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kerkblad

Helaas zijn de coronabe-
richten op het moment 
van schrijven wederom 
ongunstig, maar toch lukte 

het begin oktober: op kloosterweekend 
met een twaalftal remonstranten. 
Het thema was: iets nieuws beginnen. 
Je kunt daarbij natuurlijk denken aan 
de postcoronasamenleving: lukt het 
dingen anders te doen dan we gewend 
waren, of staan we binnen de kortste 
keren weer massaal in de file? Maar je 
kunt ook denken aan de plek waar we 
samen kwamen: het klooster Nieuw 
Sion te Diepenveen bij Deventer. Meer 
dan honderd jaar werd dat klooster 
bevolkt door een omvangrijke groep 
trappisten. De groep werd helaas 
steeds kleiner en ouder, het klooster 
Sion moest worden verkocht. Gelukkig 
aan een groep enthousiastelingen 
die aan een doorstart vormgaf: een 
klooster Nieuw Sion, dat op moderne 
wijze oude kloostertradities als stilte 
en gastvrijheid voortzet. Er wordt 
gebeden en gewerkt, er zijn jongeren 
betrokken en op duurzame wijze 
wordt de prachtige omliggende natuur 
verzorgd. Overigens zijn ook de oude 
trappisten weer iets nieuws begonnen 
op Schiermonnikoog.

Niet alleen kloosterlingen, maar 
wij  allemaal beginnen wel eens iets 
nieuws: volgende levensfase, nieuwe 
partner, nieuwe baan, nieuw huis. 
Gedwongen iets nieuws beginnen 

h

ZIE IK GA IETS nieuws verrichten 
kan een pijnlijke ervaring zijn, je 
moet maar zien dat je er weer iets van 
maakt. Iets nieuws beginnen kan ook 
een antwoord op een diepgevoeld ver-
langen zijn, een bevrijdende ervaring, 
een kans. De profeet Jesaja (43: 18 en 
19a) bespreekt het thema in de Bijbel 
in de vorm van een Godsspraak: ‘Blijf 
niet staan bij wat eertijds is gebeurd, 
laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga 
iets nieuws verrichten, nu ontkiemt 
het – heb je het nog niet gemerkt?’ 
Op de goede manier het verleden 
blijven gedenken dus en tegelijk open 
staan voor iets nieuws. 

Nu is november de maand dat in heel 
veel kerken de overledenen van het 
afgelopen jaar worden herdacht. Dood 
en nieuw begin, is dat mogelijk? De 
remonstrantse verantwoording bij de 
dood zegt dat de dood niet alleen einde 
is, maar overgang, niet alleen schei-
ding maar ook hereniging. Durven we 
daarop te hopen? In ieder geval volgt 
op de afsluiting van het kerkelijk jaar 
de tijd van Advent. Over nieuw begin 
gesproken. En ja, volgend jaar is er 
weer een kloosterweekend te Diepen-
veen…  

Koen Holtzapffel

Op de goede manier 

het verleden blijven 

gedenken en tegelijk 

open staan voor iets 

nieuws.



colofon

De Kerkenraad had een ker-
kenraadsdag en zie, de dag 
vond plaats in het Lutherse 
kerkje van Breda. Met ’s mid-

dags een zonovergoten bezoek aan 
de markt en de altijd weer prachtige 
Grote Kerk. Onder dankzegging was 
de dag perfect georganiseerd door 
Jennie en Lex, onze trouwe steun-
pilaren in Breda. Gelukkig vinden 
diensten en kring weer plaats en 
kunnen we lief en leed weer live met 
elkaar delen en niet enkel via zoom. 
In de gesprekskring buigen we ons 
over de parabel van de werkers van 
het eerste en van het laatste uur. Met 
recht is zo’n parabel een ‘discussi-
on-starter’ genoemd. Gaat het hier 
alleen over een onbereikbaar ideaal 
of wordt van ons verwacht dat we 
hier en nu iets met de boodschap 
van de parabel doen?   

Koen Holtzappfel

In dit nummer is er veel 
aandacht voor markante ge-
meenteleden die zijn overle-
den. Tegenwoordig vertellen 

we niet alleen de namen, maar laten 
we ook een foto zien en proberen iets 
te vertellen over wie ons ontvallen 
zijn. Niet iedereen kent alle namen 
(want wie durft dat een derde keer te 
vragen?) maar juist foto’s geven her-
kenning. In ons Kerkblad proberen 
we ons meer en meer rekenschap te 
geven van het feit dat we met elkaar 
verbonden zijn als geloofsgemeen-
schap. Zo heeft Lientje Pols dit keer 
Els Wiltschut geïnterviewd.  
Uiteindelijk laat dat zien waar we 
voor staan: een geloofsgemeenschap 
van mensen die samen zoeken naar 
de zin van het bestaan, die zich met 
elkaar verheugen als er iets is om blij 
over te zijn en die elkaar vasthouden 
in droevige dagen. Zo zullen we 
op 21 november ook stilstaan bij 
iedereen die ons het afgelopen jaar 
ontvallen is. We steken een kaarsje 
aan en we denken aan hen. Hierover 
vindt u elders in dit blad meer.   

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

nieuws uit breda
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van de redactie

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 7 december 2021 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 17 december 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 in verband met de coronamaatregelen 
alleen te bereiken via e-mail: administratie@ 
remonstrantenrotterdam.nl of telefonisch op  
donderdag van 10 tot 13 uur op 010 43 60 543.

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
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in memoriam

Greet Duinker-Kloeke
Op 3 oktober overleed Greet 
Duinker-Kloeke. Zij was 
de weduwe van onze oud- 
predikant ds. Gerard Duinker.  
Zij is 90 jaar geworden. Greet was 
een zeer zelfstandige vrouw. Toen zij 
jong getrouwd en gestopt met haar 
studie maatschappelijk werk in de 
pastorie van Boskoop als dominees-
vrouw moest optreden, bleek dat 
die rol haar niet lag. Zij heeft altijd 
gestreefd naar een eigenstandige rol. 
Die kreeg zij ook toen de vier dochters 
wat groter waren en zij logopedie ging 
studeren. Later werkte zij als docent 
in dit vak. Greet was tot het einde toe 
maatschappelijk zeer betrokken.

Hanneke Drost
Op 75-jarige leeftijd 
overleed Hanneke Drost. 
Hanneke verbond in haar 
leven de christelijke en oosterse me-
ditatietraditie. Sommigen vonden dat 
ze daarin moesten kiezen, Hanneke 
deed dat bewust niet. Gedurende vele 
jaren was ze met trouw en toewijding 
kerkenraadslid en secretaris van de 
wijkcontactleden van Kralingen en 
Prinsenland. Ook diaconaal was ze 
betrokken. We zullen haar inbreng 
zeer missen.  

Johanna Wareman
Op 24 september overleed op 79-  
jarige leeftijd Johanna Wareman. 
Zij deed in 1961 belijdenis bij  
ds. Laforêt en was tot aan haar 
overlijden lid van onze Gemeente. 

Foto: Julia Shamojan 



in memoriam

Op 27 september is Sity  Gerrits 
op 69-jarige leeftijd overleden. 
Dat zal voor velen een schok 
zijn geweest. Zij was al langere 

tijd ziek, maar door de coronatijd viel 
het minder op, daar we als geloofsge-
meenschap elkaar minder konden zien. 
Zij koos ervoor, zo lang mogelijk gewoon 
haar werk voor de kerk te blijven doen. 
Zij vond het belangrijk en genoot van 
het contact met de  mensen. Daarbij zou 
het lastig zijn als iedereen aan haar zou 
vragen hoe het ging. 

Gedurende vele jaren was zij voor velen 
het aanspreekpunt van de kerk. Kort 
nadat zij zich met haar partner Titus 
van Hille aansloot bij de Gemeente, 
werd zij contactlid en later wijksecretaris. 
Steeds meer werd zij een pastoraal 
werker in onze Gemeente. Met velen 
had zij contact. Veel mensen was zij tot 
steun in de ingewikkeldheden van het 
bestaan. Veel werk verrichtte zij voor mij 
in het maken van alle afspraken, in het 
regelen van de bloemenadressen voor 
de zondag en het op tijd versturen van 
de verjaardagskaarten. Eerder verzorgde 
zij readers voor een gesprekskring.

SITY Gerrits

3

o Toen ik afgelopen zomer voor haar 
een koninklijke onderscheiding 
aanvroeg, bleek dat zij dit werk al veel 
eerder, ook in eerdere kerken waarbij 
zij aangesloten was, deed. Haar open 
houding, waardoor iedereen welkom 
was voor een goed gesprek, kenmerkte 
haar al toen zij in de tachtiger jaren bij 
de Hartstichting werkte en veel contact 
had met jongeren met een aangeboren 
hartafwijking.

Voor het vele werk dat Sity deed voor 
onze Gemeente in het bijzonder en 
de samenleving in het algemeen heeft 
zij een koninklijke onderscheiding 
gekregen. Doordat het aan het einde 
zo snel ging, heeft zij dit zelf niet meer 
kunnen meemaken. De onderschei-
ding kon pas overhandigd worden bij 
haar uitvaart. Tijdens de drukbezochte 
dankdienst voor haar leven, die op 
maandag 4 oktober in de kerk werd 
gehouden, bleek dat zij was benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Centraal in die dienst stond de Bijbel-
tekst: ‘Al wat je hand vindt om te doen, 
doe dat met de kracht die je hebt’ 
(Prediker 9: 10). 

Els ten Raa
Op 88-jarige leeftijd 
overleed Els ten Raa- 
Kuipers. Jarenlang woon-
achtig in Termaat, was zij trouw 
lid van de kring aldaar. Haar leven 
was bepaald niet gemakkelijk en 
toch heeft Els zich altijd weer op-
gericht en deelgenomen aan het 
sociale leven. Op haar is zeker het 
vers van toepassing: ‘het leven is 
een krijgsbanier, […] kloekmoedig 
voorwaarts dragen’. 

Wij dragen hen op aan Gods  
eeuwige liefde.

Foto: Klaas Gerrits 

We zijn dankbaar voor het leven van 
Sity, voor wat zij allemaal gedaan 
heeft. We vertrouwen haar toe aan 
Gods eeuwige liefde.  

Tjaard Barnard

Al wat je hand vindt 

om te doen, doe  

dat met de kracht 

die je hebt.



Zij gingen iedere zondag naar de Re-
monstrantse Kerk. In de winter droeg 
mevrouw een bontjas, dat maakte wel 
indruk op mij als jonge vrouw. 

OORLOGSJAREN 
Ik was 10/11 jaar toen de oorlog uitbrak. 
Het is een wonder dat de kerk er nog 
staat met al die bombardementen. 
Ik werd lid van de Vrije Vogels, de 
VCJC  en later de studentenvereniging 
en volgde catechisatie en deed jaren 
later belijdenis bij ds. Hanneke Meijer.
Tijdens de oorlogsjaren bezochten we 
wel de kerk. Ik herinner me diensten 
met ds. Tjalsma, hij droeg onder zijn 
toga een dikke trui. Zo koud was het!
‘Luiden de klokken nog?’ vraagt ze me 
opeens. Ja hoor, iedere zondag en bij 
vreugde en verdriet. Weet je, tijdens 
een van die diensten in de oorlog, wees 
Tjalsma naar boven en zei: ‘Zelfs de 

mijn bezieling

ELS
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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 

Els Wiltschut.

Tjalsma wees  

naar boven en zei 

‘Zelfs de klokken 

hebben ze gejat!’

‘’Ah, daar gaat er weer 
een, Elsje Wiltschut, wijst 
vanuit de stoel in haar flat 

aan de Coolhaven naar de traumahe-
likoper, op weg naar het EMC. Ze ziet 
veel vanuit de flat, boten op het water, 
blauwe luchten, wolkenpartijen, de 
ondergaande zon. Ze woonde er jaren 
met haar man Wim, en nu alweer enige 
jaren alleen, maar in ieder gesprek dat 
ik met haar mag voeren, valt zijn naam. 
Ze waren heel gelukkig en kregen drie 
kinderen. Door corona, heeft ze Mir-
jam, die in Italië woont, al bijna twee 
jaar niet gezien en dat is een enorm 
gemis. Om haar heen staan zoon Karel 
en de thuiszorg. ‘Wat moet ik zonder 
hen?’ 

REMONSTRANTS HART 
‘Jij hebt een remonstrants hart, Els’, 
sprak ds. Laforêt. Nee, ik ben niet re-
monstrants van huis uit. Werd gedoopt 
in de Laurenskerk, zo ging dat in die 
tijd. Maar veel deden we er niet aan. 
We woonden aan de Mauritsweg en 
naast ons woonde een doktersfamilie. 
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klokken hebben ze gejat!’ Na de oorlog, 
als er weer klokken in de klokkentoren 
worden gehangen, komt er ook een klok 
die geschonken is door dominee en me-
vrouw Wegerif. De klok draagt de naam 
‘Libertas’, ter nagedachtenis aan zijn in 
de oorlog vermoorde zoon.
En dan is het 5 mei 1945. We zijn met 
heel veel jongeren bij elkaar, als Dick 
Verhaar binnenstormt. ‘Jongens ik 
heb nieuws! We zijn vrij! Iedereen 
rent achter hem aan, richting stadhuis 
en daar zingen we het Wilhelmus. Zo 
ontroerend.

KERKGANGERS

Wim en ik waren trouwe kerkgangers, 
onze kinderen hebben we laten dopen 
en we waren lid van diverse kringen. 
Onder leiding van Tjaard gingen we 
met een groep naar Friedrichstadt, de 
enige remonstrantse gemeente in het 
buitenland. Die herinneringen koester 
ik. Tjaard komt heel regelmatig langs. 
Meestal rond lunchtijd. Een kopje soep 
slaat hij dan niet af. ‘Een kwajongen is 
het’, zegt ze lachend.
Nee, naar de kerk gaan lukt niet meer, 
maar ik lees alle preken. Het is goed 
om je geloof te blijven onderhouden. 
Met grote dankbaarheid kijk ik terug 
op mijn actieve remonstrantse jaren. 
Zonder die gemeenschap en mijn ge-
loof had ik niet gekund.  
 
Interview van Lientje Pols  
met Els Wiltschut

Wiltschut



KERKkalender

jaarprogramma

MUZIEKprogramma
17 november

Muzieklezing met Jos van der Kooy 
Johann Sebastian Bach en de invloed van  
Buxtehude, Böhm en Vivaldi op zijn werken. 

21 november

Concert tijdens de openstelling van het kerkgebouw
Aanvang 15.00 uur

14 december

Samenzang met Jos van der Kooy 
Liederen voor Advent en Kerst

17 november

Oriëntatiecursus ‘Ik en mijn belijdenis’
Aanvang 20.00 uur

21 november

Openstelling kerkgebouw
Na het orgelconcert om 16.00 uur wordt 
afgesloten met een Vesper.

30 november

Filmcafé ‘A Beautiful Day  
in the Neighborhood’ (2019)

In deze film speelt Tom Hanks Mister 
Rogers. Een voor deze tijd heel passend 
verhaal, waarin vriendelijkheid het wint 
van cynisme, gebaseerd op de vriend-
schap tussen Fred Rogers en journalist 
Tom Junod. Een verbitterde journalist 
moet voor een tijdschrift een stuk schrij-
ven over Fred Rogers. Hij overwint zijn 
scepticisme en leert van de meest gelief-
de buurman van Amerika over vriende-
lijkheid, liefde en vergeving.
Heb je naaste lief als je zelf..., echter als 
iemand zich onappetijtelijk gedraagt, kan 
dat soms een hele uitdaging zijn! In het 
joodse boek van Leven en Sterven staat dat 
dergelijk gedrag vaak als een schreeuw om 
liefde kan worden gezien. Een inzicht dat 
helpend kan zijn om met de als lastig erva-
ren medemens om te gaan. (Soms zijn wij 
dat wellicht ook wel eens voor een ander.) 
Deze film, gebaseerd op ware gebeurtenis-
sen, kan op dit gebied inspirerend zijn!  
Aanvang 19.00 uur.

7 december

Oriëntatiecursus ‘Slotavond’
Aanvang 20.00 uur

5

Kring Hoeksche Waard

De kring Hoeksche Waard o.l.v. Tjaard Barnard en Henriëtte van Dunné gaat 
weer van start. Centraal staat het boekje ‘Mijn Held en ik’. Eenieder is van harte 
welkom! Meer informatie bij Sietske Amesz-Knol, e-mail: a.s.knol@upcmail.nl.

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

ADVERTENTIE



korte berichten
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VAN Tjaard

Vrijwilligers gezocht

OPNAME kerkdiensten 

Vrijwilligers gezocht

MEDEWERKERS boekentafel 

Algemene Vergadering  
van Leden en Vrienden

UITNODIGING

Zoals velen terecht veronderstellen, 
heeft het overlijden van Sity mij veel 
gedaan. Vanaf 2009 zijn wij veel 
samen opgetrokken, eigenlijk steeds 
meer. Zij was een steun en toever-
laat in allerlei praktische dingen 
van het predikantschap en daarin 
veel handiger dan ik zelf ! Door haar 
werk kon ik mij concentreren op 
inhoudelijke dingen. 
Vanzelfsprekend pak ik alles weer 
op en zoek ik naar een handige 
werkwijze om het verder te organi-
seren. Alleen duurt het iets langer 
voordat alles weer zo op rolletjes 
loopt (als het mogelijk is), als dat 
was onder de goede (bege)leiding 
van Sity. Als u bang bent, dat ik u  
vergeten ben en u vindt dat het  
spoedig tijd wordt voor een af-
spraak: bel mij of app mij, dan is 
een afspraak zo gemaakt!  

In de tijden van corona 
en lockdowns hebben 
we onze diensten profes-
sioneel laten opnemen 

door Marileen Driesprong. We zijn 
daarmee gestopt toen de diensten 
weer bezocht konden worden, daar 
het hoge kosten met zich meebracht. 
Vervolgens zijn we diensten als 
geluidsbestanden gaan verspreiden 
via SoundCloud. Dat is niet altijd een 
succes gebleken. 
In de nabije toekomst willen we 
het beter gaan doen. We willen de 
diensten live opnemen en uitzenden 
via het internet. We willen dat doen 
op een manier die maakt dat het 
de moeite waard is om ernaar te 
kijken. Daarvoor zoeken we naar een 
groep vrijwilligers die er plezier in 
hebben om met moderne techniek 
(maar best wel toegankelijk!) een zo 
mooi mogelijk resultaat te bereiken. 

Nu de kerkdiensten weer 
normaal kunnen verlopen, 
is ook de Boekentafel weer 
van start gegaan. Op zon-

dagmorgen hebt u ons al een aantal 
malen kunnen aantreffen achter 
de tafel bij de ingang aan de Muse-
umparkzijde van de kerk. Zullen we 
er iedere zondag zijn? Misschien 
niet, helaas. We zijn op  
dit moment met minder vrijwilligers 
dan voorheen, en dat betekent dat we 
wel eens een zondag zullen moeten 
overslaan. Dat is natuurlijk niet wat 
we willen. En daarom bij deze een 
oproep: Vindt u het leuk om zo nu 
en dan als vrijwilliger een taak voor 
de kerk te vervullen? Meldt u dan aan 
als vrijwilliger voor de Boekentafel! 
De ‘werktijden’ zijn niet zwaar: hoog-
uit één keer per maand een half uurtje 
eerder naar de zondagochtenddienst 

De Kerkenraad nodigt alle leden en 
vrienden uit tot het bijwonen van de 
Algemene Vergadering van Leden en 
Vrienden op zondag 5 december 2021 
om 12.00 uur. 

Agenda:
•  Opening
•  Mededelingen
•  Notulen AVLV van 20 juni
•  Jaarcijfers 2020
•  Begroting 2022
•  Wat verder ter tafel komt
•  Rondvraag
•  Sluiting

Vanaf 21 november kunt u de stukken 
uit de kerk meenemen of kunnen deze 
worden opgevraagd bij het kerkkantoor.

n
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Daarvoor zoeken we naar mensen 
met enig gevoel voor techniek en 
computers. Wees gerust: u hoeft 
geen whizzkid te zijn... We willen 
een groepje mensen vormen dat 
wekelijks voor de opnamen zorgt. 
Voor oudere gemeenteleden, maar 
ook voor nieuwe belangstellenden, 
kunnen we zo blijvend laten zien wat 
we doen en nieuwe mensen trekken. 

Wie mee wil doen, melde zich  
bij Martine van Liempt, telefoon:  
010 436 05 43 of e-mail: kantoor@ 
remonstrantenrotterdam.nl)   

komen, en een half uurtje later weg-
gaan. En in de zomermaanden vrij!

Wilt u ons helpen, of wilt u meer 
informatie? Neem contact op met 
Frederique van Schijndel: 
010 452 19 84. Via dit nummer kunt 
u ook al uw boeken bestellen! 10% 
van de opbrengst komt ten goede aan 
de kerk!  
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roze viering

Op 26 september vond in onze kerk de jaarlijkse Roze Viering plaats. Op deze pagina een impressie van die dag.



kerkdiensten
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zondag 21 november  

Vesper 
Voorganger: Tjaard Barnard

Een keer in de maand, op de zondag dat de kerk in de 
middag open is, is er om 16.00 uur een korte kerk-
dienst. Wellicht een mooi moment om eens te komen, 
wanneer de zondagmorgen wat onhandig is in de 
planning. Op deze zondag staat de Bijbeltekst centraal: 
‘Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn van de Heer’. 
(Rom. 14: 8) 

zondag 28 november 

Eerste Advent
Voorganger: Wim Hollart

zondag 5 december

Tweede Advent
Voorganger: Koen Holtzapffel 

In deze dienst vindt de uitvoering plaats van  
Het lied van Ruth van Peter Eben, m.m.v.  
Franciska Dukel, sopraan en Jos van der Kooy, orgel. 
Thema voor deze zondag is: wat hebben Ruth  
en Advent met elkaar te maken? 
 

zondag 12 december

Derde Advent
Voorganger: André Meiresonne 

zondag 19 december

Vierde Advent
Voorganger: Tjaard Barnard 

zondag 28  november  

Voorganger: Els de Bijll Nachenius

rotterdam arminiuskerk 
Museumpark 3   •  3015 CB Rotterdam  

010 43 60 543   •  rotterdam.remonstranten.nl
aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld

zondag 14 november 

Voorganger: Anneke van der Velde,  
remonstrants predikant te Meppel 

zondag 21 november

Eeuwigheidszondag 
Voorganger: Tjaard Barnard

Ook dit jaar herdenken we in onze Gemeente op 
Eeuwigheidszondag, de zondag voorafgaand aan de 
Adventsperiode, degenen die ons het afgelopen jaar 
zijn ontvallen. Gebruikelijk bij deze kerkdienst is 
dat er kaarsen kunnen worden aangestoken door de 
nabestaanden van onze overleden leden en vrienden 
én door iedereen die iemand te gedenken heeft die 
korter of langer geleden is overleden. De nabestaan-
den worden in het bijzonder uitgenodigd en krijgen, 
als zij tevoren dat kenbaar hebben gemaakt, drie rode 
rozen als herinnering aangeboden. Nu er opnieuw 
voorzichtigheid geboden is volgens de nieuwe coro-
namaatregelen, worden ook dit jaar de kaarsen in de 
dienst aangestoken door een kerkenraadslid, terwijl 
de predikant de namen voorleest. Wie zelf een kaars 
zou willen aansteken, maar dat nu niet kan doen, 
heeft de gelegenheid, vooraf een naam door te geven 
aan de predikant (tjaardbarnard@hotmail.com), dan 
wordt ook die naam voorgelezen. 
Centraal zal staan het evangelieverhaal waarin Jezus 
discussieert met de sadduceeën, de vrijzinnige joden 
van hun tijd, over de opstanding. U vindt het verhaal 
in Marcus 12: 18-27. 

U bent van harte welkom, aanmelden is niet nodig! 
Kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen 
zich zo min mogelijk tijdens de kerkdienst. Belangrijk 
is natuurlijk: kom alleen als u géén klachten heeft!  
Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen  
v ragen wij u een mondkapje te dragen tijdens het 
verplaatsen binnen het kerkgebouw en weer 1,5 meter 
afstand tot elkaar te bewaren.  
De teksten van de kerk diensten van de eigen predikanten 
vindt u vanaf maandag op de website. 

breda lutherse kerk 
Veemarktstraat 11 (voor)   •   3015 CB Breda

Stadserf 3 (achter)   •   rotterdam.remonstranten.nl/breda 
aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld


