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Van 1982 tot 2009 was Eric 
Cossee predikant bij de 
Remonstrantse Gemeente 
Rotterdam. Daarvoor was 

hij voorganger in Lisse-Sassenheim 
(Nederlandse Protestantenbond), Oude 
Wetering en Dordrecht. 

Voluit predikant  
Na zijn emeritaat keerde hij weer terug 
bij zijn oude liefde, de Remonstranten 
in Oude Wetering. Daarna was hij nog 
predikant in Delft, Zevenhuizen en 
Zoetermeer. Tijdens de Rotterdamse 
periode heeft hij ook enige tijd waar-
genomen in Waddinxveen. Daar deed 
zich het wonder voor dat er opeens veel 
nieuwe vrienden bijkwamen. 

Nieuwe vrienden
Dat ‘wonder’ was Erics gebruikelijke 
aanpak, ook in Rotterdam. Hij bezocht 
iedereen die bij de gemeente behoorde 
en ook iedereen van wie hij vond dat 
die bij de gemeente zou moeten horen. 
Daarbij kwam zijn fabuleuze kennis 
van families en hun onderlinge relaties 
goed van pas. Wie als kind ooit gedoopt 
was in een remonstrantse kerk (of 
wiens ouders of grootouders) was niet 
veilig. En wie op een andere manier 
in beeld kwam (dopen, trouwen, deel-
name aan gesprekskring), werd direct 
thuis bezocht en voor je het wist, was je 
vriend van de gemeente (of als je al een 
tijdje meedeed, lid van een gespreks-
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kring of de kerkenraad). Eric was een 
mensenmens. Zijn pastoraat – tot 500 
bezoeken per jaar – was de kern van 
zijn werk. Hij leefde mee met iedereen. 
Hij bezat een grote betrokkenheid op 
mensen. In kleinere kring zei hij: ‘ik 
ben grenzeloos nieuwsgierig’. 

Preektijger
Hij was een van de laatste preektijgers 
binnen de Remonstrantse Broeder-
schap. Zijn preken kenmerkten zich 
door een eruditie en belezenheid, 
een klassiek, verzorgd taalgebruik 
en een diep inzicht in de menselijke 
ziel. Naast het pastoraat stonden de 
gesprekskringen centraal. Hierin was 
hij de belezen docent, die graag zijn 
kennis deelde. Zijn enthousiasme gold 
ook het jongerenwerk. Samen met  
collega Len Lafeber, van de vrijzinnig- 
hervormde Bergkapel, waren er eet-
groepen. Eten moest je toch, dus dan 
kun je net zo goed rond een maaltijd, 
bij een van de ouders thuis, met elkaar 
spreken over een krantenartikel of iets 
dergelijks, wat vaak aanleiding gaf tot 
gesprekken die ergens over gingen. 
Al was het altijd ook heel gezellig. 

Met Eric verliest de Gemeente een 
markant en geliefd voorganger. Met zijn 
schilderij en met de vele herinneringen 
aan hem is hij nog in ons midden.   

Tjaard Barnard

Eric was een  

mensenmens. Zijn 

pastoraat (tot 500 

bezoeken per jaar) 

was de kern van  

zijn werk.

Portret van Eric Cossee door Poen de Wijs 
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Helaas moesten we het met 
Kerst weer zonder levende 
kerstdiensten doen, maar 
het ziet ernaar uit dat de 

diensten en parabelkring weer snel 
een aanvang nemen. Met kerst zou 
u een klein cahier uitgereikt hebben 
gekregen onder het motto Kerst, 
kracht en kwetsbaarheid, een uitgave 
van het Bijbelgenootschap vanwege 
de nieuwe Bijbelvertaling (NBV21). 
Er staat een mooi gebed in. Dat geef 
ik u graag mee aan het begin van het 
nieuwe jaar: 

Goede God, U kent ons, wie we ook zijn.
U kent onze vreugde en ons verdriet,
U kent onze hoop en onze angst.
U weet hoe kwetsbaar wij zijn:
als de vlam van een kaars in de wind.
Help ons, o God, wees bij ons
en wijs ons de weg van de vrede. 

Koen Holtzapffel

Veel kerkgangers vroegen 
het zich de laatste maand af. 
‘Eric is wel oud geworden’. 
En helaas, op zaterdag 18  

december overleed onze oud-predi-
kant Eric Cossee op 77-jarige leeftijd. 
Wij verliezen in hem een bijzondere 
persoonlijkheid. Moge zijn herinne-
ring ons tot een zegen zijn!  
Wanneer we dit schrijven, lijkt het 
erop dat de kerkdiensten, met alle 
beperkingen, misschien weer een 
zekere doorgang gaan vinden. Houd 
de website en andere digitale commu-
nicatiemiddelen in de gaten. In elk 
geval zullen we tot en met 20 februari 
ook digitale diensten verzorgen op 
ons YouTube-kanaal. Hopelijk komen 
er betere tijden. En tot die tijd – en 
ook daarna – zullen we elkaar blijven 
vasthouden!  

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

nieuws uit breda
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Rex Dieges, 
Op 9 december overleed Rex 
Dieges-Krijger op 82-jarige 

leeftijd. Rex was gedurende 
heel veel jaren contactlid in 

Krimpen en heeft veel zorg en aandacht 
aan gemeenteleden gegeven. Vaak ge-
durende lange tijd. De betekenis van het 
leven is het leven te leven in vertrouwen 
dat de zachte krachten zullen winnen 
in het eind. Dat was de boodschap van 
haar leven en die straalde ze uit. Rex 
heeft ons met haar warme karakter en 
positieve instelling veel gegeven.

 

Eric Cossee 
Overleden op 18 december.

 
Kees van Hecken
Op 27 december overleed 
Kees op 84-jarige leeftijd. 
Gedurende lange tijd heeft 

hij veel vrijwilligerswerk 
gedaan in onze Gemeente. Zo was hij 
van 1996-2003 lid van de kerkenraad. 
In die jaren heeft hij de automatisering 
van het kerk kantoor ter hand genomen. 

In dezelfde tijd was hij lid van de redac-
tie van Voor Eigen Kring, de voorloper 
van dit kerkblad. Om gezondheidsrede-
nen, hij had frisse lucht nodig voor zijn 
longen, verhuisde hij met Toos in 2005 
naar Harlingen en werd actief in de Re-
monstrantse Gemeente in Leeuwarden. 
Toch voelde hij zich nog altijd verbonden 
met Rotterdam.

Rieks Broersma
Op 7 januari overleed op 
73-jarige leeftijd Rieks 
Broersma, sinds 2009 

de echtgenoot van Tietoe 
Schouwenaar. Met regelmaat kwamen 
zij samen ter kerke. Rieks voelde zich 
thuis in de kerk van Tietoe. Tot kort 
voor zijn overlijden was hij heel actief. 
Zo begeleidde hij vele studenten met 
het schrijven van hun scriptie. Omringd 
door familie en vrienden hebben wij in 
een dankdienst vanuit de dorpskerk in 
Berkel en Rodenrijs afscheid van hem 
genomen. 

Wij dragen hen op aan Gods  
eeuwige liefde.

hKopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 14 februari 2022 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 25 februari 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. 

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



3

in memoriam eric cossee

EEN ANDERE Eric

BEVLOGEN, TROUW en betrokken

Doordat we allebei in Hillegersberg 
woonden en graag zwommen, ontmoet-
ten we elkaar in de zomermaanden met 
een zekere regelmaat in het bekende 
Zwarte Plasje. Eric had me als oudere 
collega fijntjes uitgelegd dat je als 
voorganger niet te vroeg op de dag een 
duik in het Zwarte Plasje moest nemen. 
Dan zouden de gemeenteleden die 
daar ook zwommen maar denken dat je 
niet zoveel te doen had.  Ik kwam dus 
keurig met zwembroek en handdoek 
aan na 17.30 uur en trof daar dan regel-
matig Eric aan. Hij had al wat baantjes 
getrokken en had nu behoefte aan een 
gezellige klets. Na tien minuten onder-
brak ik zijn flux de bouche: nu neem ík 
een duik Eric! Hij naar huis en ik het 
water in. 
We beleefden ook veel genoegen aan 
het gezamenlijk musiceren. Eric aan de 
piano, ik op de dwarsfluit. Omdat wij 
bepaald geen ervaren uitvoerende mu-
sici waren, moesten we stevig repeteren 
voor de jaarlijkse muziekuitvoering van 
gemeenteleden in onze kerk. We gingen 

Drie karakteristieken van Eric bij zijn 
afscheid, zo herkenbaar, zo raak. 
In vele remonstrantse levens heeft 
Eric een grote rol gespeeld. Ook in 
mijn leven want door 25 jaar gespreks-
kringen en door vele - haast poëtische 
- overdenkingen heeft Eric onont-
koombaar mijn geloof, mijn blik op 
de medemens, mijn kijk op de wereld 
mede gevormd. In de gesprekskringen 
was Eric de bevlogen leermeester. Hij 
doceerde onvermoeibaar en verzaakte 
nooit. Daarbij liet hij de vrijheid voor 
de eigen invulling, de eigen gedachte 
van de ander. Betrokken was Eric van-
wege de enorme taakvervulling. Zijn 
plichtsbesef dreef hem voort, deed 
hem naast de meer zichtbare kant van 
zijn predikantschap in vertrouwelijk-
heid een luisterend pastoraal oor zijn 
voor wie hem nodig had. In de jaren 
in de kerkenraad en in mijn CoZa-tijd 

ter voorbereiding dan ook altijd een 
keertje langs bij Erics pianolerares. Om 
te laten horen hoever we waren en wat 
er eventueel nog te verbeteren viel. Eric 
was daar altijd wat zenuwachtig over. 
Want, zo zei hij, mijn pianolerares kan 
heel kritisch luisteren. Dat klopte. Mij 
spaarde ze natuurlijk als buitenstaander, 
maar Eric kreeg af en toe flink de wind 
van voren over zijn vingerzetting. Ik 
moest daar heimelijk wel om glimla-
chen. Een ervaren collega, herder en 
leraar, werd hier even toegesproken als 
een beginnende leerling van tien. Tja, 
leerling blijf je, hoe oud je ook bent. We 
beperkten ons bezoek aan de pianolera-
res overigens stipt tot één keer per jaar! 
Om te eindigen in opnieuw sportieve 
sfeer: na soms lange kerkenraadsverga-
deringen fietsten Eric en ik van de kerk 
terug naar Hillegersberg. Eric moest 
dan regelmatig even stoom afblazen. 
Naast heel veel meer was Eric ook een 
emotioneel mens. Hij kon echt geráákt 
zijn door woorden en gedachten. Maar 
als de ergernissen eenmaal waren 

uitgesproken, volgde een onstuitbare 
reeks van anekdotes en petites histoires. 
Over alles en iedereen. Eric was daar zeer 
ruimhartig in. Voor je het wist, waren we 
dan bij het kruispunt aanbeland waar ik 
naar links afsloeg en Eric nog even door-
fietste naar huis. Met een welgemeende 
én welbespraakte laatste groet fietste hij 
dan weg, de nacht in. Ook zó zal ik me 
Eric blijven herinneren…  

Koen Holtzapffel

was ook de andere mens Eric zichtbaar. 
Diep gevoelig, soms onzeker, soms 
verdrietig. Het leven en Eric zelf maakte 
het hem niet gemakkelijk. Eric kon 
de pijn voelen van het onrecht dat het 
leven en de medemens naar zijn gevoel 
soms veroorzaakte. Hij kon dan ook 
oprecht verontwaardigd zijn. 

De laatste jaren na onze verhuizing uit 
Rotterdam zagen we hem minder. Maar 
zijn markante, ranke gestalte op de fiets 
of lopend door Hillegersberg staat nog 
steeds in mijn geheugen gegrift. Het 
is het symbool van een liefderijk mens 
in dienst van anderen. Zo wil en zal ik 
hem ook in mijn gedachten houden. 
En zal hij altijd bij ons blijven. 

Cees de Monchy
Oud-voorzitter Commissie tot de Zaken 
(landelijk hoofdbestuur)  



in memoriam eric cossee

ERIC COSSEE in dierbare herinnering

HERINNERINGEN UIT KRINGEN EN
contactledenbijeenkomsten bij zijn emeritaat

Eric, de mensenmens pur sang, laat 
een grote leegte achter bij iedereen die 
met hem te maken had. Een geweldige 
pastor, empathisch en betrokken, 
oprecht geïnteresseerd in de ander. En 
tegelijkertijd een wetenschapper met 
een onovertroffen kennis op kerkhis-
torisch gebied. Zelf kreeg ik direct na 
zijn aantreden met hem te maken: in 
de kleine studeerkamer aan de Mon-
tignylaan ontving hij een behoorlijke 
groep scholieren voor de catechisatie. 

Het was voor ons pubers niet altijd 
makkelijk om geconcentreerd te blijven. 
Te veel klapstoeltjes in een te kleine 
ruimte maakte ons soms giebelig. Eric 
had gevoel voor humor en stoorde zich 
er niet aan – hooguit krulde zijn snor 
wat omhoog en kreeg hij een twinkeling 
in zijn ogen. En onverminderd inspi-
reerde hij ons met de Bijbelse verhalen 
en geschiedenis van de Remonstranten. 
Eric vervulde een belangrijke rol voor 
ons gezin. Hij trouwde ons, doopte 

onze drie kinderen en begeleidde onze 
gesprekskring. Toen we naar Rotterdam 
verhuisden en tegenover hem kwa-
men te wonen, zagen we hoe hij van 
zaterdag op zondag diep in de nacht de 
puntjes op de i zette voor zijn preek. 
Het kenmerkte zijn bevlogenheid voor 
het predikantschap. Af en toe staken 
Eric en Frederike de straat over voor een 
drankje. Het waren heerlijke momenten 
met goede gesprekken, waarbij ook veel 
gelachen werd. Hij was duidelijk gek 
op zijn zonen, Casper en Fred, en was 
ontroostbaar toen Casper hun in 2010 
ontviel. De afgelopen jaren worstelde 
Eric met zijn gezondheid. Toen ik hem 
in het najaar zag, maakte hij zich grote 
zorgen daarover. Helaas waren zijn 
zorgen gegrond. We gaan hem enorm 
missen, we koesteren de herinnering 
en uit de grond van mijn hart kan ik 
zeggen dat ik me gezegend voel door 
de rol die deze fijne mens in mijn leven 
heeft gespeeld. 

Annemarie Gerretsen 
Algemeen Secretaris en  
gemeentelid in Rotterdam

In vele kringen heeft Eric de betekenis 
en de boodschap van de Bijbelteksten 
niet alleen besproken, maar ook geïllus-
treerd met talloze anekdotes en verha-
len uit zijn omgeving – op Erics geheel 
eigen wijze gelardeerd met citaten van 
Koot en Bie en van andere beroemdhe-
den of van gewone gemeenteleden … 
Eric was een meesterlijk verteller. 
Humor, gevatheid en Erics ijzersterke 
geheugen zijn altijd wapens geweest 
om mensen aan zich te binden, en dat 
Eric zich altijd eerlijk en integer toonde.
Een voorbeeld van zijn humor is het 
volgende: Bij een gemeentelid was de 
tv kapot toen Eric op bezoek kwam. 
De klusjesman legde net een nieuw 
snoertje naar de antenne. Toen Eric 
binnenkwam vroeg Eric aan hem: ‘Wat 

komt u hier nu doen?’ De klusjesman 
antwoordde: ‘ik kom een lijntje naar 
boven leggen’. Waarop Eric zei: ‘Wat zit 
ik hier dan te doen?’
Hij gaf de kringleden het gevoel dat 
je over zijn schouder meekeek en de 
materie voor een moment begreep. 
Het verbazingwekkende hierbij is dat 
Eric de onbeholpen gedachten van de 
leden – niveau Nijntje – schijnbaar 
moeiteloos meenam in die gedachtegang 
en er zelfs met enige regelmaat verrast 
door leek. Juist die eigenschap kweekte 
in de kring een betrokkenheid, zo intens, 
dat er momenten waren van werkelijke 
godsbeleving, zo’n moment waarop 
geloven even ‘weten’ is. 
Na de koffie nam Eric het voortouw en 
natuurlijk wilde iedereen graag weten 

wat de mening van Eric was, stevig en 
theologisch goed onderbouwd. Ook 
werden wij enthousiast, geestig en on-
derhoudend door hem op de hoogte ge-
houden van allerlei pastorale en andere 
kerkelijke zaken. Niet altijd even passend 
bij het betreffende onderwerp van de 
avond, maar zoals altijd hingen wij aan 
zijn lippen. Vertel Eric, vertel!
Niet alleen in religieuze zaken waar-
deerde men Eric zeer, maar ook op het 
menselijk vlak had men groot respect 
voor Eric. Onder de vele herinneringen 
aan de manier waarop Eric ook de bijeen-
komsten van contactleden leidde en hen 
ondersteunde, is de uitspraak: ‘pastoraat 
gaat door waar hulpverlening haar gren-
zen heeft bereikt’: je blijft omzien naar 
elkaar, ook als het moeilijk wordt.  
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GEDEELDE LIEFDE voor de kerkgeschiedenis
Wat heb ik toch veel samengewerkt 
met Eric. Bij hem deed ik stage in de 
gemeente, in 1995, en leerde ik het 
ambacht van het predikantschap. Zo 
ook het handwerk van de kerkhistori-
cus toen hij mijn promotor werd. Wij 
vonden als collega’s het werk allebei 
fantastisch. In de kerkgeschiedenis 
sloten we op elkaar aan. Mijn proef-
schrift begint waar dat van Eric stopte. 
Gezamenlijk deelden wij de liefde voor 
de 19e eeuw. Wij stonden verlekkerd 
te kijken naar een 19e-eeuws hand-

schrift. Het was een in memoriam 
voor Abraham des Amorie van der 
Hoeven (1798-1855). Tegelijkertijd 
zagen wij dat het het handschrift 
van Hendrik Nicolaas van Teutem 
(1802-1889) was. En de vreugde toen 
wij spraken over onze collega Brester, 
wiens portret vorige jaar aangeschaft 
kon worden. Wat zal ik deze vaderlijke 
vriend missen!  

Tjaard Barnard

Wij zijn gewoon open en volgen 
de richtlijnen van het RIVM!

U kunt ook telefonisch of per 
e-mail bestellen! Eventuele  

bezorging in overleg.

OOSTERBOEKHANDEL
J. Amesz

Voorschoterlaan 145 
(vlakbij Oostzeedijk)

Telefoon: 
010-4123638

e-mail: 
info@amesz-boekhandel.nl

De Kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam 
zoekt met ingang van 1 juni 2022 een enthousiaste bureau-
coördinator voor het kerkkantoor voor 3,5 dagen per week.  
Deze vacature ontstaat door de aanstaande pensionering van 
onze twee medewerkers van het kerkkantoor. 

De functie is op hbo werk- en denkniveau.
De werkzaamheden bestaan uit onder meer:
•   Administratieve ondersteuning predikanten en kerkenraad
•   Voorbereiden en notuleren van vergaderingen
•   Zelfstandig uitvoering geven aan besluiten van de kerkenraad
•   Bijhouden van de website
•   Zitting hebben in de redactie van het kerkblad
•   Ledenadministratie

De werkzaamheden vinden deels plaats ’s avonds en in het  
weekend. Een grote mate van zelfstandigheid in de uitvoering 
van de werkzaamheden is een vereiste.

Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u richten  
aan de voorzitter van de kerkenraad Jethro Zevenbergen:
voorzitter@remonstrantenrotterdam.nl 
Mocht u meer willen weten over de functie,  
dan kunt u met hem contact opnemen.

Sluitingsdatum maandag 28 februari 2022.
Onze voorkeur gaat uit naar een geschikte kandidaat  
binnen de Remonstrantse Gemeente Rotterdam.

Bureaucoördinator  
Remonstrantse Gemeente Rotterdam

VACATURE

ADVERTENTIE
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Het grote glas-in-loodraam van 
Louis de Contini, zo belangrijk 
voor de lichtval in de kerkzaal, 
is een van de blikvangers van 

onze kerkgebouw.
‘Wie wil begrijpen wat De Contini 
heeft bedoeld met het centrale beeld 
in het raam, moet elke gedachte aan 
een voorstelling uit het leven van Jezus 
loslaten.’ Zo begint de toelichting van 
Dr. Groenewegen uit 1897. ‘Het is 
een ideëel beeld, de voorstelling van 
gedachten en gevoelens. Dit komt tot 
uiting in Mattheus XI: 28: “Komt allen 
tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik 
zal u rust geven.” Onze zwaarste lasten 
zijn zonde, verdriet en vergankelijkheid 
(het besef van eindigheid). Jezus helpt 
ons deze lasten te dragen: hij heeft aan-
dacht voor de zondaars, schenkt troost 
aan wie verdriet heeft en verzoent ons 
met onze eindigheid. Louis de Contini 
toont ons dit met de bekeerde zondaar, 
de getrooste vrouw en de grijsaard 
wiens gezicht nog eenmaal verleven-
digt. Allen kijken zij met verwachting 
en dankbaarheid op naar de Christus-
gestalte die hen met het erbarmen van 
de Goede Herder en met zelf verlooche-
nende blik aanziet.’ Aldus in het kort de 
toelichting van Dr. Groenewegen en hij 
besluit met de wens dat allen die ook 
nu onder vergelijkbare lasten gebukt 
gaan, door deze boodschap verlicht 
mogen worden. 
Het raam doet aldus enigszins denken 
aan het gipsen paneel in de Johannes-
kerk in Amersfoort.   
Aan weerszijden van de centrale 
voorstelling zijn bloeiende witte lelies 
verbeeld die voor ‘reinheid’ staan, 
d.w.z. eerlijkheid en morele zuiverheid. 
Daarom zijn lelies op diverse plaatsten 
in de kerkzaal verbeeld: op mozaïeken, 
op gietijzeren kapitelen en op de kan-
selpanelen.
De architecten Evers en Stok beschre-
ven in 1898 de techniek die Louis de 
Contini bij het grote glas-in-loodraam 
heeft gebruikt (In de detailfoto’s zijn 
de genoemde technieken te onder-
scheiden): ‘Ons treft de fijne, rijke 
glans waarbij gebruik is gemaakt van 

h
de (toentertijd!) nieuwe hulpbronnen 
van de glasindustrie: het opaline (on-
doorzichtig melkglas in de zijramen en 
hoog in centrale raam, detailfoto links) 
in haar mooie nuanceringen in het zon-
licht, in combinatie met het antiek glas 
waarin de figuren zijn uitgevoerd, het 
kathedraalglas dat het fond vormt, het 
verre strié (gestreept glas, donkergroen 
in detailfoto midden), verre craquelé (ge-
craqueleerd glas, bruin), verre chenillé 
(gegroefd glas, o.a. donkerrood-bruin) 
van enkele bloemen.’ Joke de Bijll Na-
chenius in 2007: ‘Het glasschilderwerk 
is duidelijk waarneembaar in handen, 
het gezicht, het haar en de kledingplooi-
en van de figuren (detailfoto rechts), 
terwijl de overige belijning van de 
voorstelling geheel door de in glas in 
lood gevatte pastelkleurige stukken glas 
gevormd wordt.’ Dit schilderwerk was 
goed te zien tijdens de uitgezonden 
kerst- en oudejaarsdiensten.
     
Van de Belgische glazenier en glasschil-
der Louis de Contini is weinig bekend. 
Hij werd geboren in 1854 en overleed 
in 1915. Hij kreeg zijn opleiding van de 
glazenier Jean-Baptiste Crapronnier. De 
vader van Crapronnier had het verloren 
gegane ambacht van schilderen op glas 
nieuw leven ingeblazen. In navolging 
van de Engelse arts-and-crafts kunst-
stroming kwam de glasschilderkunst in 
heel Europa weer tot bloei, samen met 
heersende bouwstijlen als neoclassicis-
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korte berichten

me en iets later art nouveau. De Contini 
was gefascineerd door de natuur en 
de symboliek. Hij maakte naast veel 
ander werk glasramen voor het stadhuis 
van Vilvoorde, het gemeentehuis van 
Schaarbeek, het gerechtshof te Veurne 
en voor de Drievuldigheidskerk te 
Elsene, de collegiale Sint-Martinus en 
Sint-Hadelinus te Wezet (Visé) en in 
Rotterdam voor onze kerk en voor het 
nieuwe Gemeentearchief (nu het Ango-
lese consulaat).  
 
Titus van Hille  
Biografische gegevens ontleend aan  
La Fleur en Papier Doré (aug. 2013).

LICHT & lichtval (2) 
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Bekijk onze website of  
Facebook voor de actuele 
informatie over het doorgaan 
van geplande activiteiten. 
Heeft u geen internet,  
bel dan met het kerkkantoor.  
Bij al deze activiteiten wordt 
de corona-pas gecontroleerd!

MUZIEKprogramma

ACTIVITEITENprogramma

STAGIAIR van der Vaart

VAN DE Diaconie

VAN Tjaard

8 februari –   Samenzang met Jos van der Kooy, aanvang: 10.00 uur
                        Engelse liederen van 1500 tot nu
16 februari – Muzieklezing met Jos van der Kooy, aanvang: 10.00 uur
20 februari – Orgelconcert, aanvang: 15.00 uur, aansluitend vesper 

8 februari –  Oecumenische Leerkring, aanvang: 10.00 uur
11 februari – Tussen Koffie & Lunch, aanvang: 10.00 uur

Het nieuwe jaar is begonnen. Het lijkt 
erop, dat er weer meer kan, wellicht 
ook over een paar weken gesprekskrin-
gen (live!) en kerkdiensten. En Nanda 
Muilenboom heeft zich bereid ver-
klaard mijn afspraken te gaan maken.  
Binnenkort begint zij rond te bellen 
om afspraken te maken, maar gezien 
de grootte van mijn wijk zal dat voor 
de meesten niet direct morgen zijn.  
Indien u niet wilt wachten, schroom 
niet mij direct even te bellen. Als een 
gemaakte afspraak onverhoopt niet  
door kan gaan, bel of app mij dan. 

De remonstrantse gemeente van  
Rotterdam heeft mij hartelijk ontvan-
gen als stagiair van het Remonstrants  
Seminarium, dat stemt mij tot vreug-
de en dankbaarheid. Vreugde omdat ik 
in Rotterdam ben geboren en getogen, 
en na veel tijd in het buitenland weer 
terug in de Maasstad mag komen. 

Dankbaar ben ik Koen en Tjaard, 
omdat ze mij, naast het gewone werk, 
willen begeleiden. Na een werkzaam 
leven ben ik als geestelijk verzorger 

In december heeft de Remonstrantse 
Gemeente Rotterdam een donatie 
overgemaakt naar Stichting Vajra. 
De Vajra Academy is weer open. We 
hopen dat de school na een lockdown 
van bijna anderhalf jaar weer snel op 
de gewone manier verder kan gaan. 
De donaties zijn bestemd voor de 
laatste uitbreiding van het gebouw, 
die mogelijk moet maken dat nog 
meer leerlingen, ook uit arme gezin-
nen, van het geweldige onderwijs 
kunnen genieten. Dank van de bestu-
ren van Stichting Vajra Nederland en 
de Vajra Fondation Nepal.  

Marlies Hagers 
www.vajra.nl

in gevangenissen gaan werken en dat 
stimuleerde me een master theologie 
aan de VU te gaan volgen. Met beide 
studies ben ik nu in het laatste jaar. 
Ik ben getrouwd met Jolanda, heb 
drie volwassen kinderen en woon in 
Den Haag. Veel dank aan de ecclesia 
van de kerk dat ik in jullie midden 
mag verkeren en er – hopelijk – veel 
kan leren. Ik hoop binnen beperkin-
gen u toch te kunnen ontmoeten. 

Sjerp van der Vaart 

TRUUS van Vliet
Jethro Zevenbergen overhandigde de 
jaarlijkse kerstazalea aan Truus van 
Vliet voor haar vele werk in de kerk: 
zij helpt af en toe op het kerkkantoor, 
zorgt dat het koper in de kerk glimt en 
verstuurt nu de verjaardagskaarten in 
de wijk van Tjaard Barnard. 



kerkdiensten
rotterdam arminiuskerk 
Museumpark 3   •  3015 CB Rotterdam  

010 43 60 543   •  rotterdam.remonstranten.nl
aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld
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zondag 30 januari

Voorganger: Leonie van Staveren,  
student aan het Remonstrants Seminarie

zondag 30 januari

Digi-dienst: dr. Koen Holtzapffel,  
Thema: Het Scheppingsverhaal

zondag 6 februari

Werelddiaconaatszondag in de Arminiuskerk
Voorgangers: dr. Tjaard Barnard en 
ds. Henriette van Dunné. 

Deze zondag is sinds 1954 gewijd aan het  
(wereld)diaconaat. Na alle hulp die Nederland  
kreeg na de Watersnoodramp wilde men wat  
terugdoen. Deze dienst wordt gehouden in  
samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente 
en de diaconieën van de beide gemeenten.  
Tijdens deze dienst wordt het avondmaal 
bediend. 

zondag 30 januari

Digi-dienst: dr. Tjaard Barnard en  
dr. Koen Holtzapffel 
Thema: Werelddiaconaatszondag

zondag 13 februari

Voorganger: ds. Jan Klijnsma 
Digi-dienst: dr. Koen Holtzapffel,  
Thema: De mens geeft namen, taal 

Bekijk altijd de website of Facebook voor de laatste 
informatie over de fysieke kerkdiensten! Heeft u geen 
internet, bel dan met het kerkkantoor.  
Tot 20 februari zijn er digitale diensten te bekijken op 
ons YouTube-kanaal. De teksten van de kerkdiensten  
van de eigen predikanten vindt u vanaf maandag op  
de website. 

zondag 20 februari

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 

In deze dienst hoort u orgelwerken van Arvo Pärt 
door Jos van der Kooy. Pärt is een van de meest  
beluisterde nog levende componisten.  
Thema: Stem die de stilte niet breekt (gezang 312). 

zondag 30 januari

Digi-dienst: dr. Tjaard Barnard
Thema: Genesis 5, Henoch wandelde met God 

Vesper met dr. Koen Holtzapffel, aanvang 16.00 uur.

zondag 27 februari 

Voorganger: ds. Arie Nico Verheul 

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

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

zondag 27 februari 

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

ADVERTENTIE


