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1. Algemeen  

Het jaar ving somber aan met het voortzetten van de eind vorig jaar ingegane zware lockdown. 

Nog steeds geen kerkdiensten en activiteiten in ons kerkgebouw. Het was moeilijk te aanvaarden, 

maar de Kerkenraad wilde van harte aansluiten bij wat er van iedereen in de samenleving werd 

gevraagd en maakte daarom geen gebruik van de uitzonderingspositie die kerken hebben. 

Het verlangen, elkaar weer te ontmoeten en te begroeten was groot, maar we moesten helaas lang geduld hebben. 

In deze tijd werden in de kerkzaal enkele aangetaste mozaïeken, alsmede de ijzeren bewapening in de bakstenen 

muren eronder gerestaureerd. Dr. Barnard besteedde zijn studieverlof in het voorjaar aan Joannes Tideman, oud-

voorganger van onze Gemeente. Het studieverlof verliep niet als andere jaren, want door corona werd er toch nog 

veel tijd besteed aan pastorale taken. Dr. Barnard trad in juli in het huwelijk, maar dat kon vanwege alle 

coronamaatregelen nog niet te midden van de Gemeente worden gevierd. Een gastvrij onthaal in Breda zorgde 

voor een inspirerende Kerkenraadsdag. De beleggingen werden tegen een gunstiger tarief en met het vooruitzicht 

op een hoger rendement bij een andere bank ondergebracht, waardoor wij de toekomst financieel beter tegemoet 

hopen te gaan zien. Tenslotte werd onze schilderijencollectie uitgebreid door de schenking van het portret van dr. 

L.H. Slotemaker (Remonstrantse Gemeente Arnhem) en de aankoop van de portretten van ds. Brester 

(Remonstrantse Gemeente Den Haag) en zijn echtgenote. Geen Rotterdamse predikanten, maar veel 

geportretteerde remonstrantse voorgangers van buiten onze Gemeente vonden al eerder asiel in ons kerkgebouw.  
 

2. Kerkdienst/Liturgie 

Omdat er vanwege de coronamaatregelen geen kerkdiensten in ons kerkgebouw plaatsvonden, werden wekelijks 

digitale kerkdiensten aangeboden, gemaakt als in voorgaande periodes door het succesvolle team bestaande uit 

onze predikanten, organist Jos van der Kooy en alt Nicky Bouwers. Wanneer men niet over internet beschikte, kon 

de preek op papier worden aangevraagd. Kerkdiensten en mini-concerten op ons YouTube-kanaal werden en 

worden veelvuldig bekeken door een veelheid aan gezindten. Toch heeft de gedeelde ervaring van de zondagse 

samenkomst een meerwaarde die zich niet digitaal laat vervangen. Een kleine werkgroep gaat zich het komend jaar 

bezighouden met het in eigen beheer opnemen van de kerkdiensten voor ons YouTube-kanaal.  

Elke keer werd de datum waarop we weer bijeen konden komen uitgesteld. Mede door het feit 

dat we solidair wilden zijn met alle leden en vrienden en geen testen voor toegang of een controle 

van het coronatoegangsbewijs (CTB) wilden introduceren voor de kerkdiensten. Pas eind mei 

konden we met reserveringen voor het beperkte aantal kerkgangers, mondkapjes, afstand houden 

en een gezondheidscheck bij de ingang weer samen kerken. De diensten voor jong en oud kregen 

een nieuwe impuls. Ouders en kinderen, die samen de dienst beleven, maar ook een moment 

waarop de kinderen een eigen programma hebben.  Het nieuwe winterseizoen startte we gelukkig 

in een redelijk volle kerk, maar vanaf december gingen we opnieuw in lockdown, nu ook met 

een avondklok. Voor het tweede jaar op rij dus geen kerstdiensten en geen kerkdienst op 

oudejaarsavond. 
 

3. Toerusting/Winterwerk 

We gingen de levende contacten steeds meer missen. Het organiseren van ontmoetingen is juist een van de meest 

gewaardeerde activiteiten van de kerk. Het heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Het geeft samenhang 

en verbinding en pareert polarisatie in een verdeelde samenleving. Landelijk kwam er een bezinningsbrief over de 

maatschappelijke polarisatie, die in kringen en tijdens een discussiemiddag werd besproken. Slechts een enkele 

kring lukte het tijdens de zware coronamaatregelen, de gesprekken rond het gekozen thema digitaal door te zetten. 

De Grote Kring Breda kon slechts een paar keer bijeenkomen in de Lutherse Kerk, maar er werd verder via 

inspiratiebrieven contact onderhouden. Tijdens de versoepeling kon een aantal activiteiten doorgang vinden, 

waarbij het CTB bij binnenkomst werd gecontroleerd. Voor de Openstelling van het kerkgebouw werd ervoor 

gekozen alleen het orgelconcert en de vesper te houden. Door de maatregelen bleken er voor de 

samenzangbijeenkomsten te weinig mogelijkheden en deze werden daarom stopgezet. Vlak voor de nieuwe 

verzwaring van maatregelen in het najaar kon nog een kloosterweekend in het klooster Nieuw Sion in Diepenveen 

worden gehouden met als thema ‘iets nieuws beginnen’ en kon de Oriëntatiecursus worden afgesloten.  
 

4. Pastoraat 

In Breda werd veel lief en leed gedeeld via de telefoon of ‘zoom’. Het was geen substituut voor een echt gesprek, 

maar wel een mogelijkheid, met elkaar contact te houden. Het was goed elkaar te laten weten dat we, ondanks dat 

we elkaar niet fysiek konden ontmoeten, samen een gemeenschap vormen. Pastoraat was ook in Rotterdam door 

alle beperkingen niet altijd even makkelijk. De crisis leek in het voorjaar tot een eind gekomen, maar teveel waren 
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er verdrietige berichten van overlijden. Onze Gemeente telt op dit moment 280 leden en 223 vrienden. Er overleden 

ook veel markante mensen die elke zondag aanwezig waren en nog heel actief in het leven stonden. Hun liefdevolle 

betrokkenheid bij de mensen om hen heen zullen wij missen. De crisis heeft zeker ook goede eigenschappen in 

ons naar boven gebracht zoals veerkracht, betrokkenheid en creativiteit. Er waren kaartjes, telefoontjes onderling 

en, nadat het weer mogelijk was, ook direct weer de bezoekjes. Het zijn voorbeelden van de inzet van velen uit 

onze Gemeente in de lastige coronatijd.  
 

5. Diaconaat 

De Diaconale Commissie krijgt inkomsten uit collecten, giften en legaten. Een deel van de collecten en giften heeft 

een vooraf vastgestelde bestemming en een deel wordt gebruikt voor de algemene diaconie. Hieruit worden 

lopende uitgaven en verplichtingen gefinancierd zoals het lidmaatschap van Samen-010.  

De opbrengst van de Diaconale Actie ging dit jaar naar de Penitentiaire Inrichting De 

Schie en de Stichting GAiN. De Schie kon met het bedrag een kookboek maken, met 

daarin recepten en persoonlijke verhalen van de gedetineerden. GAiN zal het geld 

gebruiken voor de werkzaamheden in het vluchtelingenkamp op Moria (Lesbos). 

Volgens de vorig jaar opgestelde beleidsnotitie werden de collectedoelen geëvalueerd, 

maar werd besloten daarin geen wijzigingen aan te brengen. De doelen hebben een 

evenredige verdeling over projecten in Nederland en in het buitenland.  

De Diaconie heeft besloten haar financiële reserve volgens de nog verder uit te werken beleidsvisie tot het 

gewenste niveau terug te brengen o.a door het ophogen van het Marinus Kosterfonds, dat mensen uit de Gemeente 

financieel kan ondersteunen, en via een aantal extra giften aan bestaande collectedoelen.  
 

6. Samenwerking 

Ongemerkt ontstond er meer samenwerking door corona, een soort van ‘luie oecumene’. Onze 

kerkdiensten op YouTube werden ook bekeken door mensen uit andere kerkgenootschappen 

en door mensen uit gemeenten waar onze predikanten gastpreekbeurten zouden vervullen. 

Daarnaast bekeken onze leden en vrienden weer digitale kerkdiensten van ander 

(remonstrantse) gemeenten. Niet naar de kerk, maar gewoon zittend op de bank elkaar 

ontmoeten en begrijpen. Een mooie verworvenheid in deze tijd. 

De inzameling van goederen voor de Stichting Maris was weer een groot succes. Onze participatie in het 

Studentenpastoraat werd gecontinueerd. De gezamenlijke zomerdiensten met de doopsgezinden hadden als thema 

‘zomerse helden in zomerse diensten’ en vonden afwisselend in de Doopsgezinde Kerk en in de Arminiuskerk 

plaats.  In september vond in samenwerking met de Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam de jaarlijkse Roze 

Viering in ons kerkgebouw plaats met als thema ‘We could be heroes’. Ook onze deelname aan het project van de 

Alledagkerk, waar in de Laurenskerk de korte middagpauzedienst wordt geleid door een brede schare voorgangers, 

werd gecontinueerd.  
 

7. Publiciteit, werving, beleid en toekomstperspectieven.  

Tijdens de zware lockdownperiode bekeken velen op ons YouTube-kanaal onze vooraf opgenomen digitale 

kerkdiensten en liederen. Het leverde ook nieuw toeschouwers op, die niet naar de kerk zouden komen, maar wel 

instapten bij het laagdrempelig aanbod thuis. Op de website, via de Nieuwsbrief en via Facebook werd voorafgaand 

aan de uitzending reclame gemaakt. Daarnaast werden via Facebook actuele onderwerpen, blogs, activiteiten uit 

ons jaarprogramma, informatie over onze geloofsgemeenschap, maar ook wat luchtiger verhalen met enige humor 

gedeeld. Dit levert afhankelijk van het onderwerp veel likes op. Zodra de kerkgang, wel onder voorwaarden, weer 

mogelijk was, konden mensen die nog niet naar de kerk konden of wilden komen de kerkdienst beluisteren via ons 

SoundCloud-account. Gebleken is dat de kwaliteit van de geluidsopnamen met de huidige inzet en middelen te 

wisselend van kwaliteit is en de opnamen dus niet altijd geschikt waren voor uitzending. Het bekijken van een 

kerkdienst op YouTube blijkt wel veel aantrekkelijker te zijn. Het geeft mensen meer het 

gevoel bij de dienst betrokken te zijn. De verschijningsfrequentie van het kerkblad werd 

in de lockdownperiode net als vorig jaar tijdelijk verhoogd naar tweewekelijks. In het 

kerkblad schreef Titus van Hille als feuilleton verhalen over de ornamenten in de kerk, 

die later in een prachtig boekje werden samengebracht. Alle leden en vrienden hebben 

dit boekje als kerstgeschenk ontvangen.  

Het wordt boeiend, te bezien of we volgend jaar, waarin hopelijk het coronatijdperk met alle zware maatregelen 

eindigt, alles weer gaan doen zoals we gewend waren, of dat we ook blijvend dingen anders gaan  

doen, omdat het ons nieuwe inzichten heeft gegeven en soms ook verrassende nieuwe uitingsvormen heeft 

opgeleverd. Een geloofsgemeenschap kan het nodige digitaal doen, maar wil uiteindelijk een levende en levendige 

gemeenschap zijn, waar mensen elkaar ontmoeten van aangezicht tot aangezicht.  
 


