kantoorbaan te 
saai en mijn werk in de horeca 
weer te hectisch. Ik ging vroeger 
naar scouting, voetbal en turnen 
en kwam via de psychiatrie uit-
eindelijk in Rotterdam terecht. Ik 
lees graag boeken, luister allerlei 
soorten muziek en kijk zo nu en 
dan een film. U2 is mijn lieve-
lingsband, evenals de Amerikaan-
se zangeres Jewel. Verder heb ik 
veel gereisd in mijn leven, voorna-
melijk in Europa, maar ook naar 
Egypte en Suriname. Momenteel 
zoek ik een baan waar ik mijn 
interesse voor historie, cultuur 
en religie kan gebruiken. Sinds 
1998 ben ik lid van GroenLinks 

en heb ik vrijwel altijd op die partij 
gestemd. De laatste jaren ben ik 
wat minder actief voor die partij.

De coronaperiode kom ik wel goed 
door, want ik heb veel geleerd van 
moeilijke periodes in het verleden. 
Voor bepaalde feitjes is mijn 
geheugen zeer goed en ik heb een 
sterk rechtvaardigheidsgevoel.
Ik ben niet gelovig opgevoed en 
kwam pas later met het geloof in 
aanraking. Toch had ik al vroeg 
belangstelling voor spiritualiteit, 
net als voor astrologie. Mijn favo-
riete Bijbelcitaat is Prediker 1: vers 
9: Er is niets nieuws onder de zon! 

Afgaande op de Bijbel zal alles 
wel goed komen, al vrees ik dat 
we nog een lange weg te gaan 
hebben.   

In de rubriek ‘Mijn bezieling’ 

laten we gemeenteleden aan 

het woord over hun bezieling. 

Dit keer is dat Robbert van Erk. 

Robbert is een van onze vaste 

kerkgangers en zit dan op zon-

dagmorgen op zijn vaste plekje 

achter in de kerkzaal. 

Ik ben niet gelovig 

opgevoed, toch  

had ik al vroeg  

belangstelling voor  

spiritualiteit.

m
VAN ERK
Robbert

De afgelopen maanden heb ik 
studieverlof gehad. Dat loopt 
tot 1 september. Daarna ben 
ik weer volledig voor u be-

schikbaar. Inmiddels las ik, zoals be-
loofd, de tekst van Joannes Tideman. 
Eerlijk gezegd, ik had er meer van 
verwacht. De twintig pagina’s tekst, in 
een lastig handschrift, hebben relatief 
weinig nieuwe zaken toegevoegd aan 
mijn kennis van die periode. Toch 
was het erg boeiend om te lezen op 
welke manier het geloof voor Tide-
man belangrijk was in zijn leven en in 
zijn werk. Later zal ik u meer over hem 
berichten!
Tenslotte: Marieke van Iterson en ik 
zijn op 9 juli getrouwd. Vooralsnog 
was dat een kleine plechtigheid in 
familiekring. We zijn van plan het uit-
gebreider te vieren wanneer we zonder 
zorgen weer met veel mensen in de 
kerk kunnen zijn en dan om een zegen 
bij dit huwelijk kunnen vragen.   

van tjaard

d

mijn bezieling


