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kerkblad

Klassieke remonstranten  
bespreken de wereldlite ra
tuur in preken en in hun  
stukjes in kerkbladen of op  

het internet. Voor de oorlog leerde je  
bij catechisatie meer over de Russische 
literatuur (J.C.A. Fetter) of Rembrandt  
(C.E. Hooykaas) dan over de Bijbel. 
Nee, met de hogere cultuur zat 
het altijd wel goed. Als eenvoudig 
dorpspredikant benader ik het anders. 
Ik lees een boek. Maar niet altijd zo 
ingewikkeld. Als ik een stapeltje (di
gitale) kranten heb liggen, lees ik niet 
eerst de verantwoorde stukken. Nee, 
ik lees allereerst ‘Moderne Manieren’ 
van Beatrijs Ritsema in Trouw en tot 
voor kort ‘Joost mag het weten’ in het 
Algemeen Dagblad. Terwijl Ritsema 
begon als deskundige op het gebied 
van etiquette, verschoof de rubriek al 
snel naar een psychologische hulplijn 
bij klein menselijk leed. Hoe ga ik om 
met mijn lastige schoonmoeder? Wat 
moet ik doen als ik niet (of juist wel) 
uitgenodigd ben voor een feestje? De 
antwoorden zijn bijna altijd voorspel
baar. Dat geldt ook voor de rubriek die 
Joost Prinsen heeft gehad. Zeker Joost 
Prinsen was een groot genoegen om 
te lezen. Elke keer weer hield hij zijn 
vragensteller (maar ook ons als lezer) 
een spiegel voor. Wat zeg je nu eigen
lijk als je dit vraagt? Zelf weet je best 
wel wat verstandig is. Waarom moet ik 
het dan zeggen? Prinsen combineerde 
zijn antwoorden met verhalen over wat 
in zijn eigen leven misging. Een bron 

van herkenning: hoe onbenullig is 
veel waar we ons druk over maken? 
Hoe kunnen mensen (wij zelf ook) 
ontzettend onhandig zijn? Ik vind het 
bemoedigende stukjes.
Dat bemoedigende zit ook in het boek 
dat hij heeft geschreven na het overlij
den van zijn vrouw. Een doodgewoon 
huwelijk van meer dan vijftig jaar. Hij 
heeft net zo’n knullig leven als wij 
allemaal. Weinig centjes te makken, 
zuiniger dan nodig en een partner die 
(terecht) wat voorschrijvend is. Een 
leven lang tegen elkaar zeuren, maar 
volstrekt niet zonder kunnen. Het le
ven van alledag. In Na Emma beschrijft 
hij hoe het hem vergaat. Hoe meneer 
Rouw hem telkens, onverwacht, te gra
zen neemt. Hoe meneer Dood het nu 
echt te gek heeft gemaakt. Een herken
baar boekje dat op humoristische wijze 
vertelt hoe een medemens omgaat met 
rouw. Het helpt je vooral om te zien 
dat wat jou overkomt normaal is. Want 
laten we eerlijk zijn: dat is altijd de 
eerste vraag van iemand die in de rouw 
wordt gestort: ben ik nou gek of hoort 
dit erbij? Ik kan het iedereen aanraden. 
Niet om de diepzinnige levenswijshe
den, niet om de hoge theologische in
houd (volstrekt afwezig), maar omdat 
het zo menselijk herkenbaar is. Precies 
wat ik herken in mensen in deze 
Gemeente die met elkaar meeleven, als 
het leven niet meevalt. De essentie van 
het bestaan.   
 
Tjaard Barnard
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van de redactie

Het maken van een kerkBLAD 
en een kerkKALENDER is 
mensenwerk. Wellicht is het 
sommige lezers al opgevallen 

dat de tijden van de activiteiten in  
november wat bijzonder waren.  
Dankzij de bijdrage van Drukkerij  
G.B. ’t Hooft, onze huisdrukker die 
al ons prachtige drukwerk verzorgt, 
kunnen wij u een nieuwe, gecorrigeer
de kalender aanbieden. Schroom niet 
om de oude kalender (na 1 decem ber) 
aan te bieden aan iemand in uw vrien
denkring, zodat die ook weet wat wij 
allemaal organiseren!  
   
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 1 november 2021 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 12 november 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

U bent van harte welkom,  
aanmelden is niet meer nodig!
Om rekening te houden met de kwets
baren onder ons, wordt de afstand 
van 1,5 meter voorlopig gehandhaafd. 
Verder geldt: kerkgangers hebben een 
vaste zitplaats en verplaatsen zich zo 
weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. 
Belangrijk is natuurlijk ook: kom alleen 
als u géén klachten heeft! 

De Rotterdamse kerkdiensten in ons 
kerkgebouw zijn vanaf zondagavond  
terug te luisteren via SoundCloud  
https://soundcloud.com/tjaard-barnard 

zondag 3 oktober
Jezus vertelt een verhaal van onrecht
vaardige pachters. Hij neemt daarin 
een vertelling uit de profetie van Jesaja 
mee. 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 en oud 
Mede door corona kwam 
de klad er een beetje in, 
de Kinderkring, diensten 
voor jong en oud, kortom 
diensten waar je als ouders 
met (jonge) kinderen naar toe 
kunt. Waar je een stukje van de dienst 
samen beleeft, maar kinderen ook een 
eigen programma(‘tje) hebben. Deze 
zondag pakken we de draad weer op. 
Er is een verhaal, er is een knutsel 
met bloemen en bovendien is er in de 
dienst aandacht voor Jan Pieterszoon 

in memoriam

predikanten afwezig

Cock Koppenol 
Begin augustus overleed 
Cock Koppenolvan den 
Engel in de leeftijd van 
87 jaar. Jarenlang woonde 
Cock in Krimpen en was betrokken 
bij de gesprekskring aldaar. Daarnaast 
was ze jarenlang lid van de Diaconale 
Commissie en was zij de drijvende 
kracht achter de diaconale tafel. Cock, 
bescheiden, vriendelijk en betrokken, 
hield zeer van Bach en was altijd aan
wezig bij de cantatediensten in onze 
Gemeente. Op de rouwkaart stond 
‘Herinner mij zoals ik was’. Dat zullen 
we zeker doen. 

Wij dragen haar op aan Gods  
eeuwige liefde.

h

Tjaard Barnard is afwezig 
van 16 t/m 24 oktober

Koen Holtzapffel is afwezig  
van 25 t/m 29 oktober

kerkdiensten



Sweelinck (15621621). Het jaar 2021 
wordt herdacht als Sweelincks 400ste 
sterfjaar. Sweelinck was een Neder
landse componist, organist, muziek
pedagoog en ensembleleider. Hij geldt 
als een van de belangrijkste componis
ten van de vroegmoderne tijd. Tijdens 
de dienst zal onze organist Jos van der 
Kooy een aantal van zijn werken ten 
gehore brengen. De dienst staat onder 
leiding van Koen Holtzapffel. Jong en 
oud zeer welkom!    

zondag 17 oktober 
Voorganger: Barbara 
Veenman, remonstrants 
theologe en auteur van 
historische romans en  
verhalenbundels. 

zondag 24 oktober
Voorganger: I Leng Tan, 
remonstrants predikant 
en voorganger bij de 
Oecumenische Werkgroep 
De Grote Kerk door de week  
in Haarlem.

zondag 31 oktober
Op Hervormingsdag staat natuurlijk 
het prachtige lied van Maarten Luther, 
‘Een vaste burcht is onze God’, centraal. 
Jos van der Kooy zal er prachtige 
vertolkingen van spelen. Voorganger 
is Tjaard Barnard, die zal spreken over 
de actualiteit van de vragen uit 1517.

zondag 7 november
Aandacht maakt alles mooier? 
Een bekende reclameleus die nader 
onderzoek verdient. We doen dat aan 
de hand van het nieuwe boek van de 
joodse auteur Edmund de Waal,  
Brieven aan Camondo. Daarin roept 
hij een vergane wereld tot leven aan 
de hand van een aandachtige beschrij
ving van voorwerpen, meubilair en 
kunst uit het Parijse huis van zijn 
familie.  
Voorganger: Koen Holtzapffel.

zondag 14 november
Voorganger: Anneke van 
der Velde, remonstrants 
predikant te Meppel.

korte berichten
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VRIJWILLIGERS 
gezocht

Regelmatig zoeken we 
vrijwilligers voor verschil
lende taken. Te denken 
valt aan bestuurders 

(kerkenraad/diaconie), maar ook 
aan hulpkosters voor de praktische 
zaken op de zondagmorgen. Voor 
de zondagmorgen zoeken we ook 
mensen die als gastheer/gastvrouw 
willen meehelpen en er worden 
mensen gezocht voor de openstel
lingen van het kerkgebouw op de 
zondagmiddagen. Daarnaast zijn 
er mensen nodig die oudere leden 
en vrienden willen bezoeken. 

Wij hebben uw hulp dringend 
nodig, zodat ook de praktische 
werkzaamheden kunnen worden 
uitgevoerd die onderdeel zijn van 
het samen kerk zijn! Voor meer in
formatie kunt u contact opnemen 
met een van de predikanten. 

ALGEMENE VERGADERING  

van leden & vrienden
Op 5 december vindt na afloop van de kerkdienst 
de najaarsvergadering plaats. Aanvang 12.00 uur. 
De agenda vindt u in het volgende kerkblad.  
Reserveer deze datum vast in uw agenda!!

zondag 5 december
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kapitelen & kraagstenen (12)

 ‘Het gips’: RELIËF JOHANNES-
KERK AMERSFOORT

Miedema heeft voor de 
toenmalige remonstrantse 
kerk in Amersfoort in 1924 
een prachtig reliëf in gips 

gemaakt van twee meter breed en 
één meter hoog. Het beeldt sym
bolisch het putten uit de bron des 
levens uit.
De oproep uit Jesaja 55 vers 1: 
‘Hierheen, hier is water voor ieder 
die dorst heeft’ is bevestigd in de 
woorden van Christus volgens 

Johannes 4 vers 14: ‘Wie het water 
drinkt, dat ik hem geef, zal nooit 
meer dorst krijgen. Het water, 
dat ik geef, zal in hem een bron 
worden waaruit water opwelt dat 
eeuwig leven geeft.’
Uit de rots met het Christusmono
gram stroomt het water des levens. 

Een olijftak, als symbool van vre
de, en een eikentak, als symbool 
van kracht, groeien uit de rots. Een 
schaap in grazige weide herinnert 
aan Psalm 23, maar tevens aan 
Christus (als een schaap wordt hij 
ter slachtbank gevoerd). Dorstigen 
komen om zich te laven, en gaan, 
gelaafd en gesterkt, een oude man 
vindt aan het einde van zijn leven 
rust bij de bron des levens. 
Tijdens de dienst zag alleen de 

voorganger het. Na de dienst 
kwam (en komt) de kerkganger 
er langs en zag (en ziet) nog eens, 
wat men in de preek heeft kunnen 
horen. 
Het paneel hangt sinds 1989 
in de Johanneskerk van de 
samenwerkingsgemeente van 
remonstranten, doopsgezinden 
en VVP’ers in Amersfoort. 
Vanwege de vele verhuizingen 
werd het ook wel relativerend 
‘het gips’  genoemd, maar de 
bedankbrief aan Miedema spreekt 
de overtuiging uit ‘dat het paneel 
voor gemeente en predikant een 
vingerwijzing zal blijven voor 
wat wij allen in ons kerkgebouw 
behooren te zoeken’.  
  
Titus van Hille met dank aan  
Susien Lenselink

m

korte berichten

What dreams may come
Is er leven na de dood? Deze film 
kan daar wellicht inzicht in geven. 
Het verhaal: door de dood van hun 
kinderen Marie en Ian door een auto 
ongeluk krijgen dr. Chris Nielsen en 
zijn vrouw Annie een zware klap. Voor
al Annie heeft het erg moeilijk met het 
verlies. Vier jaar later lijkt het echtpaar 
de draad weer redelijk opgepakt te  
hebben, maar dan komt Chris eveneens 
te overlijden bij een verkeersongeval, 
waar hij de slachtoffers wilde komen 
helpen. 

Aangekomen in de hemel, ontmoet 
hij Albert, die daar een rol lijkt te heb
ben als begeleider van verloren zielen.  
Hij ontdekt dat de hemel nog opmer
kelijker is dan hij ooit had kunnen 
denken. De dood van Chris is echter 
de druppel voor Annie, die een einde 
aan haar leven maakt. Na haar sterven 
ervaart zij aanvankelijk een benarde 
bewustzijnstoestand, waaruit Chris 
haar helpt te bevrijden. 
Aanvang: 19.00 uur. 

dinsdag 12 oktober

FILMcafé 

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

ADVERTENTIE

Hierheen,  

hier is water  

voor ieder die  

dorst heeft.
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oktober - november - december

ORIËNTATIEcursus 

oktober - november

MUZIEKprogramma 

De Oriëntatiecursus gaat weer van 
start. Tijdens vijf cursusavonden 
gaan we uit van het geheel van het 
christelijk geloof, om daarbinnen tot 
een duidelijke plaatsbepaling van de 
remonstranten te kunnen komen.  
U bent van harte welkom op 5 oktober, 
20 oktober, 2 november, 17 november 
en 7 december. Aanvang: 20.00 uur. 

Graag opgave bij 
het kerkkantoor.  
 

zondag 10 oktober 
Concert tijdens  
Openstelling kerkgebouw 
Aanvang 15.00 uur

dinsdag 12 oktober
Samenzang  
met Jos van der Kooy 
Liederen van Maarten Luther  
en tijdgenoten  
Aanvang: 10.00 uur

woensdag 20 oktober
Muzieklezing  
met Jos van der Kooy
Jan Pieterszoon Sweelinck 
Aanvang: 10.00 uur

dinsdag 9 november
Samenzang  
met Jos van der Kooy
Liederen op de grens van tijd  
en eeuwigheid  
Aanvang: 10.00 uur

vrijdag 8 oktober

TUSSEN KOFFIE  
& lunch 
Door corona kwam het er lang niet 
van, maar nu pakken we de traditie op 
van Tussen Koffie en Lunch. Weet u 
het nog? Driemaal per jaar onder de 
bezielende leiding van onze diaconie. 
Een ochtend waar iedereen welkom 
is. Speciaal oudere leden, vrienden en 
bekenden die niet (regelmatig) meer 
naar de kerk kunnen komen, maar 
deze ochtend hopelijk wel. 
Vanaf 10 uur bent u welkom, om 10.30 
uur is er koffie met taart en om 11 uur 
is onze organist Jos van der Kooy bereid 
gevonden, te vertellen over ons orgel. 
Hij zal zijn grote kennis van kerkmu
ziek met ons delen en ook het orgel 
laten klinken. 
Van harte welkom dus ieder die van  
muziek houdt, van koffie en van taart.
Hebt u problemen met het vervoer?  
Deze ochtend is juist ook voor u 
bedoeld! We zorgen dat u wordt opge
haald en thuisgebracht. Informatie en 
opgave bij het kerkkantoor.  

maandag 11 oktober

DEBATMIDDAG  
bezinningsbrief 
Met Koen Holtzapffel
In het voorjaar verscheen (als bijlage 
van AdRem) een remonstrantse bezin
ningsbrief onder de titel: Ik laat je niet 
alleen. Over polarisatie en het vergeten 
wij. De brief bevat een aantal vragen 
die we deze middag met elkaar zullen 
bespreken. Bijvoorbeeld hoe wij de po
larisatie, tweedeling, kloof in de samen
leving beleven en of we daar een taak 
zien voor onze geloofsgemeenschap. 

Ook gaan we in op de inhoud van de 
brief en de historische aanleiding: pre
cies honderd jaar geleden verscheen een 
artikel van de hand van seminarium
hoogleraar G.J. Heering: ‘De kerk als 
maatschappelijk geweten’. De middag 
in onze kerk duurt van 14.30 – 16.00 

uur en staat onder leiding van Koen 
Holtzapffel, die meeschreef aan de 
brief. De tekst van de brief is online te 
lezen, maar ook nog in gedrukte vorm 
verkrijgbaar bij het Landelijk Bureau 
van de Remonstranten. Graag opgave 
bij het kerkkantoor!  

dinsdag 12 oktober & 
dinsdag 9 november

OECUMENISCHE 
leerkring 
Tijdens deze bijeenkomsten bespreken 
wij het boek Mijn held en ik, autobio-
grafisch Bijbellezen. Elf remonstrantse 
predikanten lezen een Bijbels verhaal 
door een autobiografische bril. Ze 
verbinden hun Bijbelse held met hun 
eigen levenservaringen. Het resulteert 
in mooie en indringende verhalen 
over verraad of angst, over ontluikende 
liefde of verwondering. Inleiding van 
de discussie door Tjaard Barnard en 
Katinka Broos. Aanvang: 10.00 uur.     

 

jaarprogramma



Ik ben altijd  
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woord gebleven.
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Als mijn vader (tijdens mijn 
jonge jaren was hij dominee 
in de Remonstrantse Kerk in 
Haarlem en in Amsterdam) 

een stel had getrouwd, kreeg hij vaak 
een cadeau van het jonge paar. Een 
van die cadeaus was het dikke boek 
‘A century of Punch’ uit 1956, een 
verzameling van cartoons uit Punch 
uit de jaren 1848 tot 1955. Toen ik 
dat boek voor het eerst in handen 
kreeg, ik was 7 jaar oud, ging de 
wereld van cartoons voor mij open 
die mij en mijn eigen tekeningen tot 
de dag van vandaag beïnvloedt, en 
maakte ik ook kennis met de beeld
cultuur, de beeldende kunst. Ik ben 
ook altijd meer iemand van het 
beeld dan van het woord gebleven. 

Beeldende Bijbelverhalen spreken 
mij direct aan, zeker als ze dan 
ook in sprekende beelden worden 
weergegeven: de marmervloeren 
in de Dom van Siena met onder 
andere voorstellingen uit het leven 

In de rubriek: ‘Mijn bezieling’ laten 

we gemeenteleden aan het woord 

over hun geloof. Wat drijft hen, 

waar vinden ze hun inspiratie? 

En hoe doe je dat eigenlijk, geloven 

in het dagelijks leven? Waar loop je 

tegenaan en waar verlang je naar? 

En de kerk, wat vind je daar?  

In deze aflevering hulpkoster en 

kerkBLAD-redacteur Titus van Hille. 

van Mozes en Elia spannen hierin 
wel de kroon. Wat mij in de Bijbel het 
meeste aanspreekt, is echter moeilijk 
in een beeld weer te geven: God die 
de levensadem bij Adam inblaast – de 
scheppende kracht die hierin tot uit
drukking komt. 
Ik ben na een pauze van twintig jaar 
teruggekomen bij de Remonstranten, 
nadat Sity en ik op zoek waren naar 
een passende kerk. Ik vind dat het 
geluid dat in onze kerk(en) te horen 
is, moet blijven bestaan, ook over 100 
jaar. Het is wel begrijpelijk dat als de 
tijden veranderen, de wijze van kerk 
zijn zich daartoe moet verhouden. 
Het zou mij echter zeer spijten als de 
kerkdienst zoals we die in Rotterdam 
hebben, gestoeld op het verhaal van 
de Bijbel, zou verdwijnen. Of dat het 
alleen een meditatief samenzijn wordt 
met koffie na.
Mijn vader heeft in de jaren ’70 voor 
de Broederschap een boekje met litur
gische teksten geschreven: ‘Elkaar een 
dienst bewijzen’. Ik ben hulpkoster ge
worden, omdat ik het mooi vind, met 
alle zorgvuldigheid die daarbij hoort, 
er zo goed mogelijk voor te zorgen 
dat de kerkgangers en ambtsdragers 
onbezorgd aandacht kunnen hebben 
en dienst kunnen doen; je komt als 
eerste en gaat als laatste weg, eerst met 
Allaird en nu al weer een paar jaar met 
Ed en beide andere hulpkosters. Dat 
doen we zondag met elkaar: kerkgan
gers, voorganger, organist én vrijwilli
gers, je bewijst elkaar een dienst!   

TITUS van Hille
a

mijn bezieling


