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kerkblad

Het is u mogelijk ontgaan, 
maar dit jaar wordt herdacht 
dat 500 jaar geleden de 
Utrechter Adriaan Florisz 

Boeyens (1459-1523) te Rome werd ver-
kozen tot paus Adrianus VI. Adriaan, 
man van het midden, genoot slechts 
één jaar van zijn pontificaat. Toen over-
leed hij. Als paus verving hij de exquise 
Italiaanse lekkernijen door een degelijk 
bord Hollandse hutspot. Het maakte 
hem in Rome niet populair.

Belangrijker is dat hij als gematigd 
mens moest optreden in een tijd vol 
polarisatie tussen katholicisme en op-
komend protestantisme. Het was een 
tijd die vroeg om hervormingen en tijd-
genoot Erasmus had daar ideeën over. 
Adriaan kende Erasmus uit de univer-
siteitsstad Leuven, toen Adriaan daar 
hoogleraar was in de theologie. Na zijn 
Leuvense jaren werd de Utrechter advi-
seur van Karel V en bisschop in Spanje. 
Tot ieders verrassing werd hij na een 
patstelling in het Vaticaan tot compro-
mispaus verkozen. Adriaan bond de 
strijd aan met luxe en andere Romeinse 
ongerechtigheden. De onstuimige op-
komst van reformator Luther werd zijn 
grootste zorg, vandaar zijn dringende 
verzoek aan Erasmus om tegen Luther 
te schrijven. De Rotterdammer bedank-
te beleefd voor de eer, maar adviseerde 
de paus, indachtig diens vredelievende 
inborst, om tegenstanders niet te ver-

ketteren. Poog ze te genezen in plaats 
van te straffen. Of de paus erg content 
was met dit advies, valt te betwijfelen. 
Kort daarna overleed hij, onbegrepen 
en niet gewaardeerd. Uiteindelijk zou 
Erasmus in 1524 toch tegen Luther 
schrijven (over de vrije wil), maar dat 
is weer een ander verhaal. 

Paus Adrianus had de lastige taak 
de vrede te bewaren in een scherp 
gepolariseerde tijd. Ook ons houdt het 
polarisatievraagstuk bezig. Een jaar 
geleden verscheen de remonstrantse 
polarisatiebrief over een ‘nieuw wij’. 
In Rotterdam is nu een nieuwe 
 postercampagne gestart die oproept 
om menselijk en redelijk met elkaar 
om te gaan (zie www.MaakdeStadBe-
ter.nl). Met teksten als: ‘Vrijheid van 
meningsuiting: iets liefs zeggen’ en 
‘In Rotterdam bouwt ieder een brug 
naar de ander’. Ook kerken doen mee. 
Een druppel op een gloeiende plaat, 
zo’n postercampagne? In gepolari-
seerde tijden telt elke druppel mee, 
dat wisten Adriaan en Erasmus 500 
jaar geleden al!  

Koen Holtzapffel
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DE hutspot PAUS

In gepolariseerde tijden  

telt elke druppel mee

Adriaan Florisz Boeyens

Postercampagne Rotterdam



colofon

Zou het echt zo zijn dat het 
kerkelijk leven weer helemaal 
los kan gaan? Dat alles weer 
doorgang kan vinden? Dat 

we elkaar weer werkelijk kunnen ont-
moeten? Dat we ons bij de koffie in de 
kerk geen zorgen hoeven te maken? 
We hopen het. We verlangen er met 
z’n allen naar. In dit kerkblad staan 
weer allemaal nieuwe activiteiten 
opgesomd. Graag zien we u weer!   

Tjaard Barnard, Titus van Hille en 
Martine van Liempt-van Houten 
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van de redactie voorgangers
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Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 14 maart 2022 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 25 maart 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 € 31,- 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

in memoriam

veertigdagenboekje

Wie in de veertigdagentijd 
bewust vanuit de Bijbel wil 
toeleven naar Pasen, kan inspi-
ratie halen uit ‘Samen op weg 

naar Pasen’ van het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap (NBG). Het boekje 
bevat een Bijbelleesplan over het thema 
‘bevrijding’ en is gratis aan te vragen. 
Een gift aan het Bijbelgenootschap is 

van harte welkom 
om dit mooie werk 
te kunnen voort-
zetten.  

Pauline Buskop-Perdijk
Zij overleed op 31 januari op 
88-jarige leeftijd. Jarenlang 

was ze met haar man betrokken bij de 
kring Nieuwerkerk, in de kerk verzorgde 
ze mede de boekentafel. Ds. Noordhoff 
zegende het huwelijk van Paulien en 
Wim in 1955 in met als tekst ‘Bij u God 
is de bron van het leven’. Toen het niet 
meer lukte naar Rotterdam te komen, 
was er gelukkig nog het vrijzinnige kerkje 
van Zevenhuizen. We zullen de trouw en 
hartelijkheid van Paulien zeer missen. 

Wij dragen haar op aan Gods eeuwige liefde.

In mijn boekenkast vond 
ik een aantal ouderwetse 
cassettebandjes. Het zijn 
opnamen van kerkdiensten, 

vooral in onze kerk. De voorgangers 
zijn inmiddels allemaal overleden. 
Het is bijzonder om hun stemmen 
weer te horen. Aan de ene kant 
hoor je nadrukkelijk dat het lang 
geleden opgenomen is. Wat een 
keurige, geschoolde stemmen. Wat 
een ‘nette’ uitspraak van het Neder-
lands bij het zingen. Het lijkt soms 
wel het Polygoonjournaal! Maar aan 
de andere kant: wat gaat het toch 
telkens om dezelfde levensvragen! 
Op existentieel gebied verandert er 
eigenlijk niet zoveel. Vijfenveertig 
jaar geleden stonden dezelfde 
levensvragen centraal als nu. 

Op onze website ben ik een reeks 
blogjes gestart met een korte levens-
beschrijving van de betreffende 
voorganger en daarbij een link naar 
de gedigitaliseerde kerkdiensten 
die op ons SoundCloud-account te 
vinden zijn. Laat u zich inspireren 
door de oude, bekende stemmen 
van vroeger. Of maak eens voor 
het eerst kennis, het is de moeite 
waard!
Wie toevallig nog oude bandjes 
heeft liggen van diensten in onze 
kerk: ik hoor het graag!  

Tjaard Barnard

Van boven naar beneden: Wery, Hoenderdaal, 
Schneider, rechts: Duinker.
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van de diaconie

GAiN (GLOBAL AID NETWORK) 

Kenya FONDS

Op zondag 6 februari, de zondag voor 
het Werelddiaconaat, ontving Robert 
de Bruijn een bedrag van € 5.000,- 
euro van de diaconie (en dus van alle 
gemeenteleden) voor GAiN (Global Aid 
Network). Deze organisatie helpt bij 
acute nood, maar heeft ook aandacht 
voor langdurige zorgen. Robert gaf 
tijdens de dienst een presentatie over 
het werk. Na afloop ontvingen we een 

dankbetuiging: ‘Bedankt voor jullie 
betrokkenheid bij vluchtelingen, zowel in 
Nederland als elders. Leuk om afgelopen 
zondag bij jullie in de dienst te zijn en 
met een aantal gemeenteleden kennis te 
maken. We hebben vandaag jullie bij
drage van € 5.000, ontvangen. Van harte 
bedankt daarvoor. We zijn van plan jullie 
bijdrage in te zetten voor voedselhulp aan 
de vluchtelingen in Thessaloniki.’ 

‘Mede door uw donatie aan 
het Kenya Fonds konden 
het afgelopen jaar 42 
meisjes naar school gaan. 
Zeven meisjes mochten 
aan het eind van 2021 hun 
diploma ophalen. Stuk 
voor stuk trotse en blije, jonge moeders die vol 
vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan. Dit 
jaar zijn 35 meisjes uit het project verderge
gaan met hun opleiding. Dat is iets minder 
dan de afgelopen jaren, maar nog steeds een 
mooi aantal. Onder andere door covid heeft de 
stichting minder inkomsten kunnen genereren. 
Nogmaals heel hartelijk dank, ook namens 
zuster Jacinta en de meisjes.’ 
 
Tilly Boland, secretaris Kenya Fonds

Op 14 mei a.s. van 10.00 tot 12.00 uur 
staan wij weer op het kerkplein aan 
de Westersingelkant van onze kerk 
voor u klaar om kleding, speelgoed en 
andere goederen zoals rollators in te 
zamelen. De Stichting Maris is u zeer 

dankbaar! Wij vragen u vriendelijk 
de goederen schoon en stevig verpakt 
aan te leveren. Hartelijk dank voor uw 
medewerking. 

Joke Schoehuizen en Nanda Muileboom

KLEDINGACTIE Stichting Maris

Zondag 6 maart
Twee op de kansel, een dienst over 
‘TROOST’. In deze eerste dienst 
in de veertigdagentijd vertelt ons 
gemeentelid Cobi Klappe over het 
boek dat zij mede schreef over 
TROOST die ertoe doet. Verhalen 
over veerkracht bij verlies en verdriet. 
Hopelijk bestaat er naast leed ook 
troost. Wat leerde zij uit de 40(!) 

verhalen die wer-
den opgetekend 
over troost in 
tijden van lijden 
en verdriet? Koen 
Holtzapffel gaat 
mede voor. 

KERKDIENSTEN
Zondag 13 maart
Dit zal een dienst met muziek zijn, 
waarin liederen van Reger, Schubert 
en Wolf centraal staan. Alt Nicky 
Bouwers zal zingen. Tjaard Barnard 
gaat voor.

Kerk & Museum: Deze middag is de 
kerk vanaf 12.30 uur geopend voor 
belangstellenden en passanten. Om 
15.00 uur is er ook een orgelconcert 
door Jos van der Kooy. Direct aanslui-
tend vindt een korte kerkdienst, een 
vesper plaats. Wellicht ook aantrek-
kelijk voor diegenen die de zondag-
morgen wat vroeg of anderszins een 
onhandige tijd vinden!

Zondag 27 maart
Vierde zondag in de lijdenstijd. 
Een dienst met stagiair Sjerp van der  
Vaart, die de overdenking verzorgt en  
Koen Holtzapffel. Jan Willem van der 
Kamp, viool, en Richard Gutteling, 
dwarsfluit, leveren een muzikale  
bijdrage aan deze dienst.

in de kerk



De uitvoering van het teakhout, de 
lambrisering, galerijen, orgelfront, 
banken en plafonds is zorgvuldig 
gekozen. De borstwering van de 

galerijen, het orgelfront en de kansel zijn 
lichter dan de lambrisering en de banken op 
de begane grond. Om dit des te beter te laten 
uitkomen hanteerden de architecten voor 
het kunstlicht in de kerkzaal een belangrijke 
uitgangspunt: het kunstlicht moest, net als 
het daglicht door de ramen, de kerkzaal ge-
lijkmatig verlichten. Een ander belangrijk uit-
gangspunt is dat de middenruimte niet wordt 
verlicht door een traditionele middenkroon. 
Er zijn zes vijfarmige armaturen toegepast, 
die met een console en een versteviging in 
Jugendstil (1) aan de borstwering van de 
galerijen zijn bevestigd. Voor alle verlichting 
onder en boven de galerijen worden twee-, 
drie- en vijfarmige kronen gebruikt (2, 3, 4). 
Het aantal armen is afhankelijk van de 
ruimte en de hoeveelheid lampen waarmee 
die moet worden verlicht. Zo hebben de zes 
vijfarmige kronen boven de voorgalerijen 
zelfs drie lampen per arm om de armaturen 
aan de borstwering bij te staan voor de ver-
lichting van de middenruimte. Alle kronen 
hebben dezelfde Jugendstil-uitvoering (2, 5). 
Bij oplevering van de kerk was nog sprake 
van gaslicht, in melkglazen kelken. Later 
werd het gaslicht vervangen door elektrisch 
licht en werden de meeste kelken verwijderd, 
omdat de lichtopbrengst te gering was. Boven 
de kerkenraadsbanken zijn de kelken geluk-
kig nog gehandhaafd (5).  
 
Titus van Hille 
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korte berichten

LICHT & lichtval (3) 

in de kerk

ACTIVITEITEN
Alle samenzangbijeenkomsten zijn geannuleerd.

7 maart – Grote Kring Breda 
o.l.v. Koen Holtzapffel, Lutherse Kerk
aanvang 15.00 uur
Thema: De onrechtvaardige rentmeester – Lucas 16

8 maart – Oecumenische Leerkring
aanvang 10.00 uur

16 maart – Muzieklezing met Jos van der Kooy
aanvang 10.00 uur
Romantische favorieten uit de orgelliteratuur

1 april – Tussen Koffie & Lunch
aanvang 10.30 uur
Eindelijk is er weer gelegenheid voor een ‘Tussen Koffie & Lunch’: 
Inloop vanaf 10.15 uur. Gastheren Koen Holtzapffel en Jaap van 
Meerkerk heten u welkom in de Kerkenraadskamer van onze 
kerk, waar u gezellig kunt bijpraten en genieten van een kopje 
koffie of thee en de gebruikelijke taart. Ook deze keer zorgen 
we weer voor iets speciaals. We gaan genieten van muziek van 
Beethoven en Mozart, gespeeld door het Phoenix Strijkkwartet 
met Jan Willem van der Kamp. Daarnaast klinkt ook de Quartet-
tsatz van Philip Glass, een boeiend stukje minimal music. Het 
Phoenix Kwartet treedt al jaren op, niet alleen in Nederland maar 
ook – tijdens zomervakanties – in Frankrijk. Jan Willem zal ook 
iets vertellen over de stukken en over het strijkkwartet als genre, 
waarover de dichter Goethe ooit zei: ‘Alsof je vier intelligente 
mensen een gesprek met elkaar hoort voeren.’

U kunt zich aanmelden bij het kerkkantoor, maar dat is niet  
noodzakelijk. Als u plotseling zin krijgt, bent u ook van harte  
welkom. Bent u slecht ter been, dan kunnen wij vervoer regelen. 
Geef dat dan even door aan het kantoor. 5

Bekijk onze website voor de actuele informatie over  
de coronamaatregelen bij onderstaande activiteiten.  
Hebt u geen internet, belt u dan het kerkkantoor. 
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Gevraagd naar ‘mijn bezie-
ling’ begin ik bij het begin. 
Bijna 69 jaar geleden gebo-
ren in een rooms  katholiek 

gezin in Den Haag als oudste van 
zeven kinderen. Geld was er niet; 
ik heb het niet gemist. Mijn vader 
speelde piano, mijn moeder bakte 
taarten, op vakantie met emmertje 
en schepje naar het Scheveningse 
strand. Wij waren vrolijk. Aan 
tafel werd gebeden; we gingen elke 
zondag naar de kerk. Het was geen 
dogma, het hoorde er gewoon bij. 
Ik weet nog hoe ik naar mijn ouders 
keek als zij diep in gebed verzonken 
waren. Een jeugd die je ieder kind 
toewenst. 
Eenmaal getrouwd en jonge ouders, 
schreef ik als amateurjournaliste 
voor een gratis huis-aan- huiskrant-
je. Leuke verhaaltjes over wat speel-
de in het dorp: een nieuwe bakker of 
een zestigjarig huwelijksfeest.
Tot die zondagmiddag. In de kleine 
huiskamer van Lieke en Ignaas 
Brekelmans, oprichters van het 
Liliane Fonds, was bezoek uit de 
Filipijnen. Drie donkere zusters in 
witte uniformen. Het kamertje van 
Lieke was bezaaid met foto’s: foto’s 
van kinderen met een handicap. De 
passie waarmee de zusters spraken, 
maakte diepe indruk. Die middag is 
er iets met mij gebeurd. Mijn ogen 
werden geopend voor de omvang 
van de problematiek: je doet niet 
mee als je met een handicap moet 
leven in een ontwikkelingsland. 

 Lieke Brekelmans wist hoe dat 
voelde. Door polio stond zij ook van 
jongs af aan aan de zijlijn. Beelden 
van mijn werkbezoeken aan de 
armste streken in India staan in 
mijn geheugen gegrift. Werken bij 
het Liliane Fonds heeft mijn leven 
enorm verrijkt. Lieke Brekelmans 
heeft een steen verlegd; jaarlijks 
worden in dertig landen wereldwijd 
zo’n 70.000 kinderen in hun reva-
lidatie begeleid. 
Er zou, na pensionering, nog een 
inspirator volgen. Voor ons boek 
‘TROOST die ertoe doet’, hebben 
Inez Lips en ik Christa Anbeek 
kunnen interviewen. Juist als je 
terug kunt kijken op een gelukkige 
jeugd, werd ik geraakt door de 
verliezen die zij als student en 
later heeft moeten lijden. Christa 
Anbeek heeft mij op het spoor van 
de remonstrantse geloofsgemeen-
schap gezet. Na ‘nine eleven’ was 
ik zoekende. Ik besloot ‘vriend’ te 
worden. De toegezonden Goddeel-
tjes vind ik ‘pareltjes’. Ze maken de 
Remonstrantse Kerk zo toegankelijk 
voor mij. Sinds zes maanden wonen 
wij in Rotterdam-Kralingen. Een 
kennismaking met Koen Holtzapffel 
volgde. Op 6 maart a.s. zullen wij 
het thema ‘troost’ in de ‘twee op de 
kansel’-dienst nader belichten.  

Troost die ertoe doet. Verhalen over 
veerkracht bij verlies en verdriet
Verschenen bij DAMON, ISBN: 
9789463402699, prijs : € 24,90 
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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 Cobi Klappe 

die zich vorig jaar bij onze gemeente 

heeft aangesloten.

COBI Klappe

mijn bezieling

1

2

3

4



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 27 februari 

Voorganger: ds. Arie Nico Verheul 
Remonstrants predikant en godsdiens tweten  
schapper en voorzitter van het Utrechts  
platform voor levensbeschouwing

Zondag 6 maart 

Twee op de kansel
Voorgangers: dr. Koen Holtzapffel  
en Cobi Klappe

Zondag 13 maart 

Voorganger: dr. Tjaard Barnard
12.30 uur Kerk & Museum
15.00 uur Orgelconcert met Jos van der Kooy

16.00 uur Vesper met Tjaard Barnard

Zondag 20 maart 

Voorganger: ds. Tina Geels,  
Vrijzinnig pastor. Zij stond als predikant in  
de remonstrantse gemeenten Delft en Utrecht.  
Zij is lifecoach en heeft meer dan 25 jaar  
ervaring in het begeleiden van mensen op  

hun levensweg.

Zondag 27 maart

Voorgangers: dr. Koen Holtzapffel  
en Sjerp van der Vaart

U bent van harte welkom in ons kerkgebouw!
Bekijk steeds de website voor de laatste informatie 
over de coronamaatregelen bij kerkdiensten of bel 
het kerkkantoor en wees voorzichtig met elkaar!
De teksten van de kerkdiensten van de eigen  
predikanten vindt u vanaf maandag op de website. 
Heeft u geen internet? Dan kunt u de preek op 
papier aanvragen via het kerkkantoor. 

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 maart 

Voorganger: dr. I Leng Tan,  
Remonstrants predikant en voormalig  
interimpredikant in de Remonstrantse  
Gemeente Leiden.

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

ADVERTENTIES

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


