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kerkblad

Laatst sprak ik bij de Probus
club Erasmus over de histo
riciteit van het kerstverhaal. 
Binnen de wereld van de 

geleerden is het volstrekt duidelijk dat 
eigenlijk alle elementen van het kerst
verhaal ‘redactioneel’ zijn. Dat betekent: 
verzonnen door de redacteur en niet 
ontleend aan bronnen. Het oudste  
evangelie (Marcus) begint pas als Jezus 
30 is. Matteüs en Lucas maken hun 
eigen verhaal, dat grote verschillen kent. 
En dat alles heeft eerder een theolo
gische dan een historische noodzaak. 

Geen volkstelling
Neem de bekende volkstelling. Volks
tellingen werden gehouden in die tijd. 
Ze waren nuttig en nodig om belasting 
te heffen of te weten hoeveel soldaten 
er opgeroepen konden worden. Maar 
niemand zou bedenken dat je daarvoor 
terug zou moeten naar de plek waar 
je familie (heel lang) geleden vandaan 
kwam. Volstrekt onnodig. En als dat in 
het hele rijk gebeurd was, hadden we 
er elders wel iets over gelezen. Lucas 
daarentegen vindt het nodig dat Jezus 
in Bethlehem wordt geboren. Want een 
echte messias moet wel een zoon van 
David zijn, en die kwam uit Bethlehem.

Geen kindermoord
Geen andere bron spreekt van een 
kindermoord, maar Matteüs kent de 
tekst: ‘uit Egypte heb ik mijn zoon 
geroepen’. Dat ging over het volk in de 
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Echt waardevol MAAR NIET ECHT WAAR

tijd van Mozes. Maar nu klinkt het heel 
mooi, wanneer Jezus uit Egypte kan 
terugkeren. Het hele verhaal, droom, 
vlucht en kindermoord helpen enorm 
om het geloofwaardig te maken. Niet 
dat het gebeurd was. Het gesprek werd 
spannend toen men zich afvroeg of er 
nog iets overbleef. Zouden mensen niet 
van hun geloof vallen? Ik antwoordde 
dat mijn hoorders het plezierig vinden 
om serieus genomen te worden. Hun 
verstand staat niet uit, als ze geloven. 
De echte stap is je afvragen waarom de 
evangelisten dit zo schreven. Het hoort 
bij hun verhaal. Messiassen zijn nu 
eenmaal met bijzondere wonderen en 
verhalen omgeven.

Iets bijzonders 
Zo wisten de hoorders dat er iets 
belangrijks te gebeuren stond. Omdat 
de schrijvers (en de eerste gelovigen) 
al zo overtuigd waren dat er met Jezus 
iets bijzonders aan de hand was, moest 
hij ook wel een bijzondere jeugd en 
geboorte hebben. Voor ons is het be
langrijk, te ontdekken hoe inspirerend 
Jezus voor hen was. Dat al 2000 jaar 
mensen dat herkennen, laat zien dat 
er iets unieks is gebeurd. Misschien 
eerder in Nazareth dan in Bethlehem, 
maar dat mag de pret niet drukken. 
Heb een inspirerend kerstfeest!  

Tjaard Barnard

Dat al 2000 jaar 

mensen dat  

herkennen, laat zien 

dat er iets unieks is 

gebeurd.

Kerst in Nazareth



colofon

Opnieuw is er onzekerheid of 
de diensten kunnen doorgaan. 
Houdt u de berichtgeving 
goed in de gaten! Ik hoop zeer 

dat de kerstviering op 25 december 
door kan gaan. Juist in deze tijd heb
ben we die diensten hard nodig, als 
beleving van overgave, verstilling én 
gemeenschap. Indachtig een gedicht 
van Jan Willem Schulte Nordholt: 

In de duisternis verwachten 
wij het licht dat komen zal, 
Hem, die in de nacht der nachten 
wordt geboren in een stal. 
 
Onze hunkerende ogen 
blijven op één doel gericht, 
op de opgang uit den hoge, 
de verschijning van het licht.  
 
Ondanks alles betekenisvolle  
Kerstdagen gewenst! 

Koen Holtzapffel

Al bijna twee jaar schrijft 
uw redactie in onzekerheid. 
Zouden de diensten door 
kunnen gaan in de avond, 

op kerstavond en oudejaarsavond? 
Wellicht niet. Zouden de andere dien
sten komen te vervallen, als het nog 
vervelender wordt met de besmet
tingen? Wie zal het zeggen? Om te 
voorkomen dat er geen diensten 
zouden zijn, nemen de predikanten, 
samen met Jos van 
der Kooy en Nicky 
Bouwers, onder de 
bezielende leiding 
van Marileen 
Driesprong weer 
kerkdiensten op. 
U zult ze vinden 
op het bekende YouTube kanaal van 
de Remonstranten in Rotterdam. 
Preciezere informatie zult u kunnen 
vinden op onze website, net als de 
vraag of de fysieke diensten doorgang 
vinden. Een ding moet in elk geval 
duidelijk gezegd worden: als de dien
sten met kerst doorgaan, moet u zich 
voor beide kerstdiensten van tevoren 
aanmelden. Er zijn 120 plaatsen per 
dienst beschikbaar! Aanmelden bij het 
kerkkantoor vóór vrijdag 15 uur!  

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

nieuws uit breda
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van de redactie

a

in memoriam

Fiebep Oort-Hartstra
Op 6 november namen 
we afscheid van Fiebep 
OortHartstra. Fiebep hield 
van gesprekskringen. Dat gold voor 
de remonstrantse gemeente van Delft 
en later die van Rotterdam. Enthousi
ast en opgewekt nam ze deel aan het 
gesprek. Ze kon goed luisteren maar 
zeker ook een eigen mening duidelijk 
verwoorden. Fiebep stond voor mede 
door de vrijzinnige geloofstraditie in
gegeven waarden: vertrouwen geven, 
respect betonen, je naaste dienen, je 
inzetten voor goede doelen. Zo zullen 
we ons Fiebep blijven herinneren. 

Wij dragen haar op aan Gods  
eeuwige liefde.

Marileen Driesprong
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Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 17 januari 2022 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 28 januari 2022

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. 
 

Het kerkkantoor is gesloten van 23 december  
t/m 12 januari. Opgaven voor de kerstdiensten,  
via e-mail en voicemail, worden wel geregistreerd. 
 

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 
barnard@remonstrantenrotterdam.nl

Koen Holtzapffel  •  Willem Nagellaan 23  •   
3054 BV Rotterdam  •  010 418 6913 
holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl 

Contactpersonen Breda
Lex van Beek 
vanbeek.alexander@gmail.com  •  06 2727 6636
Jennie van Dorp
jennievandorp@hetnet.nl  •  06 2181 3858 

Bestuur
Jethro Zevenbergen, voorzitter
voorzitter@remonstrantenrotterdam.nl
Athal ter Stege, secretaris
secretariskr@remonstrantenrotterdam.nl
Johan Kranendonk, penningmeester
penningmeester@remonstantenrotterdam.nl

kerkdiensten
remonstrantse kerk

museumpark 3 rotterdam

aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld

 12 nov ds. G. Berveling

 19 nov dr. T.R. Barnard ~ AVLV aanvang 12.00 uur

 26 nov ds. F. Knoppers

3 dec dr. E.H. Cossee ~ 1e advent ~ Cantatedienst

 10 dec ds. I.M. de Jong ~ 2e advent

 17 dec dr. K.J. Holtzapffel ~ 3e advent

 24 dec dr. K.J. Holtzapffel 
4e advent en kerstavond ~ 22.00 uur
kerstzang op het voorplein vanaf 21.00 uur

lutherse kerk breda
veemarktstraat 11 (vooringang) 

stadserf 3 (achteringang)

aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld

 26 nov ds. Galema

5 nov Ekklisia ~ Johannes 3, Nicodemus
 19 nov Ekklisia ~ Johannes 5, De verlamde

3 dec Ekklisia ~ Johannes 8, De blinde

 10 dec Schalmdienst, Waalsekerk aanvang 11 uur

 25 dec mw. M. Rosen Jacobson - van Dam
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verhuur kerkgebouw

Wilt u een ruimte huren in het 
kerkgebouw? 

Neemt u contact op via 
verhuur@arminius.nu of 

010 4363800.

collecten

Van 1 oktober tot en met 29 oktober 2017
Eyes on Ghana € 189,30
Rabbit School € 633,74
Stichting Kenya Fonds € 239,31
Stichting PiPa € 162,53
Diaconie € 247,70
Gemeente € 1.259,73

Breda
Van 24 september tot en met 22 oktober 2017
IKV € 19,65
Voedselbank Breda € 130,75
Gemeente € 190,26

Hartelijk dank voor uw bijdragen!

uYtenbogaert stichting 
Stichting tot beheer van de kunstwerken van de 

Remonstrantse Gemeente Rotterdam 
Postadres: Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam 

www.uytenbogaertstichting.nl
Restaureer mee! 

IBAN: NL82 ABNA 0535 5592 67 
t.n.v. Uytenbogaert Stichting te Rotterdam.

boekentafel

Op zondag kunt u in de hal 
– voor & na de dienst – boeken kopen.

U kunt ze ook per e-mail bestellen
bij Fréderique – vanschijndel13@kpnmail.nl 

10% van de omzet komt ten goede aan de kerk. 
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COLLECTEN
van 3 december tot en met 31 januari 2018
Stichting Pallieter   149,51 
Kinderen van Caïro   247,75 
Rabbit School   933,12 
Stichting Exodus   672,64 
Max maakt mogelijk: Oma’s van Moldavië 251,80 
Vrienden Maaszicht   371,00 
Eyes on Ghana   294,44 
Stichting Kenya Fonds   148,95 
Gemeente   1.764,92 
  
Breda 
28 januari 2018
Niños Guatemala    25,30 
Gemeente   38,10

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

COLOFON
REDACTIE EN VORMGEVING

Redactie:Tjaard Barnard, André Meiresonne, Martha Rotgers
Opmaak en drukwerk: Drukkerij G.B. ’t Hooft bv.

AANLEVEREN KOPIJ KERKBLAD
U kunt uw kopij voor dit kerkblad aanleveren vóór zondag 18 maart 

12.00 uur via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl 
Verschijningsdatum: 30 maart 2018

ABONNEMENT € 27,50 PER JAAR 
Belangstellenden kunnen zich abonneren op 

Kerkblad Remonstranten Rotterdam Opgave bij het kerkkantoor.  

KERKKANTOOR 010 4360543 
Het kerkkantoor is telefonisch bereikbaar op maandag en 

donderdag van 9.00-13.00 uur en altijd per e-mail: 
administratie@remonstrantenrotterdam.nl 

BETALINGEN/GIFTEN 
Uw kerkelijke bijdragen kunt u overmaken op 

NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. 
Remonstrantse Gemeente Rotterdam o.v.v. ‘bijdrage + jaartal’. 

Bloemenbijdragen en bijzondere giften kunt u overmaken op 
NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. 

Remonstrantse Gemeente Rotterdam, o.v.v. het doel van uw gift. 

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 vriendelijk de wijkpredikant, c.q. het kerkkan-

toor daarvan in kennis te stellen. 

BEGRAFENIS/CREMATIE 
Wanneer u dat wenst, spreken de predikanten bij een uitvaart of 

leiden zij een afscheidsdienst. Wilt u er aan denken pas de definitie-
ve afspraken met de begrafenisondernemer te maken als u weet of 

uw predikant op dat moment ook kan? 

VERVOER BREDA 
Voor vragen over vervoer voor kerkdiensten, lezingen e.d. kunt u 

contact opnemen met Jennie van Dorp, 076 5653931.

ADVERTENTIE
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ACTIVITEITEN

jaarprogramma

MUZIEKprogramma

19 december

Orgelconcert, aanvang: 15.00 uur, aansluitend vesper.
Er zal verder die middag géén openstelling zijn in het 
kader van Kerk & Museum.

11 januari

Samenzang met Jos van der Kooy, aanvang: 10.00 uur.
Liederen voor Epifanie en de wintertijd.

16 januari

Orgelconcert, aanvang: 15.00 uur, aansluitend vesper.  
Er zal verder die middag géén openstelling zijn in het 
kader van Kerk & Museum.

19 januari

Muzieklezing met Jos van der Kooy, aanvang: 10.00 uur.
Wat is improviseren eigenlijk, hoe leer je het, hoe doe je het?

BIJ ALLE 

ONDERSTAANDE 

ACTIVITEITEN WORDT 

DE CORONAPAS

 GECONTRO-

LEERD!

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

ADVERTENTIE

11 januari

Oecumenische Leerkring  
Aanvang: 10.00 uur

22 januari

Bezinningsdag
Dit is de eerste van drie zaterdagen met als thema:  
Het goddelijke in ons (22 januari), Het goddelijke  
tussen ons (5 maart) en Het goddelijke rondom ons  
(2 april). In het spirituele leven speelt het door de 
traditie aangereikte begrip God een rol. Maar je kunt 
ook spreken van het goddelijke, het hogere, of de gees
telijke, spirituele dimensie van het leven. Kun je God, 
het goddelijke, soms ook direct ervaren? Direct voelen 
of anderszins ervaren? Zoals in ervaringen van liefde, 
inzicht, verbondenheid, zuiverheid, innerlijke vrede, 
kracht en andere? Het kan onze ratio te boven gaan, 
maar kunnen we ze meer en dieper leren herkennen?
  
Tijdens deze bezinningsdagen zullen we e.e.a.  
nader onderzoeken. Inleiding en begeleiding:  
Sylvia I. Saakes en Koen Holtzapffel.    
De cursusdagen kunnen ook apart  
worden gevolgd. Kosten: 10, euro per dag  
of 25, euro voor drie dagen. 
Aanmelding bij het kerkkantoor.

23 januari

Filmcafé, aanvang 12.15 uur,  
A Street Cat named Bob 
Deze film is gebaseerd op het  
hartverwarmende, waargebeurde 
verhaal van de straatmuzikant  
James Bowen. Na een moeilijke 
jeugd heeft Bowen een leven als  
dakloze achter zich gelaten en 
probeert hij af te kicken van zijn 
heroïneverslaving. Als hij in de 
hal van zijn flat een gewonde rode kater vindt, veran
dert dat zijn leven. Hij kan geen eigenaar ontdekken en 
besluit het dier te verzorgen tot het beter is. Wanneer 
Bob echter weer op eigen pootjes kan staan, blijft hij 
trouw aan James en wijkt niet meer van zijn zijde. Bob 
vergezelt hem naar zijn werk als straatmuzikant en 
verkoper van de daklozenkrant en via YouTube filmpjes 
worden de twee beroemd. Dankzij Bob lukt het Bowen 
uiteindelijk af te kicken en zijn leven terug op de rit te 
krijgen. 

Inleiding en begeleiding: Amber de Rooij  
en Koen Holtzapffel.



korte berichten
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LICHT & lichtval (1) 
In deze maand, waarin wij 
uitkijken naar het licht van 
Kerstmis, is het mooi te 
bedenken dat de architecten 

van ons kerkgebouw in hun ontwerp 
zeer bewust zijn omgegaan met de 
lichtval in de kerkzaal, wat vooral zo 
mooi blijkt als op zondagmorgen de 
zon schijnt.
Bij het ontwerp is het voorbeeld van 
de christelijkbyzantijnse kerken 
gevolgd met gebruik van veel kleine 
ramen en van het mooie grote 
middenraam tegenover de kansel. 
De ramen zijn verdeeld over drie 
niveaus: onder de galerijen, boven de 
galerijen en hoog in de kerkzaal. De 
ramen zijn uitgevoerd in glasinlood 
(met kathedraalglas: dik, gegoten, 
getint glas met oneffen oppervlak), 
waarbij in de ramen onder en boven 
de galerijen groen de voornaamste 
kleur is en in de hoogste ramen 
vooral geel. Het licht in de kerkzaal 
komt dus vooral van de hogere 
ramen en het middenraam, waar ook 
het meeste licht vandaan komt. Het 
teakhout van de kansel, borstwering 
van de galerijen en van de orgelkas 
is indertijd bewust gekozen vanwege 
zijn diepbruine teint, in oorsprong 
laag in de kerkzaal donkerder en 
geolied (kerkbanken en lambriserin
gen), hoger in de kerkzaal lichter en 
in de was gezet (kansel, borstwerin
gen en orgelkas). De lichtval vanuit 
de ramen laat het teakhout van de 
borstwering van de galerijen en de 
orgelkas ook mooi uitkomen. 
In de ramen onder de galerijen zijn 
onderin gestileerde bloemmotieven 
van iris en lelie te zien en bovenin een 
gestileerde palmtak. De ramen boven 
de galerijen (foto onder) hebben 
alleen bovenin een decoratie, terwijl 
de hoogste ramen (foto boven) de 
bloemmotieven zowel onder als boven 
zijn aangebracht, omdat deze ramen 
in hun geheel goed zijn te zien vanaf 
de kerkvloer.
Misschien daarom hebben de ramen 
van de kerkenraadskamer de rijkste 
decoratie, die kunnen we immers, 
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 onder normale omstandigheden, bij 
de koffie het beste zien en daarom hier 
nu geen afbeelding daarvan! (Vroeger, 
voordat de hal overkapt werd, kwamen 
ze nog beter uit, omdat het toen alle
maal buiten ramen waren.)  
 
Titus van Hille 

Verjaardag

JOS van der Kooy
Na de dienst van 5 december sprak 
onze voorzitter organist Jos van der 
Kooy toe in verband met zijn zeven
tigste verjaardag.

 
 

Beste Jos,
Op 6 december is jouw 70ste verjaar
dag. Daar willen we graag even bij 
stilstaan! Je bent nu bijna twee jaar 
organist van onze kerk en je hebt het 
muzikale leven van deze gemeente 
een bijzonder fraaie impuls gegeven, 
in goede samenwerking met andere 
muzikanten zoals Nicky Bouwers, 
onze alt die regelmatig samen met 
jou optreedt. We zijn dan ook erg blij 
met jouw bijdragen! We kennen je 
gereformeerde achtergrond. Daarom 
geven we je vandaag twee dingen 
mee: je krijgt een mooie fles jenever 
van ons. We hopen dat die je goed 
zal smaken, en we proosten op jouw 
gezondheid! Maar ook op geestelijk 
gebied willen we je graag iets mee
geven, een ‘Daaltje’. Het gaat om de 
tekst van Psalm 134:3, in de oude 
berijming:
Dat ‘s HEEREN zegen op u daal’
Zijn gunst uit Sion u bestraal’
Hij schiep ‘t heelal, Zijn naam ter eer,
Looft, looft dan aller heren HEER.

Deze berijming zingen we zelden, 
maar de muziek is die van ons ant
woordlied, dus dat zal wel gaan. Van 
harte gefeliciteerd met je verjaardag, 
Jos! En veel dank voor al je goede 
muzikale werk voor ons!  
 
Jethro Zevenbergen 
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Boekje gepubliceerd

DE ORNAMENTEN van de Arminiuskerk

korte berichten

Na de dienst van 5 december 
werd ook het eerste exem
plaar van het boekje ‘De 
ornamenten van de Arminius  

kerk in Rotterdam’ door Titus van  
Hille aangeboden aan de heer K. van 
der Meulen, achterkleinzoon van 
Simon Miedema, met de volgende 
woorden. Hierna sprak de heer Van 
der Meulen nog een hartelijk en gees
tig dankwoord uit.

Beste Karst, geachte aanwezigen,
Onze kerk is 125 jaar oud. Het Ju
gendstilkarakter dringt zich op, maar 
andere invloeden en voorstellingen 
openbaren zich minder snel, hoger in 
de kerk en vanaf de vloer minder goed 
zichtbaar. Het schijnt dat de versie
ringen voor sommige remonstranten 
aanleiding waren deze ‘roomse 
tempel’ maar te mijden. Wij zijn trots 
op onze huidige voorgangers, maar 
ook trots op de voorgangers van toen 
die de bouw van deze kerk en het aan
trekken van internationaal vermaarde 
kunstenaars mogelijk maakten: de 
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Belgische glaskunstenaar Louis de 
Contini, de Italiaanse mozaïst Gian 
Domenico Facchina en de Rotter
damse beeldend kunstenaar Simon 
Miedema. Zijn beeldhouwwerk is 
prominent aanwezig op de voorgevel, 
maar ook op diverse plekken in de 
kerkzaal, op kraagstenen en kapitelen, 
en heel mooi op het orgel en op de 
kansel. 
De dankbaarheid voor dit kerkgebouw 
kan ik niet mooier verwoorden dan 
de architecten Henri Evers en J.P. 
Stok dat deden in 1898. ‘Een kerk te 
kunnen bouwen is voor de architect 
een heerlijke opgaaf. Maar door 
weinig tegemoetkoming of geringe 
geldmiddelen van kerkbesturen bij 
de bouw van hun kerken worden 
pogingen tot het scheppen van een 
artistiek geheel vaak vanaf het begin 
verijdeld en wordt de liefde van de 
architect voor het werk verlamd. Dat 
was hier nìet het geval! De kerkenraad 
en de predikanten zij dank dat zij 
met de sleur hebben durven breken 
en de bouw hebben goedgekeurd en 

mogelijk gemaakt en daarmee hebben 
aangevoeld dat ook door de kunst een 
weg ter kerke voert!’

Beste Karst, jouw zus Simone en jij 
gunden mij bij jullie thuis een uitge
breide blik op de kunstwerken van 
jullie voorouders Miedema door jullie 
verhalen, de mooie foto’s en niet te 
vergeten de vele beelden van Simon 
Miedema. Daarom doet het mij veel 
genoegen om aan jou het eerste exem
plaar van het boekje ’De ornamenten 
van de Arminiuskerk in Rotterdam’ te 
mogen overhandigen.  
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dat we alleen nog maar geleefd worden door agenda en 
todo lijstjes? M.m.v. Jan Willem van der Kamp (viool)  
en Richard Gutteling (dwarsfluit). Het wordt als altijd  

een stemmige oudejaarsdienst.

zondag 2 januari 2022 

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel  
Deze eerste dienst van het nieuwe jaar denken  
we na over reizen. En natuurlijk kun je dat letterlijk  
opvatten, maar ook figuurlijk als de levensreis.  
We vertrekken ergens maar komen ook ergens aan.  
Wat is eigenlijk moeilijker: ergens vertrekken of  
ergens aankomen en je thuis gaan voelen?

zondag 9 januari

Oecumenische zondag
Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort  
Ad van Nieuwpoort is predikant van de Duinzicht
kerk (PKN) in Den Haag. Eerder was hij predikant in 
Bloemendaal. Van Nieuwpoort is bekend uit de media. 
Hij organiseert tal van activiteiten in zijn kerk op het 
snijvlak van cultuur, wetenschap en maatschappij. Hij 
is een bekend bijbelwetenschapper uit de zogenaamde 
Amsterdamse School.  

zondag 16 januari

Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
16.00 uur Vesper met Tjaard Barnard

zondag 23 januari

Twee boven de kansel
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel  
Net als eerdere jaren zal fluitist Kees Alers zijn prachtige 
fluitspel ten gehore brengen, begeleid door Jos van der 
Kooy op orgel. Thema van de dienst: Luisteroefeningen.

zaterdag 25 december 

Kerstmorgendienst 
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

zondag 23 januari 

Voorganger: ds. Anniek Lenselink

zondag 19 december

Vierde Advent 
Voorganger: dr. Tjaard Barnard
Wat zegt een gelovige beer ons over Advent?
Tijdens de dienst wordt Claire gedoopt,  
dochter van Emilie en Marvin SlikKranendonk. 
16.00 uur Vesper met Tjaard Barnard.

vrijdag 24 december

Kerstnachtdienst, aanvang 22.00 uur 
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Vorig jaar ging de dienst niet door, dit jaar hopelijk 
wel. Het thema luidt: Komt verwondert u hier mensen.  
M.m.v. Nicky Bouwers. 

zaterdag 25 december

Kerstmorgendienst 
Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
M.m.v. Nicky Bouwers.  
Kerst zonder historie, wat houd je over? 

zondag 26 december

Voorganger: dr. Pieter Korbee

vrijdag 31 december 

Oudjaarsavond, aanvang 17.00 uur 
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 
Ook al is het nog onzeker of de dienst doorgang  
kan vinden, en zo ja op welk tijdstip, het thema is 
in ieder geval timemanagement. Hoe voorkomen we 

U bent van harte welkom, aanmelden is alleen voor de 
kerstdiensten noodzakelijk! Kerkgangers hebben een vaste 
zitplaats en verplaatsen zich zo min mogelijk tijdens de 
kerkdienst. Kom alleen als u géén klachten heeft!  
Naar aanleiding van de geldende coronamaatregelen 
 vragen wij u een mondkapje te dragen tijdens het 
verplaatsen binnen het kerkgebouw en steeds 1,5 meter 
afstand tot elkaar te bewaren. 
Bekijk steeds de website voor de laatste informatie over 
de kerkdiensten, omdat dit kan worden aangepast naar 
aanleiding van de nieuwste coronamaatregelen! 
De teksten van de kerkdiensten van de eigen predikanten 
vindt u vanaf maandag op de website. 

rotterdam arminiuskerk 

breda lutherse kerk

kerkdiensten


