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kerkblad
Wat gaan we zingen? Dat is 
de eerste vraag die ik thuis 
hoor als ik met de voorberei-
ding van een kerkdienst be-

zig ben. Niet: wat is het thema, of over 
welke Bijbeltekst ga je het hebben? 
Nee: wat gaan we zingen? En dan volgt 
er groot enthousiasme als het liederen 
zijn die lekker zingen. En als het al te 
onbekend is, wordt er een wenkbrauw 
opgetrokken.
Misschien openbaart deze vraag – het 
zal zeker niet bij iedereen zo zijn – wel 
een van de essentiële elementen van 
onze kerkdiensten: het gezamenlijk 
zingen. Want wanneer doen we dat 
eigenlijk nog? Alleen bij een verjaardag 
en bij een voetbalwedstrijd in het 
stadion. (Terzijde: recentelijk werd ik 
door een collega uitgenodigd om een 
wedstrijd op Het Kasteel bij te wonen. 
Wat een ervaring! Wat een liturgie! En 
het zingen had een bijzondere plek!)
Binnenkort is het Pinksteren. Ik kan 
me niet herinneren ooit een pinster-
dienst geleid te hebben zonder het lied 
Komt laat ons deze dag (Lied 672, maar 
dan met de meervouds-t die in het 
Nieuwe Liedboek verdwenen is) opge-
geven te hebben. Een prachtig lied over 
pinkstervreugde. Het enthousiasme 
straalt af van de tekst en de melodie. 
Het versterkt voor mij het heilig vuur, 
als het bezingt, hoe iedereen kan delen 
in het verhaal. Eigenlijk is er geen 
preek meer nodig, als we alle zeven 
verzen gezongen hebben.   

Tjaard Barnard 
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Lied 242 Liedboek van de kerken.

Kirchenfenster mit Pfingst-Motiv  
von Hans Stocker in der katholischen 
Kirche St. Peter in Büsserach (SO) 
[Foto: Roland Zumbuehl]



colofon

Enthousiasme, daar gaat het 
om met Pinksteren. De eerste 
leerlingen zijn begeesterd 
door het verhaal en kunnen 

zich niet stilhouden. Zo zijn de 
activiteiten in onze gemeente in 
beweging gekomen na corona. We 
houden mooie diensten, die weer 
door de gebruikelijke groepen wor-
den bezocht. Mooie muziek klinkt, 
van het orgel en door de stem van so-
listen. Kringen draaien en dominees 
komen op huisbezoek. Kortom: het 
loopt weer zoals het moet. Fijn dat u 
allemaal meedoet!  

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

e
Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 20 juni 2022 via  
kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl  
Verschijningsdatum vrijdag 1 juli 2022 (zomernummer) 
Let op: het volgende blad verschijnt pas op 26 augustus 
(kopij inleveren 15 augustus).

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.
Telefonisch bereikbaar 010 43 60 543 op maandag en  
donderdag van 9.00-13.00 uur.  
E-mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl 
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

Koen Holtzapffel is afwezig van 29 juni tot 3 juli. 
Tjaard Barnard is afwezig van 1 tot en met 3 juli. 

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 84-jarige leeftijd overleed Marina 
Marbus. Zij deed 65 jaar geleden be-
lijdenis in een andere gemeente in de 
Broederschap. Twee jaar geleden trad 
zij tot onze Gemeente toe.

In Breda namen we 
afscheid van Janny 
Louwaars-Broekhuisen, 
94 jaar, jarenlang samen 
met haar man actief in de Bredase 
gemeente, met name aan de Cimbur-
galaan. Als predikant wist je bij wie 
je de koffie moest halen, Janny zette 
haar organisatorisch talent en zorg-
zaamheid in voor zowel haar gezin als 
voor de Gemeente. Recht door zee en 
veerkrachtig. Een echte Martha was 
ze, met een speciaal plekje voor haar 
geboortestad Dordrecht.

Wij dragen hen op  
aan Gods eeuwige liefde.

berichten uit breda

Afsluiting seizoen 13 juni

De toekomst van het Lutherse kerkje 
is nog onduidelijk, maar het is voor 
ons een prima plek voor viering en 
kringwerk. In de gesprekskring spra-
ken we deze keer over de gelijkenis 
van de Farizeeër en de tollenaar in Lu-
cas 18: 9-14. Natuurlijk gaat die gelij-
kenis over vergeving, maar vergeving 
is niet het begin- maar het eindpunt 
van een lang proces. Vergeving kan 
leiden tot een nieuw begin. En dat 
heeft alles met geloof te maken: dat 
we blijven hopen dat een nieuw begin 
mogelijk is. Zowel in ons persoonlijke 
leven als in het grotere geheel van de 
maatschappij (vrede op aarde). Maar 
dat kan alleen als we ons ook bezin-
nen op wat niet goed gaat en onder 
ogen durven zien waar we zelf een 
bijdrage ten goede kunnen leveren. 
We komen nog één keer bij elkaar 
voor de zomer, en wel op maandag 
13 juni vanaf 16 uur. Eerst bespreken 
we dan de gelijkenis van de wijnstok 
en de ranken (Johannes 15: 1-8). Vanaf 
17.30 uur gaat dat over in een gezellig 
samenzijn ter afsluiting van het sei-
zoen. Ook wie niet 
aan de kring wil 
deelnemen, is dan 
van harte welkom 
voor een hapje 
en een drankje. 
De diensten gaan 
natuurlijk ook in de 
zomer door!  

Koen Holtzapffel

Koninklijk onderscheiden

Op 26 april werd Jaap van 
Meerkerk Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau voor het vele 
vrijwilligerswerk dat hij doet 
voor zijn schaakvereniging 
en voor onze Gemeente.  
Tjaard Barnard werd Ridder in de 
Orde van Oranje- Nassau voor zijn 
persoonlijke inzet, naast zijn werk 
als predikant, op maatschappelijk 
en persoonlijk vlak in de maat-
schappij. Wij feliciteren hen hier 
nogmaals van harte!   

Jaap van Meerkerk Tjaard Barnard
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1 juni

Digitale bijbelcursus - 2 
20.00-20.45 uur

Wie mee wil doen, maar zich nog  
niet aangemeld heeft, stuurt een  
mailtje naar barnard@ 
remonstrantenrotterdam.nl.

12 juni 

Filmmiddag met de film 
A Street Cat Named Bob (2016) 
aanvang 12.00 uur 

Ook kinderen zijn van harte welkom! 
(Kijkwijzer vanaf 9 jaar)  
Tijdsduur film :103 minuten. 
A Street Cat Named Bob is gebaseerd 
op het hartverwarmende, waarge-
beurde 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 gewon-
de rode kater vindt, verandert dat zijn 
leven. Hij kan geen eigenaar ontdekken 

ACTIVITEITEN

in de kerk

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.
Na afloop van de film is er de mogelijk-
heid, met elkaar uit te wisselen over wat 
uw leven zin geeft. Voor de kinderen: 
Voor wie of wat kom jij je bed uit ofte-
wel waar word je blij van?

Begeleiding: Koen Holtzapffel (predi-
kant), Amber de Rooij (psycholoog) 
en Jethro Zevenbergen (wijsgerig 
pedagoog). Technische ondersteuning 
Elisabeth Paarlberg. 
Voor mensen die aansluitend op de 
kerkdienst naar de film willen gaan, 
is er de mogelijkheid, tussen dienst 
en filmvoorstelling een broodje en 
een krentenbol te eten in de kerk.  
Geef van tevoren a.u.b. aan of u hier 
gebruik van wilt maken en met hoeveel 
personen u eventueel komt. E-mail: 
majaruyssenaers@hotmail.com.

15 juni 

Muzieklezing met Jos van der Kooy 
aanvang 10.00 uur
Voor deze bijeenkomst ‘Muziek op 
verzoek’ kunt u uw keuze vóór 1 juni 
opgeven bij Jos van der Kooy via  
info@josvanderkooy.com

19 juni 

Kerk&Museum
Op zondag 19 juni is in de middag de 
kerk weer geopend. Wees welkom en 
neem vrienden mee!

12.30 uur open
15.00 uur  orgelconcert met 
Jos van der Kooy
16.00 uur  vesper met 
Tjaard Barnard

Uitnodiging AVLV 26 juni

De kerkenraad nodigt alle leden en 
vrienden uit tot het bijwonen van de 
Algemene Vergadering van Leden en 
Vrienden op zondag 26 juni 2022 om 
12.00 uur in de Arminiuskerk. 
Reglementair aftredend is Jenny van 
Dorp. De Kerkenraad draagt haar 
voor een derde termijn voor, omdat 
zij samen met Lex van Beek de Stuur-
groep Breda vormt en haar inbreng 
onontbeerlijk is voor de samenwer-
king. Als nieuwe kandidaten voor de 
Kerkenraad worden voorgedragen: 
Dennis Bouwer en Jeroen Kooi. 
Nieuwe kandidaten kunnen nog 
tot 19 juni bij de voorzitter worden 
ingediend.

Agenda 
• Opening
• Mededelingen
•  Notulen AVLV 20 juni 2021 (vanwe-

ge ontbrekende bijlage in vergade-
ring december 2021) en de Notulen 
AVLV 5 december 2021

• Jaarverslagen Commissies
• Opheffing van 2 diaconale fondsen 
•  Jaarverslag 2021 Remonstrantse  

Gemeente Rotterdam
•  Jaarcijfers 2021 Remonstrantse  

Gemeente Rotterdam
• Nieuwe samenstelling Kerkenraad
• Wat verder ter tafel komt
• Rondvraag 
• Sluiting 

Vanaf 12 juni 2022 liggen de stukken 
in de hal van de Arminiuskerk en zijn 
ze op te vragen bij het kerkkantoor.

In de tussentijd is de kerk te bezichtigen 
en is er in de Kerkenraadskamer een 
tearoom ingericht met de beste appel-
taarten van Rotterdam. 

In de maatschappij zijn alle coronamaatregelen afgeschaft, maar blijf rekening houden met elkaar! 



korte berichten

Bezoekers die de kerk bezich-
tigen tijdens de openstelling 
Kerk&Museum of op een 
andere gelegenheid, zijn altijd 

verrast dat niet alleen de kerkzaal een 
bijzondere ruimte is, maar ook de 
kerkenraadskamer. Die heeft dan ook 
veel bijzonders te bieden. De statige 
portretten op de warme rode muren 
met hun lambrisering, die aansluit op 
de kerkzaal, het bijpassende plafond 
met de hanenbalken, de marmeren 
haard en last but not least de ramen 
in de beide korte muren. Aan de ene 
kant buitenramen, aan de andere 
kant aansluitend op de hal. Dat is 
niet altijd zo geweest: tot 1958 was 
de huidige hal een niet-overkapte 
binnenplaats en viel van daaruit ook 
direct daglicht in de kerkenraadska-
mer. Het stel ramen aan de ene kant 
heeft precies dezelfde uitvoering als 
aan de andere kant.
De architecten Evers en Stok beschrij-
ven de ramen als volgt: ‘De vier ramen 
laten in rijke glasversiering een zacht 
getemperd licht binnenstromen (net 
als de ramen van de kerkzaal). De 
klaproos (rechts) en de lelie (links) 
zijn als ornamentele motieven toe-
gepast. De stijgende ranken van het 
benedendeel zorgen er bovendien 
voor dat inkijk wordt bemoeilijkt.’ Dat 
is vooral prettig tijdens vergaderingen 
of plechtige bijeenkomsten.  De lelie 
en de klaproos komen terug in de 
ramen van de predikantskamer en 
de commissiekamer, waarover een 
volgende keer meer.
Voor de kunstverlichting dienden 
oorspronkelijk alleen de beide 
prachtige Jugendstil lichtkronen met 
de vijf melkglazen lichtkelken die 
in uitvoering ook aansluiten op de 
lichtkronen in de kerkzaal, maar hier 
rijker zijn uitgevoerd. Tegenwoordig 
is er ledverlichting bij gekomen.  

Titus van Hille
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LICHT & lichtval (5) 

DE RAMEN VAN DE KERKENRAADSKAMER
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Hoewel van nature niet in 
het bijzonder een spiritueel 
type, ben ik sinds april 2010 
met plezier lid van de Rot-

terdamse Remonstranten. Geheel 
in lijn met waar de Remonstranten 
stereotypisch zo’n beetje voor staan, 
begint mijn geloof veeleer in de 
twijfel dan in de overtuiging. Ik ben, 
naar ik meen, vooral een socialist 
in een religieuze zin van het woord: 
iemand die het gevoel heeft dat wij 
toch allen wel eender zijn onder de 
zon. Dat we het leven weliswaar niet 
begrijpen, maar dat niet-begrijpen 
dan tenminste nog sámen kunnen 
doen. Geloof komt dan dus voort uit 
een collectieve bescheidenheid, zelfs 
verlegenheid, gecombineerd met 
het besef dat die existentiële verle-
genheid evenwel geen reden hoeft te 
zijn tot paniek. Of althans, dat zelfs 
paniek slechts een klein onderdeel 
vormt van ons dwaze mens-zijn. 
‘Dus eet je brood met vreugde, drink 
met een vrolijk hart je wijn. God ziet 
alles wat je doet allang met  
wel behagen aan’ (Prediker 9: 7).
Existentiële twijfels daargelaten, 
lid zijn van de Remonstranten 
komt natuurlijk ook met vragen 
van een meer wereldlijke aard, 
die mij subtiel ter inspiratie zijn 

h

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 af evering Maurits Helmich, voorzitter van het College van 

Collectanten. 

MAURITS Helmich
ingefluisterd door de redactie van 
dit blad. Als de Gemeente over 100 
jaar nog wil bestaan, zou het dan 
niet tijd worden om het kerkelijk 
traditionalisme (nog) verder te los 
te laten ten faveure van een meer 
eigentijds geloofsconcept? Dat zal 
best wel zo zijn. Eén zaak is echter 
een eeuwige constante: de noodzaak 
tot bezinning. Bedenk: het chris-
tendom is van oudsher niets dan 
een vreedzame protestbeweging. 
Eentje die ons vertelt dat het beter is 
op gelijke voet samen te leven dan 
in hiërarchisch conflict te strijden. 
Dat geluid vindt zichzelf constant 
weer opnieuw uit. Zo bezien laat 
de vraag hoe het christendom (en 
meer specifiek: ‘ons’ vrijzinnige 
remonstrantisme) vandaag de dag 
nog relevant kan zijn, zich vrij 
eenvoudig beantwoorden. We lezen 
in de media over sociale spanning 
en polarisatie, over oorlogen die 
dreigen tot kernoorlog te verworden, 
over een milieuramp die vreedzaam 
samenleven op deze planeet met de 
dag moeilijker maakt. Zo’n wereld 
vraagt om verbinding, om liefde, om 
verbeeldingskracht en hoop. Was er 
maar een geestelijke traditie die ons 
dát alles kon geven…   

Geloof komt voort 

uit een collectieve 

bescheidenheid, zelfs 

verlegenheid, gecom-

bineerd met het besef 

dat die existentiële 

verlegenheid evenwel 

geen reden hoeft te 

zijn tot paniek.

mijn bezieling
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van de diaconie

KLEDINGKAST OVERVOL? GAiN is er blij mee!

AFSLUITING Diaconale Actie 2021 - 2022

GAiN is een hulpverleningsorganisatie 
die armoede en onrecht bestrijdt in de 
meest kwetsbare samenlevingen en ge-
bieden. Nu de vluchtelingenstroom aan-
houdt, biedt GAiN hulp aan vluchtelingen 
in Griekenland, Irak en Servië. GAiN is 
een speerpunt van onze diaconie.
Daarom vragen we u, uw overtollige, 
maar nog draagbare zomerkleding te 
doneren, zodat deze op 19 juni tijdens 
Kerk&Museum verkocht kan worden 
op een gezellige Vintagemarkt op het 
voorplein van de kerk. Met de opbrengst 

hiervan steunt onze diaconie het werk 
van GAiN. Op deze en andere zondag-
middagen hebben we als Kerk&Muse-
um een divers programma, dat onze 
Remonstrantse Gemeente bij een breed 
publiek onder de aandacht brengt. Daar-
bij trekt de vintagemarkt honderden(!) 
bezoekers. Maar ook gemeenteleden 
zijn van harte welkom! We ‘steken ons 
licht dus niet onder de korenmaat’ 
(Matt.5:13-16) en helpen zo mensen in 
nood en tegelijk laten we zien wie wij 
als geloofsgemeenschap zijn.

Wat wij vragen:
•  Nog draagbare, schone en nette  

heren- dames- en kinderkleding  
(zomerseizoen).

•  Accessoires en tassen  
(liever geen schoenen).

Uw overtollige zomerkleding kan tot  
en met 10 juni bij Henny Everaers  
(06-55187729) worden ingeleverd.  
Is het niet mogelijk uw kleding zelf te 
brengen, dan kunnen we overleggen 
wat er bij u opgehaald kan worden. 
  

Zondag 1 mei jl. was de afslui-
ting van de Diaconale Actie 
2021/2022. Aan twee doelen, 
Oma’s van Moldavië van de 

Stichting MAX Maakt Mogelijk en de 
Stichting Vrienden Maaszicht hebben 
we dank zij u allen elk € 4.000,- kun-
nen overmaken. Beleidsmedewerker 
van Maaszicht Debby Musch, was 
bijzonder ingenomen met het ont-
vangen bedrag: ‘Namens de directie 
en de bewoners van Maaszicht wil ik 
jullie heel hartelijk danken voor de 
enorm gulle gift. Het is zo bijzonder 
dat De Remonstrantse Gemeente ons 
al jaren in haar hart heeft gesloten. 
Het bedrag zal voornamelijk worden 
besteed aan zomeractiviteiten voor 

de jongeren. We zijn de afgelopen 
jaren aardig gegroeid, in de studio’s 
Beschermd Wonen aan de Kleiweg 
wonen nu 39 jongeren en op de 
verschillende ambulante zorglocaties 
verblijven ruim 70 jongeren’. 
De vertegenwoordigster van de ‘Oma’s 
van Moldavië’ Truus Köster, die helaas 
niet aanwezig kon zijn om de cheque 
in ontvangst te nemen, liet vooraf 
weten:  
‘Wat fantastisch dat de Diaconale 
Commissie zich wederom heeft 
ingezet voor de Stichting MAX Maakt 
Mogelijk. De oma’s ontvingen niet 
alleen levensmiddelen, kleding en 
schoolspullen voor de kleinkinderen, 
maar ook de huisjes van deze oma’s 

z
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HOLLAND HELPS Ukraine

AFSLUITING Diaconale Actie 2021 - 2022

kerkdiensten

Zondag 29 mei 
Voorganger: Sjerp van der Vaart
Thema: ‘Geef elkander dan uw 
 liefde’ naar het evangelie van  
Johannes 15: 9-17

Zondag 5 juni 
Pinksteren
Voorganger: Tjaard Barnard
Als u de voorpagina hebt gelezen, 
weet u wat er in elk geval wordt 
gezongen!

Zondag 12 juni
Voorganger: Sjerp van der Vaart
Hij gaat in op de zondag van de  
heilige Drie-eenheid, Trinitatis,  
en Matteüs 28: 16-20

Zondag 19 juni
Tijdens deze dienst zal muziek 
 klinken van Felix Mendelssohn- 
Bartholdy. Ook wordt er gedoopt. 
Voorganger is Tjaard Barnard

Zondag 26 juni 
Voorganger: Sjerp van der Vaart
Hij  thematiseert ‘het verloren schaap’ 
naar het evangelie van Lucas 15: 1-7.

Zondag 3 juli
In tegenstelling tot wat er in de kerk-
kalender staat, zal niet Tjaard Barnard 
voorgaan, maar Arend van Baarsen, 
geestelijk verzorger in het LUMC 
met een bijzondere opdracht van de 
Broederschap.

Via Henny Everaers kwam het 
verzoek binnen voor een donatie 
aan het hulptransport voor Oek-
raïners. De Diaconale Commissie 
heeft het verzoek gehonoreerd en 
meegewerkt aan de inkoop van de 
hulpgoederen. Veel verschillende 
houdbare etenswaren, zoals rijst 
en bonen, zijn ingekocht via de 
oudste kruidenier van Rotterdam: 
De Waart op de Nieuwe Binnenweg, 
die ook nog een leuke korting gaf ! 
Met deze inkoop konden we ook 
direct de kleinere winkelier onder-
steunen, na de lastige periode van 
corona. 
De container met spullen is inmid-
dels in Polen aangekomen bij de 
Oekraïense grens en de spullen zijn 
direct verdeeld.   

zijn grondig opgeknapt. Het is 
geweldig om te zien hoe zij sinds-
dien een menswaardiger bestaan 
hebben gekregen. Doordat de 
renovaties zo’n groot succes zijn 
gebleken, wordt dit project verder 
uitgerold naar andere streken in 
zowel het noorden als in het zui-
den van Moldavië.’
  



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

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

Zondag 26 juni

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

ADVERTENTIE

rotterdam arminiuskerk 
Museumpark 3   •  3015 CB Rotterdam  

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

Zondag 29 mei

Voorganger: drs. Sjerp van der Vaart

Zondag 5 juni Pinksteren

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 12 juni

Voorganger: drs. Sjerp van der Vaart
12.30 uur Filmmiddag:  
‘A Street Cat Named Bob’

Zondag 19 juni

Voorganger: ds. Friso Boogerd  
12.30 uur Kerk&Museum 
15.00 uur Orgelconcert met Jos van der Kooy
16.00 uur Vesper met Tjaard Barnard

Zondag 26 juni

Voorganger: drs. Sjerp van der Vaart
12.00 uur Algemene Vergadering van  
Leden en Vrienden

Zondag 3 juli

Voorganger: ds. Arend van Baarsen 

U bent van harte welkom in ons kerkgebouw!

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.  


