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kerkblad
Natuurlijk denken 
we bij meertalig-
heid in de eerste 
plaats aan Frans, 

Duits en Engels. Maar in de 
met Pinksteren verschenen 
remonstrantse publicatie 
Vele talen, in alles de liefde 
gaat het juist over andere 
talen: gebarentaal, de taal van 
film, stilte en natuur. Ook 
de taal van dieren en wieren. 
Achterliggende gedachte: het 
is voor ieder mens goed zich 
te oefenen in meertaligheid, 
want het maakt ons comple-
ter. Bovendien, in al die talen 
klinkt iets van verbondenheid 
door, van liefde zelfs. Mits je 
goed luistert.
Ikzelf schreef over religieuze 
taal, ‘Vreemde woorden 
worden werkelijkheid’. 
Die bijdrage eindigt met 
een gedicht van de Vlaamse 
dichteres Maud Vanhauwaert. 
Als woordkunstenaar kent 
zij de kracht van (geschreven) 
woorden, maar weet ook hoe 
lastig het is, elkaar werkelijk 
te verstaan. Miscommuni-
catie alom. Hoe wonderlijk 
is het als je elkaar dan toch 
ontmoet, van hart tot hart. 
Is dat nu veeltaligheid of ben 
je dan aan taal voorbij?   

Koen Holtzapffel

n
MEERTALIGheid

Het boek is bij onze 
boekentafel te koop 
voor € 19,99 waarmee 
u ook onze Gemeente 
financieel ondersteunt.

Toren van Babel

Wij wonen in één stad maar meer nog

wonen wij in vele talen die langs en over

en in elkaar botsen en die klinken

met tongen die vreemd vallen

Wij wonen in één stad in vele talen

maar meer nog wonen wij allen

in ons eigen hoofd dat soms een stad vormt

op zich, met gedachten in al te korte

bochten, monumenten van herinneringen

en plekken waar je beter niet alleen komt

’s nachts. Wij dolen in deze ene stad in

onze eigen werelden rond en net daarom

misschien is het zo bijzonder als iemand

je plots aankijkt op een tram of op straat

en je door alle talen en hoofden heen

het gevoel hebt dat je elkaar

naakt raakt
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colofon

Hoewel wij het lang men-
taal voor ons uitgeschoven 
hebben, is het moment nu 
toch gekomen. De twee 
medewerkers van ons 
kerkkantoor, Martine van Liempt en 
Dolf van Wingerden gaan het stokje 
overdragen aan Kitty Havinga. De rust 
van het pensioen lonkt en wij blijven 
verweesd achter. Het is hier niet de 
plaats om hen uitgebreid te bedanken, 
daarvoor volgt een gelegenheid op de 
Openingszondag. In het bijzonder de 
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Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  
aanleveren uiterlijk maandag 15 augustus 2022  
via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl 
Verschijningsdatum vrijdag 26 augustus 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.
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

Kerkkantoor gesloten van 8 juli t/m 21 augustus. 
In dringende gevallen kunt u contact opnemen 
 met Johan Kranendonk: 06-54960243 of  
penningmeester@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

We namen afscheid van Cathrien van 
de Sande-Kranenburg. Zij overleed 
op 19 mei jl. op 80-jarige leeftijd en 
was lid van onze Gemeente. Haar 
geloof was mede gevormd door het 
remonstrantse milieu waaruit ze 
stamde en dat ze haar leven lang 
trouw is gebleven. Daarnaast was er 
het Haagse Vrijzinnig-Christelijk 
Lyceum. Een aantal jaren was ze 
contactlid in Kralingen en was 
ze vele tientallen jaren lid van de 
Kralingse gesprekskring. Ze wist, 
hoe waardevol en verbindend een 
geloofsgemeenschap kan zijn. Onze 
gedachten zijn bij  echtgenoot Gert 
en de twee dochters. 

Op 20 mei overleed op 
89- jarige leeftijd Jans  
Tinbergen. Zij was lid 
van de Gemeente. Zij is 

acht jaar lid geweest van de Kerken-

raad, waarvan een aantal jaren zeer 
actief als secretaris. Daarnaast is zij 
contactlid geweest en wijksecretaris. 
Ook verzorgde zij een heel aantal jaren 
een Donderdagmorgendialoog over 
filosofie. Voor dit werk binnen de kerk, 
maar ook veel werk daarbuiten, heeft 
zij een Koninklijke onderscheiding 
ontvangen, waar ze terecht zeer trots 
op was. Jans was een zeer betrokken 
vrouw, zeer kritisch en niet altijd mak-
kelijk voor zichzelf en haar omgeving, 
maar we gedenken haar in liefde.

Op 26 mei overleed op 59-jarige 
leeftijd Jasper Hooykaas. Met zijn 
belijdenis in 1981 bij ds. Joost Wery 
was hij ruim 40 jaar een trouw lid van 
onze Gemeente. Onze gedachten zijn 
bij de nabestaanden.

Wij dragen hen op  
aan Gods eeuwige liefde.

van de redactie

overblijvende leden van de redactie 
willen hun dank aan hen beiden 
uitspreken. Martine was altijd van 
alles op de hoogte en wist ons voor 
grote fouten te behoeden, als wij iets 
dreigden te vergeten. Dolf behoedde 
ons voor andere fouten. Zijn precisie 
maakte dat taalkundige fouten van 
uw redactie bijna niet meer onder uw 
ogen kwamen.   

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

Foto: Truus van Vliet
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Deze zomer komt de Vuelta, de 
Spaanse wielerronde, dwars door 
Breda en, sterker nog, door de Grote 
Kerk… Daarom zeven zomerdien-
sten met een speelse link naar het 
wielrennen. Ons thema, ‘God heeft 
ook een fiets’, hebben we geleend van 
cultuurtheoloog Frank Bosman, die 
in 2016 een ‘Kleine theologie van het 
wielrennen’ schreef onder deze titel 
(een aanrader!!). Wielrennen is als het 
leven zelf: een pelgrimstocht, met zon-
overgoten dagen en strijd tegen kou en 
tegenwind, met verhalen die de wer-
kelijkheid kleuren, met meesters en 
knechten, eigenbelang en opoffering, 
met afzien en valsspelen, met bergen 
en dalen, met heroïek en tragiek, met 
winnaars en verliezers, die toch ook 
weer winnaars kunnen zijn….   

Koen Holtzapffel

God heeft ook een fiets
Zomerdiensten in de Grote Kerk Breda

berichten uit breda kerkdiensten

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.

Start van de zes gezamenlijk zomer-
diensten remonstranten en doops-
gezinden met als thema: ‘vriend en 
vreemdeling’

Zondag 10 juli
Koen Holtzapffel  
in de Doopsgezinde Kerk

Thema: ‘Engelenbezoek’ 
Engelen spelen een bijzondere rol in 
de Bijbel. Niet alleen met Kerst. Vaak 
gaat het om een onverwacht bezoek, 
een ontmoeting tussen deze boden 
Gods en mensen. Op aardse bodem. 
De ontmoeting roept verwondering 
op, vragen, twijfel en ook angst. Is 
deze vreemdeling vriend of vijand? 
Hoe gastvrij zullen we haar/hem 
ontvangen? Een zomerse ontmoeting 
met engelen, vreemd-vertrouwd, aan 
de hand van het verhaal van de belofte 
aan de vrouw van Manoach, vader van 
Simson (Richteren 13).

Zondag 17 juli 
IJke Aalders in de Arminiuskerk.
IJke Aalders is pastoraal werker van de 
Doopsgezinde Gemeente van Koog en 
Zaandijk.

Thema: ‘Pelgrim’
We noemen onszelf graag mensen van 
de weg. Dan is het onvermijdelijk dat 
wij vaak verkeren in de positie van de 
vreemdeling. Wat zegt het over ons, als 
we ons verbazen over die ontdekking? 
En wat leert het ons over onze houding 
tegenover hen die wij als vreemdeling 
beschouwen én degenen die we ervaren 
als mede reizigers? Lucas 24:13-35 (het 
verhaal van de Emmaüsgangers) is 
thema van de overdenking.

Zondag 24 juli
Corrie Vis in de Doopsgezinde Kerk 
Corrie Vis werkt als geestelijk verzorger 
in het Diakonessenhuis in Zeist met een 
remonstrantse zending en houdt zich daar 
o.a. bezig met het luisteren naar levens-
verhalen, rituelen rond het levenseinde en 
vieringen in het stiltecentrum. 

Thema: ‘Ik ben een vreemdeling hier 
beneên’ (Psalm 119)
In mijn werk als geestelijk verzorger in 
het ziekenhuis kom ik veel mensen te-
gen die zich een vreemdeling voelen in 
deze maatschappij, door ziekte, doordat 
ze het snelle tempo van het moderne 
leven niet bij kunnen benen, als ze als 
oudere het gevoel krijgen niet meer 
mee te tellen.
Biedt deze psalm enig houvast om met 
het vervreemde gevoel om te gaan, als 
het leven anders loopt dan gedacht? 
Hoe kan een mystieke lezing deze 

Sint-Janskathedraal ’s-Hertogenbosch, Ton Mooy  

Detail schilderij van Janet Brooks Gerloff

Afwezigheid van de predikanten

Tjaard Barnard 
is afwezig van 1 tot en met 4 juli,  
van 8 tot en met 24 juli en 
van 19 tot en met 22 augustus.

Koen Holtzapffel
is afwezig van 29 juni tot met 3 juli 
en van 1 tot en met 27 augustus.



kerkdiensten
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Zondag 7 augustus
Tjaard Barnard 
in de Doopsgezinde Kerk

Thema: ‘Stranger from heaven….’
In zijn boek Jesus, Stranger from   
Heaven and Son of God vat de toen-
malige hoog leraar Nieuwe Testament 
Rien de Jonge (1925-2016) de essentie 
van het Jezusbeeld van het Johannes-
evangelie samen. Jezus komt heel 
dichtbij, hij noemt zijn leerlingen zijn 
vrienden, maar tegelijkertijd blijft 
er een grote kloof van vervreemding 
gapen. Daar wil Tjaard Barnard in deze 
kerkdienst over nadenken.

En om de vervreemding te versterken, 
gaan we dan uit de bundel van Johannes 
de Heer zingen: Welk een vriend is 
onze Jezus. Voor wie zich wil inzingen: 
youtu.be/_uGglEtTzfc 

14 augustus
Hans Fronczek 
in de Arminiuskerk.
Hans Fonczek is doopsgezind wijkdominee 
in Roosendaal en daarnaast verbonden 
aan de Doopsgezinde Gemeente Dordrecht.

Thema: ‘Ik ben een mens als jij’ 
Een lastige man in een veel te ruime 
jas. Over zijn schouders hing een grote 
rugzak. Vaak zag ik de man staan bij de 
supermarkt. Volgens buurtbewoners 
woonde hij overal en nergens. Die man 
belde twee jaar geleden, op een avond in 
oktober, plotseling bij mij aan. Hij was 
doorgestuurd door een vriend. – Daar sta 
je op mijn drempel, voor mijn neus, je 
kijkt me aan – Wat moet ik met je?  

‘In het voorbijgaan’ Marieloes Reek

Emmanuel Levinas betoogt dat niet 
het IK het uitgangspunt is, maar de 
confrontatie met de ander. Met die an-
der die naast en tegenover mij, en niet 
weg te denken, een beroep op mij doet. 
De toewijding aan de andere mens. 
Die vreemdeling, die vluchteling. 
Hij spreekt zelfs over de menselijke 
uitverkiezing elkaar te dienen. 
Vanaf het moment dat een ander mens 
in onze tijd en ruimte binnenkomt, ons 
aanziet, aanspreekt, en een beroep op 
ons doet. Staan we in zijn dienst? 

Zondag 21 augustus
Voorganger: Alexander Overdiep  
Remonstrant in Bussum

Zondag 28 augustus
Voorganger: Koen Holtzapffel
Thema taalgebruik:  
Jacobus 3 ‘Let op je woorden’

psalm een nieuw elan geven? En wat 
heeft het strelen van een paard te maken 
met het lezen van een psalm? 

Zondag 31 juli
Henriëtte van Dunné 
in de Arminiuskerk 
Henriëtte van Dunné is doopsgezind  
predikant in Rotterdam

Thema: ‘Job, vreemdeling  
tussen vrienden’
Wat beweegt een Afrikaanse man uit 
Ethiopië om een reis van meer dan 
2000 kilometer te ondernemen om 
naar Jeruzalem te gaan? De schatbe-
waarder van de koningin van Ethiopië 
ging op reis om God te aanbidden. 
Zijn er in Ethiopië geen goden genoeg? 
Hij is niet alleen een vreemdeling, maar 
ook nog ongewenst. Een eunuch mag 
niet in de tempel komen. Toch is hij 
geïntrigeerd geraakt en hij koopt een 
stapel leesvoer voor de terugreis. 
Filippus staat te wachten, waarop weet 
hij niet. ‘Je moet naar de weg van Jeru-
zalem naar Gaza’. De twee raken met 
elkaar in gesprek; twee vreemdelingen 
zonder vrienden. Of twee vrienden van 
God in een vervreemdende omgeving?

Detail kunstwerk Anton Jan Cozijnsen 

‘Detail ‘De doop van de kamerling’ - Rembrandt



Ik ben opgegroeid in een 
liefdevol Nederlands Her-
vormd gezin onder de rook 
van Rotterdam. De kijk op 

de Bijbel was toen ontspannen: 
of de ezel werkelijk sprak of dat 
Bileam het dacht, daar draait het 
niet om. 
Maar toch bleef die Bijbel en de 
uitleg van de woorden elke zondag 
eerder een hersenkraker dan een 
inspiratie. En het Godsbeeld was die 
van een Almacht. We danken voor 
aangenaamheden en vragen Hem, 
onaangenaamheden te verminde-
ren. De vele ellende in de wereld, 
bleef een lastig vraagstuk... 
 
Ja, mijn bezieling is uiteindelijk wel 
tot stand gekomen door die christe-
lijke opvoeding en de Bijbel, maar 
dat heeft wel even geduurd. Mijn 
bezieling is ook gevormd door te le-
zen over andere denkers. Niet inspi-
rerend vind ik de denkrichtingen, 
waarbij de herders uitleggen aan 
de schapen hoe ze moeten leven 
en denken. De meest inspirerende 
denkrichting vind ik nog steeds het 
taoïsme, met o.a. het verhaal van 
Zhuang Zhi over de vissen. 
 
Heel vroeger dacht men non-dua-
listisch. In onze Bijbel bijvoorbeeld 
Prediker, ‘er is een tijd voor...’ 

Bij de oude Grieken, adiaphora en 
kairos, bij de Chinezen ying en yang. 
Men had begrip voor alle dingen 
die bij het leven hoorden, ‘geen dag 
zonder nacht’. 
Later is ons vooral door kerkvaders 
aangeleerd, dualistisch te denken, 
het verschil tussen goed en kwaad 
en wat je niet mag en wel moet doen. 
 
Ondertussen meen ik dat wij, maar 
ook andere religies, God noemen, 
wat buiten het menselijke ligt. 
En het goddelijke is, waar ik naar 
streef, een gevoel van liefde en rust 
en een leven in harmonie met alles 
om ons heen. 
 
Ik ga graag en met enige regelmaat 
naar de kerk. In de elf jaar dat wij, tot 
voor kort, in Montreux woonden, was 
dat de Nederlandse Protestantse Ge-
meente rondom het meer van Genève 
en de plaatselijke Protestantse Kerk 
(EERV). Nu is dat de Pelgrimskerk 
in Burgh-Haamstede. Ik hoop wat 
vaker tijd te vinden, de diensten in de 
Arminuskerk bij te wonen. Het is de 
verbondenheid die ik waardeer, met 
mensen ook op zoek naar verdieping 
en bezieling. En natuurlijk het zingen 
en de muziek. 
 
De meest psychologische tekst in 
de Bijbel is voor mij ‘Heb uw naaste 

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 tegen-

aan en waar verlang je naar? En de kerk, wat vind je daar?  

In deze aflevering Jacques Jongeneel die jarenlang in het buitenland 

verbleef, maar toch de band met onze Gemeente bleef aanhouden.

JACQUES Jongeneel

lief als uzelf ’, omdat ik meen 
dat zelfliefde de bron is voor 
naastenliefde en niet andersom. 
De meest filosofische tekst vind ik 
in Prediker: ‘Er is een tijd voor...’, 
omdat het ons leert respect te 
hebben voor en tevreden te zijn 
met alle mooie en minder mooie 
dingen van het leven. De meest 
uitdagende tekst vind ik, zeker na 
het overlijden van mijn vrouw, het 
verhaal van Job, omdat ik meen dat 
er een innerlijke vorm van geluk 
kan zijn, los van leuke dingen van 
buitenaf. Of, zoals professor Joep 
Dohmen al schreef in zijn boek 
Over levenskunst: ‘Voor velen is 
helaas de hoogste vorm van geluk 
het vergaren van zoveel mogelijk 
aangenaamheden’.   

Zelfliefde is de bron 

voor naastenliefde 

en niet andersom

mijn bezieling
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korte berichten

VAN Tjaard WAPENRUSTING Gods
Inmiddels is de stage van Sjerp van 
der Vaart afgerond. Daar hij vooral 
de nadruk heeft gelegd op het leiden 
van kerkdiensten, hebben we allemaal 
zijn voortgang goed kunnen volgen. 
Het was een genoegen hem bij ons te 
hebben: een stagiair die zich helemaal 
thuis voelde in onze Gemeente. 
Ik wens hem succes bij de verdere 
afronding van de studie en tot ziens!
Sinds een paar maanden ben ik weer 
druk bezig iedereen in de Gemeente 
te bezoeken. Nanda Muileboom 
maakt voor mij de afspraken. U kunt 
haar bellen (078 677 3780), als u 
een afspraak met mij wilt maken. 
Schroomt u niet om haar te bellen of 
om direct met mij contact op 
te nemen. In de zomer is er 
wat meer gelegenheid dan 
in de loop van het seizoen. 
Ik wacht uw telefoontje af !         

Zoals u weet, zijn Marieke en ik 
vorige jaar getrouwd. Toen heb ik 
reeds aangekondigd dat er ook een 
zegening van het huwelijk in een 
kerkdienst zou gaan plaatsvinden. Die 
is nu gepland – als het allemaal maar 
goed gaat met corona – in de zondag-
morgendienst van 25 september.    

Vroeger kon je op een enkele 
kerkdienst op zondagmorgen na 
een  kanon afschieten in onze kerk 
zonder iemand te raken. Bijna nooit 
was de kerk verhuurd. 
Tegenwoordig heeft de Stichting 
 Arminius het gebouw op de kaart 
gezet. Na corona heeft de drukte 
weer toegeslagen. Over het alge-
meen heel prachtig, maar op zondag 
19 januari werden de bezoekers van 
het orgelconcert toch wat verrast 
door de opstelling. Het laat zich 
raden wat er die avond plaatsvond 
in het gebouw. Misschien wordt het 
toch tijd om voor dit soort activi-

teiten nog eens aandacht te vragen 
voor de Schrift:
10Ten slotte nog dit: Blijf op de Heer 
vertrouwen. Hij zal jullie steunen 
met zijn grote macht. 11Gebruik 
Gods wapens, en verdedig je daarmee 
tegen de slechte bedoelingen van de 
duivel. 12Want we vechten niet tegen 
mensen, maar tegen machten en krach-
ten die over de wereld willen heersen. 
We vechten tegen de leiders van de 
duisternis, tegen de hoogste kwade 
machten. 13Pak daarom de wapens 
die God jullie geeft. (Ef. 6: 10-13)  

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

ADVERTENTIE
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korte berichten

De donkerste ruimte van 
de kerk moet wel de Predi-
kantskamer zijn. Het is de 
enige gebruiksruimte die 

geen direct daglicht vangt. Toen de 
hal nog een niet-overkapte binnen-
plaats was, viel er dus wel direct 
daglicht binnen in de Predikants-
kamer, maar toen waren de drie 
raampjes buitenraampjes. 
De drie ramen van de Predikants-
kamer zijn identiek en geven een 
symbolische voorstelling van de 
lelie, zoals het bovenlicht van de 
Commissiekamer een klaproos 
weergeeft, waarover in een ander 
stukje meer. Beide bloemen waren 
ook verwerkt in de ramen van de 
Kerkenraadskamer, zoals we de 
vorige keer gezien hebben.
De lelie staat voor eerlijkheid en 
morele zuiverheid. De ramen 
sluiten in voorstelling en uitvoering 
goed aan bij de andere ramen in de 
kerk. Aan de halzijde (vroeger dus 
buiten), waar het licht vooral op de 
ramen valt, zie je de voorstelling en 
daarmee de kleuren anders dan aan 
de binnenkant, waar het licht vooral 
door de ramen schijnt. Met name 
op de lange bladeren is de invloed 
van de lichtval op de ramen goed te 
zien. Dit effect treedt trouwens ook 
op bij het grote kerkraam, maar dat 
is vanaf de straat niet zo makkelijk 
te zien als hier in de kerk. 
Ziet u trouwens dat aan de halzijde 
geen horizontale strepen door de 
voorstelling lopen? Aan de binnen-
kant zitten loodverstevigingen. 
De voorstelling is daardoor aan de 
buitenkant minder ‘verstoord’.
Omdat het oorspronkelijk buiten-
raampjes waren, kunnen de raam-
pjes open, dus let op uw woorden 
als u er voor staat...! 

Titus van Hille
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DE PREDIKANTSKAMER

Vanuit de predikantskamer

Vanuit de hal
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breda grote kerk
Kerkplein 2 Breda (tenzij anders vermeld)
aanvang 10.30 uur, let op: de zomerdiensten  
zijn dus niet in de lutherse kerk!

Zondag 24 juli 

Voorgangers: ds. Saskia van Meggelen (PKN)  
en dr. Koen Holtzapffel (Remonstranten)
Thema: Pelgrims

Zondag 31 juli 

Voorgangers: dr. Petra Galama (Remonstranten)  
en dr. Eward Postma (PKN)
Thema: De Elementen

Zondag 7 augustus 

Voorganger: dr. I Leng Tan (Remonstranten)
Thema: De verhalen

Zondag 14 augustus

Voorgangers: ds. Tom Rijken  
(Doopsgezinden)  
en ds. Joan van Kempen (PKN)
Thema: De knechten

Zondag 21 augustus 
Johanneskerk, Dreef 5, Breda 

Voorgangers: ds. Hans van der Meulen  
(Evangelische Kerk) en  
ds. Saskia van Meggelen (PKN)
Thema: De atleten

Zondag 28 augustus 

Voorganger: drs. Franck Ploum (Ekklesia)
Thema: De berg

Zondag 4 september 
Waalse Kerk, Catharinastraat 83, Breda 

Voorgangers: Ben Hendriksen  
(Rooms-Katholieken) en  
ds. Ton van Prooijen (PKN)
Thema: De rode trui

kerkdiensten
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rotterdam arminiuskerk 
Museumpark 3   •  3015 CB Rotterdam  

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

Zondag 3 juli

Voorganger: ds. Arend van Baarsen 

Zondag 10 juli in de Doopsgezinde Kerk

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

Zondag 17 juli in de Arminiuskerk 

Voorganger: IJke Aalders

Zondag 24 juli in de Doopsgezinde Kerk

Voorganger: ds. Corrie Vis

Zondag 31 juli in de Arminiuskerk

Voorganger: ds. Henriëtte van Dunné

Zondag 7 augustus  
in de Doopsgezinde Kerk

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 14 augustus in de Arminiuskerk

Voorganger: ds. Hans Fronczek

Zondag 21 augustus 

Voorganger: Alexander Overdiep

Zondag 28 augustus

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

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. 


