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kerkblad

Landelijk is er komend 
seizoen sprake van twee 
thema’s. Gelijkenissen en 
de bezinningsbrief over 

polarisatie, die u in het voorjaar bij 
AdRem ontving. We leggen in Rotter
dam het accent op de gelijkenissen, 
wat overigens niet wil zeggen dat er 
helemaal geen aandacht is voor de 
bezinningsbrief (bijvoorbeeld op een 
aparte middagbijeenkomst op 11 ok
tober, zie kerkKALENDER). Waarom 
een seizoen over gelijkenissen? In de 
eerste plaats omdat gelijkenissen een 
belangrijk onderdeel vormen van de 
christelijke verhaaltraditie. En juist 
die verhalende vorm maakt het mo
gelijk, parabels van toen in gesprek te 
brengen met mensen van nu. Inclusief 
hun levensvragen, culturele expressies 
en maatschappelijke kwesties. Juist 
door in gesprek te gaan, behouden 
gelijkenissen ook hun actuele zeg
gingskracht. 
In de tweede plaats kan de bijzon
dere inhoud en vorm die parabels 
kenmerkt, een open kijk op geloof 
naar voren brengen. Niet dat parabels 
altijd zo zachtzinnig en zo vrijzinnig 
zijn!! Wel is het zo dat parabels altijd 
weer op verschillende manier gelezen 
en geïnterpreteerd zijn, toen en nu: 
letterlijk en figuurlijk, metaforisch en 
symbolisch. Parabels maken duidelijk 

dat geloof een avontuur is, waarbij 
je de waarheid niet op voorhand 
in je bezit hebt. Het is de uitkomst 
van een zoektocht, waarbij naast 
antwoorden ook vragen en twijfels 
horen. Kortom, parabels en geloof 
nodigen uit tot dialoog. En is juist de 
geloofsgemeenschap daarvoor niet bij 
uitstek geschikt? Samen de verhalen 
lezen, overdenken en verbinden met 
ons dagelijks bestaan. ’t Is alles een 
gelijkenis…   
 
Koen Holtzapffel

J A A RT H E M A 

’T IS ALLES een gelijkenis
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Parabels maken 

duidelijk dat geloof 

een avontuur is, 

waarbij je de 

waarheid niet op 

voorhand in je  

bezit hebt.

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! 



van de redactie

Het nieuwe seizoen begint 
weer. Een openingszondag 
met een nieuwe jaarthema. 
Hoewel we nog steeds voor

zichtig zijn, hebben we opnieuw de 
hoop dat we elkaar dit jaar weer echt 
kunnen ontmoeten. Bij dit nummer 
vindt u de nieuwe kerkKALENDER. 
Kijkt u eens wat er van uw gading in 
te vinden is: bijzondere kerkdiensten, 
mooie muzikale ontmoetingen. Voor 
elk wat wils.  
   
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 20 september 2021 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 1 oktober 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. Om drukte voor de dienst 
bij de deur te voorkomen, is het fijn 
als u zich vooraf even aanmeldt bij het 
kerkkantoor: administratie@remon
strantenrotterdam.nl of inspreken via 
de voicemail. Deze aanmeldingen  
worden tot vrijdagmiddag 15.00 uur 
vooraf geregistreerd. De kerkdiensten in 
ons kerkgebouw zijn vanaf zondagavond 
terug te luisteren via SoundCloud  
https://soundcloud.com/tjaardbarnard

Zondag 5 september
Geef mij die dwaze meisjes maar.  
Waarom het leuk is, je te verdiepen 
in een lastige parabel.
Voorganger: Koen Holtzapffel 

Openingszondag 12 september
Talent voor Talent
Vorig jaar vierden Tjaard en ik op een 
zonnige en drukke openingszondag 
ons 25jarig ambtsjubileum. Helaas 
moest na die voorspoedige start vanaf 
medio december toch weer overgestapt 
worden op onlinediensten. Dit jaar 
gaan we opnieuw van start in de hoop 
dat het virus ons niet meer in de wielen 

in memoriam

Guus Reiche 
Op 17 juli overleed 
Guus Reiche op 
85jarige leeftijd. Hij 
was lid van de Gemeente. 
Irene en Guus werden midden jaren 
negentig actief in de Gemeente. Guus 
had geen gemakkelijk leven, van jongs 
af aan kampte hij met een lastige 
gezondheid. Tegelijkertijd wist hij 
zich gedragen door een groot geloof 
in zijn Schepper en zette hij zich in 
voor de mensen die hij op zijn weg 
tegenkwam. 

Nettie Carpde Gast 
Op 20 juli ontviel ons mevrouw 
Nettie Carpde Gast. Woonachtig in 
Kralingen vertoefde ze graag in haar 
huis nabij de Buissche Hei. Lang was 
ze weduwe en een visuele handicap 
beperkte haar op latere leeftijd in haar 
participatie in het gemeenteleven. 
Maar ze toonde zich altijd geïnteres
seerd in de Gemeente en betrokken 
bij ieders wel en wee. Dat uitte zich 
gedurende heel veel jaren in een trouw 
lidmaatschap van de groep Kralingse 
contactleden. Velen heeft Nettie in 
die hoedanigheid met een luisterend 
oor bezocht en bijgestaan. We danken 
voor haar leven en leven mee met haar 
(klein)kinderen. 

Wij dragen hen op aan Gods  
eeuwige liefde.
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nieuws uit breda

Na alle coronaperikelen hopen 
we dit seizoen weer een volledig 
programma te kunnen aanbieden. 
Zondagse diensten, gesprekskrin

gen en pastorale bezoeken. Voor de zomer 
werd er al een begin mee gemaakt. In de 
gesprekskring gaan we het hebben over 
gelijkenissen. Dat zal ook af en toe in de 
zondagse diensten doorklinken. Maar pra
ten over een gelijkenis in de gesprekskring 
is nog weer iets anders dan zo’n gelijkenis 
overdenken in de dienst op zondagmorgen. 
Op zondag 26 september beginnen we 
daarmee onder het motto ’t Is alles een 
gelijkenis. Hoe verhouden een gelijkenis en 
het ‘echte’ leven zich tot elkaar? Wat zou die 
mooie zin uit lied 978: ’t Is alles een gelijke
nis van meer dan aards geheimenis’ kunnen 
betekenen? Ik hoop zeer u de vierde zondag 
van september te kunnen begroeten.   
 
Koen Holtzapffel
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kerkdiensten
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rijdt en we een heel jaar ons gemeen
televen kunnen beleven conform alle 
plannen (zie kerkKALENDER). Ons 
jaarthema is ’t Is alles een gelijkenis 
en daarmee maken we deze zondag 

een begin. Zowel Tjaard Barnard, terug 
van studieverlof, als Koen Holtzapffel 
gaan voor. Een vocale bijdrage wordt 
geleverd door ons gemeentelid Nicky 
Bouwers, alt, begeleid door onze 
organist Jos van der Kooy. Het thema 
is Talent voor Talent, ontleend aan de 
gelijkenis van de talenten zoals te lezen 
in Matteüs 25, vers 1430. In de Bijbel in 
Gewone Taal (waaruit we tegenwoordig 
meestal lezen) ‘Het voorbeeld van de 
drie dienaren genoemd’. In zijn preek 
van de leek gaf premier Rutte er een 
specifieke uitleg aan, maar ook een heel 
andere interpretatie is mogelijk! Dat is 
nou juist zo aardig aan gelijkenissen. 
Iedereen is welkom, inspirerend om het 
seizoen tezamen te starten!  

Zondag 19 september
De meeste bekende gelijkenissen 
zijn diegene die verteld werden door 
Jezus. In deze dienst behandelt Tjaard 
Barnard een vergelijkbaar verhaal uit 
het Oude Testament. In Richteren lezen 
we over bomen die een koning moeten 
kiezen. Eens kijken wat die gelijkenis 
ons te vertellen heeft.
Voorganger: Tjaard Barnard

Zondag 26 september
Voorganger: Martijn Junte

Roze Viering 26 september 
15.00 uur
Ook dit jaar vindt er een Roze Viering 
plaats in onze kerk. De vieringen wor
den georganiseerd door Initiatiefgroep 
Roze Vieringen Rotterdam en onder
steund door diverse Rotterdamse kerken. 
Ook onze kerk hoort daar al jaren bij, 

omdat wij voor iedereen 
een plek willen zijn om 
samen levensvragen te 
stellen en geloof te be
leven. De diensten zijn 
altijd opgewekt, met 
veel muzikale inbreng 
en een pluriform geluid. 
U bent allen zeer welkom, het thema dit 
jaar is We could be heroes!  
Voorganger: Koen Holtzapffel. 

Zondag 3 oktober
Jezus vertelt een verhaal van onrecht
vaardige pachters. Hij neemt daarin mee 
een vertelling uit de profetie van Jesaja. 
Slaat dit verhaal vooral op hemzelf of 
kunnen wij er ook iets uit leren voor 
onze tijd? 
Voorganger: Tjaard Barnard

Zondag 10 oktober  
Kerkdienst voor jong & oud 
Dit wordt weer eens een 
dienst waar je als ouder met 
jonge kinderen naartoe kunt. 
Samen de dienst beleven, maar ook een 
moment waarop de kinderen een eigen 
programma hebben. Mede door corona 
kwam er de klad in. De behoefte aan deze 
vorm van samen vieren is er zeker, blij
kens het aantal kindertjes dat de afgelo
pen jaren te midden van onze Gemeente 
ten doop is gehouden.  Daarbij werd de 
belofte uitgesproken, het kind kennis te 
laten maken met de geloofstraditie en  
gemeenschap.  Een geloofsgemeenschap 
is er voor jong en oud samen! Dat willen 
wij, met uw hulp, het komende seizoen 
weer oppakken. We starten daarmee op 
10 oktober, traditioneel de Bloemenzon
dag in onze kerk, waar de kinderen altijd 
een belangrijke en leuke rol vervullen. 
U komt toch ook!

korte berichten

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

ADVERTENTIE

VAN Tjaard

HULP gezocht

Het is bijna 1 september. Mijn studie
verlof is voorbij en ik ga gewoon weer 
aan het werk. Sterker nog: nu de 
samenleving weer enigszins normaal 
wordt, het grootste gedeelte van de 
mensen volledig gevaccineerd is en 
corona vooralsnog minder bedreigend 
lijkt, kan ik weer echt aan het werk. 
Al anderhalf jaar heb ik u allen veel 
minder vaak gezien dan u van mij 
gewend bent. Daarom wil ik er vanaf 
september veel tijd aan besteden om 
iedereen snel te bezoeken. Nu zal dat 
met zo’n 250 mensen niet in een keer 
gebeuren, maar wees niet verbaasd als 
Sity Gerrits u belt voor een afspraak. 
Denkt u, waarom duurt het zo lang en 
er is toch iets bijzonders dat ik met de 
dominee wil bespreken, schroom niet 
om Sity te bellen. Ik kom graag!
Op deze plek wil ik graag eenieder 
bedanken die Marieke en mij ge
feliciteerd heeft met ons huwelijk. 
Prachtige kaarten, mooie bloemen, 
lieve mailtjes en dito wensen kwamen 
onze kant op. Grote dank!
In een volgend nummer volgt een 
uitgebreid verslag over mijn ontdek
kingen bij Tideman.   

Hulp gezocht bij Kerkdiensten  
voor jong & oud
We zoeken gemeenteleden die het 
leuk vinden, op die betreffende zon
dagen het programma voor de jonge 
kinderen vorm te geven en uit te 
voeren. Wellicht wilt u als ouders zelf 
hierbij betrokken zijn, maar anderen, 
al dan niet met ervaring, zijn ook zeer 
welkom. Opgave graag bij  
Koen Holtzapffel, holtzapffel@
remonstrantenrotterdam.nl. Ook 
voor nadere informatie. Laten we er 
samen voor zorgen dat dit belangrijke 
onderdeel van ons kerkenwerk weer 
tot bloei komt. Zegt het voort.    



Het heeft een tijd stilgelegen, maar we gaan weer 
beginnen met het openstellen van de kerk op zondag
middagen. Een keer per maand. Met als bijzonderheid 
om 15.00 uur een orgelconcert door Jos van der Kooy 
en om 16.00 uur een korte vesper geleid door Tjaard 
Barnard. De eerste keer is op zondag 19 september. 
Wees welkom! Verdere data in de kerkKALENDER. En 
wilt u meehelpen (het is altijd erg gezellig), bel/mail/
app Tjaard Barnard! 
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7 september Samenzang 
met Jos van der Kooy – 10.00 uur
Kerkliederen uit de 19de eeuw

15 september Muzieklezing 
met Jos van der Kooy – 10.00 uur
Jan Zwart, organist, componist en... Rotterdammer

19 september Orgelconcert 
met Jos van der Kooy – 15.00 uur
Werken van Buxtehude, Bach, Mozart, Andriessen, Reger

muziekprogrammakorte berichten

ALLEDAGkerk

OECUMENISCHE LEERKRING

ZONDAGMIDDAG

GELOOFSverdieping

ORIËNTATIEcursus

OPENstelling

In beginsel elke dinsdag om 12.15 uur is er een korte 
dienst (20 minuten) in de Laurenskerk. Deze dien
sten worden geleid door een brede schare van voor
gangers, van oudkatholiek, remonstrants, midden 
PKN tot orthodox PKN en christelijk gereformeerd. 
Allemaal de moeite waard. Schroom niet om eens te 
komen luisteren. Na afloop is er vaak ook een (gratis) 
orgelconcert.   

Het is lang geleden dat deze kring samenkwam, nog 
voor corona. Daarna hebben we het even geprobeerd, 

totdat de tweede lockdown ons 
tegenhield. Nu proberen we vanaf 
september gewoon verder te gaan 
waar we gebleven waren. We lezen 
nog steeds het boek ‘Mijn held en 
ik’. De eerste bijeenkomst is op 
dinsdag 28 september om 10.00 
uur. (Verdere data vindt u in de 
kerkKALENDER. De kring wordt 
als altijd geleid door Katinka Broos 
en Tjaard Barnard.   

Voor wie wil weten, waar Remonstranten voor staan, 
organiseren de predikanten jaarlijks een korte cursus 
van vijf avonden. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 
5 oktober om 20.00 uur. Zie voor andere data en de 
onderwerpen de kerkKALENDER.  
Aanmelding graag bij het kerkkantoor: administratie@
remonstrantenrotterdam.nl of 010 436 0543. 


