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kerkblad

Natuurlijk, wie eens wat vaker 
in het Nieuwe Testament 
gelezen heeft, zal het opge-
vallen zijn: de evangelisten 

hebben meestal geen hoge dunk van 
de leerlingen. Zelden hebben ze Jezus 
echt begrepen. Meestal worden ze vrij 
dom geschetst, zodat de verteller de 
boodschap van Jezus nog eens goed 
kan uitleggen. Fijn voor de hoorder, 
die weet daarna hoe het echt zit en die 
kan zich als wat slimmer neerzetten 
dan die domme leerlingen. Maar in de 
eerste aankondiging van Jezus van zijn 
lijden (Marcus 8: 31-38, leest u het eens 
na) maakt de schrijver het wel erg bont. 
Petrus kan zich niets voorstellen bij het 
idee dat Jezus moet lijden. Hij is toch 
de Messias, de door God gezondene. 
Hij zal niet lijden, hij zal overwinnen!
De schrijver benadrukt het lijden van 
Christus om zijn lezers voor te bereiden 
op het onvermijdelijke. Jezus zal ein-
digen aan het kruis, maar toch – tegen 
alle verwachtingen in – de Messias zijn. 
Slechts degene die bereid is zijn leven 
te verliezen, zal het werkelijk behouden. 
Pas door de bereidheid, tot de bodem 
van het leven te gaan, zal de opstanding 
plaatsvinden. 
Ook de meeste moderne gelovigen 
zullen gemakkelijk in de valkuil van 
Petrus stappen: direct naar het hallelu-
ja van de overwinning, zonder oog te 
hebben voor het lijden en sterven van 
Jezus. Natuurlijk: we moeten het niet 
verheerlijken. We moeten misschien 

Misschien moeten we daaraan den-
ken, nu het Pasen wordt en we kijken 
naar al het leed in Oekraïne (en waar 
ook ter wereld), waar mensen elkaar 
onrecht aandoen. Daar is goddelijke 
troost aanwezig. Net zoals bij ons, 
op onze zwaarste momenten. Als we 
door die duisternis heen gaan, mogen 
we geloven, dat het werkelijk Pasen 
zal worden.  

Tjaard Barnard

n
GA WEG ACHTER MIJ, Satan! 

Ilya Repin (1844-1930)

ook niet denken, dat het allemaal 
Gods plan was, waarin het voor onze 
verlossing nodig was, dat hij aan het 
kruis zou sterven. Maar toch, wellicht 
blijft de essentie van het christelijk 
geloof liggen in de solidariteit, tot op de 
bodem van ons bestaan, van degene die 
God present stelde. God is niet ver weg 
in de diepste put, bij het ergste lijden. 
Onze godsdienst is er niet alleen voor 
mooi weer, maar in de diepste storm 
van ons bestaan daar is God nabij. 



colofon

Met zijn allen zijn we geschokt 
door het geweld en de oorlog 
in Oekraïne. Het gevoel van 
veiligheid dat we in deze hoek 

van de wereld meenden te mogen 
hebben, wordt op de proef gesteld. 
Hoe gaan we om met die onzekerheid? 
Hoe kunnen we mensen helpen, die in 
zoveel ellende worden gestort? Het zijn 
open vragen. We stellen ze in de tijd 
waarin we naar Pasen toe leven. We 
staan stil bij het lijden van Jezus. We 
vieren zijn opstanding. We vieren het 
doorbreken van het licht. Mag dat ook 
concreet worden in onze wereld.  

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

mKopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 18 april 2022 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 29 april 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 
Voor de afspraken van Tjaard Barnard: Nanda Muileboom
nanda.muileboom@gmail.com  •  078 677 37 80

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

Op 81-jarige leeftijd overleed Anneke 
Polling-Wichers. Zij was vriend van 
onze Gemeente in Breda. Zij heeft eind 
90-er jaren tijdelijk als NPB-voorgan-
ger gewerkt bij de remonstranten in 
Breda en was toen ook betrokken bij 
het kringenwerk aldaar. Later ging zij 
nog als gastpredikant voor in remon-
strantse kerkdiensten in de doopsge-
zinde kerk in Breda.

Op 3 maart overleed op 103-jarige leef-
tijd mevrouw Antonia van Meeteren- 
Stam. Zij was meer dan 70 jaar lid van 
de Remonstrantse Broederschap. In de 
zomer van 1950 deed zij belijdenis  
bij dr. P.D. Tjalsma.

Wij dragen hen op aan Gods eeuwige liefde.

Eindelijk was het dan weer 
mogelijk: een kerkdienst 
en een gesprekskring. We 
hebben ervan genoten in de 

hoop dat het nu zo blijft. Er werd 
in de gesprekskring pittig gedis-
cussieerd over de gelijkenis van de 
onrechtvaardige rentmeester. Jezus 
prijst hem. Is de rentmeester dan 
toch niet onrechtvaardig of is er iets 
anders met hem aan de hand? Op 
maandagmiddag 4 april bespreken 
we de gelijkenis van de rijke man en 
de arme Lazarus. 

Natuurlijk zijn ook in Breda (stad van 
vrede) alle gedachten bij de oorlog in 
Oekraïne. We bidden om vrede, we 
geven geld en hulpgoederen en hope-
lijk kunnen we de vele vluchtelingen 
die ook naar Breda zullen komen 
gastvrij en hartelijk ontvangen en 
kunnen we op vele manieren van 
betekenis zijn voor hen. Uit het 
protestantse dienstboek dit gebed om 
verzoening en vrede:

God, gij die bewogen zijt  
om uw goede aarde, 
versterk de weerzin en de weerstand  
tegen wat uw levenswerk vernielt,
wakker aan de wil tot vrede, 
houd in leven de hoop  
op uw liefde en vrede en zegen ons, God, 
met vindingrijkheid en volharding. 

Koen Holtzapffel

nieuws uit breda

e
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1 april 

Tussen Koffie en Lunch
aanvang 10.30 uur 
We gaan genieten van muziek van 
Beethoven en Mozart, gespeeld door 
het Phoenix Strijkkwartet met Jan  
Willem van der Kamp. Bent u slecht 
ter been, dan kunnen wij vervoer  
regelen. Geef dat dan even door aan  
het kerkkantoor.

2 april 

Bezinningsdag-2 
met Sylvia Saakes en Koen Holtzapffel 
Thema: ‘Het goddelijke tussen ons’
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. 

ACTIVITEITEN

In de maatschappij zijn alle coronamaatregelen afgeschaft, maar blijf rekening 
houden met elkaar! Bekijk onze website voor de actuele informatie over onder-
staande activiteiten. Hebt u geen internet, belt u dan het kerkkantoor. 

Kun je God, het goddelijke, soms 
ook direct ervaren? Direct voelen of 
anders zins ervaren? Zoals in ervarin-
gen 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 onderzoeken we een 
en ander nader. De ervaring leert dat 
hoe meer we ons ervoor openstellen 
en het willen onderzoeken, hoe meer 
het goddelijke zich manifesteert. De 
derde en laatste bijeenkomst vindt 
plaats op 14 mei. Aanvang: 10.00 uur.

4 april 

Grote Kring Breda 
met Koen Holtzapffel 
Thema van deze bijeenkomst is de 
parabel als moreel kompas, met als 
uitgangspunt de gelijkenis van De 
barmhartige Samaritaan: Lucas 10: 
25-37 en De rijke man en de arme 
Lazarus: Lucas 16: 19-31.

12 april 

Oecumenische Leerkring 
met Tjaard Barnard en Katinka Broos

20 april 

Muzieklezing 
met Jos van der Kooy
Tijdens deze muzieklezing staat de 
Engelse orgelmuziek gedurende vijf 
eeuwen centraal. Jos van der Kooy leidt 
het thema in en bespeelt het orgel.

14 mei

Kledingactie Stichting Maris 
Meer informatie in het volgende  
kerkblad.

24 mei 

Filmcafé 
met Amber de Rooij 
en Koen Holtzapffel
De film ‘Western’ heeft als thema het 
overbruggen van tegenstellingen. Een 
gegeven dat uiterst relevant is in onze 
huidige tijd. Meer informatie in het 
volgende kerkblad. 

Alle samenzangbijeenkomsten zijn geannuleerd. 

in de kerk
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kerkdiensten

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.

Zondag 10 april
Palmzondag
De beide predikanten gaan gezamenlijk voor. Centraal staat het 
enthousiasmerende verhaal van het binnentreden van Jezus in 
Jeruzalem. Mensen die het afgelopen jaar lid of vriend bij ons zijn 
geworden, worden welkom geheten. Het is een feestelijke dienst, 
waarbij u niet wilt ontbreken!

Kerk&Museum 
Zondag 10 april van 12.30 tot 16.30 uur zal de kerk weer open-
staan voor alle belangstellenden. Er is een gezellige tearoom met 
de beste appeltaart van Rotterdam (door onze eigen gemeentele-
den gebakken), om 15.00 uur een orgelconcert door Jos van der 
Kooy en om 16.00 uur een korte vesper, waarin Tjaard Barnard 
voorgaat. Misschien ook aantrekkelijk als het in de morgen wat te 
vroeg voor u was. 

Donderdag, 14 april
Witte Donderdag, aanvang 20.00 uur 
In intieme kring beleven wij ons Avondmaal. Voor sommigen 
misschien een vervreemdend ritueel, voor anderen een moment 
van diepe verbondenheid. Als u er nog nooit bij was, komt u eens. 
Voorganger is Tjaard Barnard.

Vrijdag, 15 april
Goede Vrijdag, aanvang 20.00 uur 
In de dienst worden door Jos van der Kooy op het orgel  
Passiekoralen in orgelbewerkingen van Bach uitgevoerd.  
Voorganger is Koen Holtzapffel.

Zondag 17 april
Pasen 
Tijdens de dienst is er de gebruikelijke krentenbol.  
Onze alt Nicky Bouwers zingt weer mee in de dienst.  
Dat belooft iets feestelijks te worden! Tjaard Barnard gaat voor. 

Voorafgaand aan de dienst bespeelt Jos van der Kooy het orgel, een moment van inkeer en stil worden. Wilt u liever 
nog even bijpraten met bekenden, dan kan dat van 10.00 tot 10.25 uur in de Kerkenraadskamer bij een kopje thee of 
koffie. U bent dan ruim op tijd voor aanvang van de kerkdienst. Na afloop van de kerkdienst blijven de leden van de 
kerkenraad en de voorganger nog even zitten en luisteren naar het orgelspel. Wie vast wil vertrekken, moet daartoe 
niet schromen! Na afloop vervoegen de voorgangers zich in de hal.
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Ik ben een buitenbeentje, 
voor zover dat bij de Re-
monstranten mogelijk is. Ik 
ben namelijk in Antwerpen 

geboren en woon in Brussel. Ver-
moedelijk ben ik een van de weinige 
Belgische remonstranten, naast do-
minee Bert Dicou die in Antwerpen 
een gemeente ‘beherdert’. Remon-
strant worden was dus allesbehalve 
evident. Niets is toeval.

Zoals veel remonstranten ben ik 
(lauw) katholiek opgevoed. God 
hield me altijd wel bezig, maar was 
een soort achtergrondruis. Aange-
zien ik de enige was met godsdien-
stige achtergrond, gaf wijlen mijn 
echtgenote (Dora Majoros, die voor 
haar dood in AdRem getuigde) mij 
het geestelijke leven van het gezin in 
handen. Breng God bij ons binnen. 
De katholieke kerk was te formeel, te 
hard naar vele medemensen toe: de 
individuele katholiek aanvaardde hen 
wel, maar het instituut bleef vijandig 
(vrouwen, LHTBI). In de calvinisten 
kon ik me ook moeilijk vinden: uit-
verkoren of niet leek me zowel hard 
als angstig. Waar angst heerst, groeit 
de liefde niet. Ik kies de genade en de 
verwondering. Zo ontdekte ik ‘toe-
vallig’ in Antwerpen, n.a.v. 400 jaar 
Remonstranten, een tussenweg die 
bij ons paste. Je kan enkel je eigen 
geloof geloven, maar het ‘moet’ wel 
nog ergens over gaan. In 2019 werd 
ik landelijk vriend om me al snel aan 
te sluiten bij Breda. Na een dienst/

preek van dominee Tan volgde Dora 
gezwind, vlak voor ze ontdekte dat ze 
terminaal ziek was.

Tot haar dood in augustus 2020 was 
de bijstand van de Remonstranten 
heel belangrijk voor ons. Ze werd in 
de Arminiuskerk gedoopt door do-
minee Holtzapffel, samen met onze 
zoons. We trouwden ook nog ‘voor 

God’, in haar laatste weken in ons 
eigen appartement, hier in Brussel: 
hiervoor kwam de dominee in volle 
coronatijd helemaal uit Rotterdam. 
In september 2020 deed ik belijdenis 
in de Arminiuskerk. 

De Remonstranten zijn voor mij een 
geestelijk thuis, waar ik naast zoveel 
interessante mensen mezelf kan zijn, 
zolang ik hen ook in hun waarde laat. 

i

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 

Jacques Pieters.

JACQUES Pieters

mijn bezieling

Dat is de enige voorwaarde. Vandaar 
ook zoveel leden van allerlei pluima-
ges. Ik kom graag naar de diensten 
en studeer ondertussen zelf theo-
logie aan de Universitaire Faculteit 
hier in Brussel. Men inspireert mij 
in mijn eigen zoektocht naar het 
licht: ‘Want God is Licht, en in hem 
is geen spoor van duisternis’. Dat 
opent mij naar de anderen (en dus 
automatisch ook naar Christus) toe. 
Zo herberg ik momenteel vluchtelin-
gen uit Oekraïne: de weg van Jezus 
is (een wankel maar hardnekkig) 
geloof en dito praktijk. Ik voel me…
thuis.

Als ik een ‘advies’ aan de Remon-
stranten mag geven, is het: blijf 
vooral jezelf. Wat wel mag, is soms 
een beetje ‘luider’ zijn, zoals bij de 
vroegere rekruteringscampagnes. 
De Broederschap is te mooi/belang-
rijk om haar niet met de wereld te 
blijven delen.  

De Remonstranten  

zijn voor mij  

een geestelijk thuis



en een stukje van het rechterzijraam. 
Opvallend in dat laatste raam is het 
aqua-turqoisekleurige blad van voor 
de restauratie. Dat is er ingekomen na 
de oorlog, toen de juiste kleur van het 
kapotte glasstuk kennelijk niet beschik-
baar was. Bij de laatste restauratie is dat 
verholpen.

De zwarte vierkantjes op de ramen links 
zijn van buitenaf opgebrachte stickers 
voor de glazenier.

In 2011/2012 is het raam in zijn geheel 
uitgenomen, schoongemaakt en zijn 
de beschadigde glas- en looddelen 
vervangen door nieuw glas en lood. 
Zoals u ziet op de foto’s van de midden-
panelen voor en na de restauratie is de 
helderheid nu veel groter en komen de 
kleuren beter uit. Foto's links: voor de 
restauratie, rechts: de huidige toestand.
Bij de restauratie is gebleken dat de 
ramen erg vervuild waren. Alle afzon-
derlijke glasdelen die konden worden 
hergebruikt, zijn met een speciaal mid-
del gereinigd. Bijgaande foto’s van een 
schoonmaakproef tonen de verschillen. 
Een aantal vervangen glasdelen is  
gelukkig bewaard gebleven (foto's 
rechtsboven). Hieronder zijn voor-

versus-na de restauratie detailfoto’s 
opgenomen van de bijbeltekst, de 
ondertekening van Louis de Contini 

korte berichten

LICHT & lichtval (4) 

In het januarinummer heb 
ik aandacht besteed aan de 
glastechniek die Louis de 
Contini heeft gebruikt bij 

zijn ontwerp van het grote raam. 
Als de zon op het raam staat, kunt u 
zelfs vanaf beneden prachtig de ver-
schillende glassoorten zien die ik heb 
beschreven. 

i
ONTWERP EN RESTAURATIE VAN HET GROTE RAAM
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Digitale 

c Corona lijkt (voor nu) 
voorbij. Het kerkelijk leven 
loopt gelukkig gewoon 
weer. De kringen komen 

samen en het wordt weer drukker in 
de kerk. Toch wil ik binnenkort iets 
nieuws proberen, iets vasthouden 
uit de tijd van corona. Ik wil in april 
beginnen met een bijbelcursus per 
zoom. Hoezeer we het zoomen ook 
vervelend vonden als enige moge-
lijkheid om elkaar te ontmoeten, 
eigenlijk was het soms ook wel 
praktisch. Het scheelde veel reistijd. 
Je kon leuke bijeenkomsten meema-
ken, met je eigen kopje thee bij de 
hand, zonder dat je op pad moest.

Ik wil starten met een tweewekelijk-
se bijeenkomst (per zoom) tot de zo-
mer, waarin ik met wie wil stukken 
uit het Marcusevangelie ga lezen. 
Het idee is om digitaal drie kwartier 
in de avond samen te komen (van 
20.00-20.45 uur), waarbij we de 
nadruk leggen op de uitleg van wat 
de schrijver bedoeld heeft te zeggen. 
U hoeft daarbij niet van huis, u kunt 
gewoon meedoen, luisteren en als 
u wilt, vragen stellen. Als u geïnte-
resseerd bent, stuur mij even een 
mailtje, dan zorg ik dat u de data, 
het programma en bovenal een link 
ontvangt om mee te doen!  

Tjaard Barnard

korte berichten

In het archief van de Remonstrantse 
Gemeente Rotterdam (in het Stads-
archief Rotterdam) bevinden zich 
nog de originele potloodontwerpen 
van de figuren door Louis de Contini. 
Oordeelt u zelf over de gelijkenis met 
het raam.  

Titus van Hille, met dank aan  
G.A. Vreugdenhil (Braaksma & Roos).

BIJBELCURSUS 

Foto’s Braaksma & Roos,  
Anton Doornhein en Titus van Hille.
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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 maart

Voorgangers: dr. Koen Holtzapffel  
en drs. Sjerp van der Vaart

Zondag 3 april

Voorganger: dr. Johan Goud

Palmzondag 10 april 

Voorgangers: dr. Koen Holtzapffel 
en dr. Tjaard Barnard
12.30 uur Kerk&Museum 
15.00 uur Orgelconcert met Jos van der Kooy
16.00 uur Vesper met Tjaard Barnard

Witte Donderdag 14 april 

Aanvang 20.00 uur
Voorganger: dr. Tjaard Barnard 

Goede Vrijdag 15 april

Aanvang 20.00 uur
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 

Pasen 17 april 

Voorganger: dr. Tjaard Barnard
M.m.v. Nicky Bouwers, zang

Zondag 24 april 

Voorganger: ds. Florus Kruyne

Zondag 1 mei

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

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 interim-predikant  
in de Remonstrantse Gemeente Leiden.

Zondag 10 april

Schalmdienst met Maaike Rosen  
Jacobson-van Dam en ds. Tom Rijken

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


