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kerkblad

Op 7 januari van dit jaar 
overleed ds. Annegien de 
Jonge op 91 jarige leeftijd. 
Gedurende haar werkzame 

leven diende zij de gemeenten Gouda, 
Schoonhoven en korte tijd Waddinx-
veen. Annegien was maatschappelijk 
zeer betrokken. Binnen het predikant-
schap had het pastoraat haar grote 
belangstelling. Met warmte en begrip 
voor de kracht én de zwaktes van de 
mens. Zo deed zij ook werk voor Pro 
Juventute. De oorlog had haar grote 
belangstelling. Tot op hoge leeftijd 
sprak zij op scholen over haar ervarin-
gen. Voor het vele maatschappelijke 
werk werd zij benoemd tot Ridder in 
de orde van Oranje-Nassau.

Uit haar nalatenschap mocht de Re-
monstrantse Broederschap een aantal 
stukken kiezen die voor de geschie-
denis van ons kerkgenootschap van 
belang zijn. Zo had zij college-aanteke-
ningen bewaard uit haar studententijd 
en ook een reeks preken. De Taak-
groep voor het remonstrantse erfgoed 
probeert dit soort archivalia veilig te 
stellen voor later historisch onderzoek. 
In haar huis bevond zich ook een por-
tret van haarzelf op jonge leeftijd. Het 
is in 1950 gemaakt door de schilder 
Hein Kray (1901-1995). Zoals bekend 
heeft de Remonstrantse Gemeente 
Rotterdam een bijzondere collectie 
van zo’n 50 predikantenportretten. 
De meeste van hen hebben onze 
gemeente gediend, maar van oudsher 

o
Ds. Annegien de Jonge (1930 – 2022)  

Met haar portret 

gedenken wij  

een krachtige en 

betrokken vrouw

Voor meer informatie over Annegien de  
Jonge zie: AdRem maart 2022, In Memoriam. 
AdRem oktober 2021, interview. Te raadplegen 
via: www.remonstranten.nl/adrem

zijn ook portretten opgenomen van 
andere remonstrantse theologen. Ook 
het portret van Annegien de Jonge 
wordt met dankbaarheid en eerbied in 
de collectie opgenomen. Zij behoorde 
bij de tweede generatie van vrouwe-
lijke predikanten die hun stempel op 
ons kerkgenootschap hebben gezet. 
Met haar portret gedenken wij een 
krachtige en betrokken vrouw.   

Tjaard Barnard 



colofon

Dit is het eerste nummer van 
het Kerkblad dat we maken 
met Kitty Havinga. We heb-
ben er alle vertrouwen in dat 

het net zo plezierig en vooral vrolijk 
samenwerken zal worden als in de 
afgelopen paar jaar met Martine. Op 
openingszondag nemen we afscheid 
van Dolf van Wingerden en Martine 
van Liempt. Daar passen uitgebreide-
re woorden van dank!
Het nieuwe seizoen gaat beginnen. 
‘Nieuw’ is betrekkelijk, want de kerk 
leeft natuurlijk van de continuïteit. 
Al sinds Pinksteren in het jaar 30 
doen we namelijk hetzelfde: God 
eren en dienen. (En om het wat 
vrijzinniger te zeggen: met elkaar 
uitzoeken wat dat nu eigenlijk bete-
kent…) Laten we daar dus maar mee 
verder gaan.  

Tjaard Barnard, Kitty Havinga en  
Titus van Hille 
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van de redactie

d

Samen met een PKN-collega 
mocht ik, om in sporttermen 
te blijven, de aftrap geven 
voor de zomerdiensten over 

fietsen en religie, onder het motto 
‘God heeft ook een fiets’. In die prach-
tige Grote Kerk, met oude bekende 
Aart Bergwerff op het stadsorgel. Het 
is goed te zien dat zo’n monumentale 
kerk, in het midden van de stad, voor 
velerlei evenement gebruikt wordt, 
zelfs voor wielerkoersen. Maar ge-
lukkig blijven ook het godsdienstig 
geïnspireerde woord, het gebed en het 
lied er klinken. Bijzonder waren de 
in de kerk opgehangen koerstruien. 
Verbonden met de zeven hoofdzon-
den maar ook met geloof, hoop en 
liefde. Wielrenner Steven Kruijswijk 
zegt over hoop in de begeleidende 
folder: hopend op in ieder geval de 
ritzege zwoegde ik de laatste kilome-
ters omhoog, om uiteindelijk toch te 
stranden. Tja, een wat profane uitleg 
van het begrip hoop, wat het blijvend 
belang van kerkdiensten in de Grote 
Kerk nog eens extra onderstreept!   

Koen Holtzapffel

Maandag 12 september  
Grote Kring met Koen Holtzapffel

Maandag 10 oktober  
Grote Kring met Koen Holtzapffel

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  

aanleveren uiterlijk maandag 26 september 2022  

via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl 

Verschijningsdatum vrijdag 7 oktober 2022.

  

Redactie Tjaard Barnard, Kitty Havinga, Titus van Hille

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

Email: administratie@remonstrantenrotterdam.nl, 

telefoon: 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

s

berichten uit breda

Kleding over? 
Kerk en Museum is er blij mee!
Door een misverstand zijn de vintage- 
artikelen waaronder 
de kleding van Kerk & 
Museum in juni weg-
gegeven door derden. 
Gelukkig hebben ze 
een goede bestemming 
in Hongarije gekregen. 
Het zou jammer zijn als er op Kerk 
& Museum geen vintage-artikelen 
kunnen worden aangeboden, waar-
door er ook geen opbrengst voor de 
diaconie zou zijn. Wij vragen daarom 
uw overtollige, maar nog draagbare 
kleding te doneren, zodat deze op 
11 september tijdens Kerk&Museum 
verkocht kan worden op een gezellige 
Vintagemarkt op het voorplein van de 
kerk. Met de opbrengst hiervan steunt 
onze diaconie haar collectedoelen. 
Wat wij vragen: nog draagbare, 
schone en nette heren- dames- en 
kinderkleding. Accessoires en tassen 
(liever geen schoenen). Is het niet 
mogelijk uw kleding zelf te brengen, 
dan kunnen we overleggen wat er bij 
u opgehaald kan worden. 
Jannie Visser, Henny Everaers,  
Betty Wymenga (06 24643731) en 
Simone Noordsij.
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in de kerk

Zondag 11 september
Kerk en Museum / 
Open Monumentendag
14.00 uur kerk open 
15.00 uur orgelconcert 
met Jos van der Kooy
16.00 uur vesper met Tjaard Barnard 

In de tussentijd is de kerk te bezich-
tigen en is er in de Kerkenraadskamer 
een tearoom ingericht met de beste 
appeltaarten van Rotterdam. 

Dinsdag 20 september
Kerkenraadskamer 
Oecumenische Leerkring 
Tjaard Barnard en Katinka Broos
Aanvang 10.00 uur

Zaterdag 1 oktober
Kerkzaal 
Muzieklezing met Jos van der Kooy 
Aanvang 14.15 uur
Vernieuwing in de muziek, vroeger 
en nu met muziek van o.a. Sweelinck, 
Bach, Mozart, Messiaen, Manneke 
en improvistie.

Dinsdag 4 oktober
Kerkenraadskamer
Oriëntatiecursus - 1 Tjaard Barnard 
Aanvang 20.00 uur 
De Bijbel, wat is dat voor een boek?

Vrijdag 7 oktober
Kerkenraadskamer 
Tussen Koffie & Lunch 
met Titus van Hille
Aanvang 10.00 uur

Titus van Hille neemt ons mee in de 
ornamenten waar ons kerkgebouw 
zo rijk aan is, en in de symboliek die 
zij uitdrukken. Hij zal ook iets ver-
tellen over hoe zijn stukjes tot stand 
kwamen. Voor koffie en lekkers wordt 
natuurlijk weer gezorgd!

Op 23 juni overleed Wanda Hoen op 77 
jarige leeftijd, samen met haar Sjaan 
een graag geziene gast in onze zondagse 
diensten. Ze voelde zich thuis, vertelde 
over haar leven en deed ook belijdenis. 
We wensen Sjaan veel sterkte met dit 
grote verlies. 

Jan Eering overleed op 3 juli op 
88 jarige leeftijd. Hij was vriend 
geworden na het overlijden van zijn 
moeder. De afgelopen jaren was hij 
erg betrokken bij de groep vrijwilligers 
van Kerk & Museum. Hij had een grote 
liefde voor het kerkgebouw. 

Carla Thooft-Schlemper overleed 
17 juli. Zij is 82 jaar geworden en 
was lid van de gemeente. Jarenlang 
was ze actief in de kring Prinsenland. 
Ze verhaalde graag over haar geliefde 
Dordrecht. De laatste jaren waren niet 
gemakkelijk. We wensen haar (klein)
kinderen veel sterkte. 

Liesbeth Hooykaas-Gelderman 
overleed na moeilijke laatste jaren. 
Lang woonachtig in Kralingen be-
zocht ze graag de zondagse diensten 
en voelde zich thuis bij het remonstrant-
se geloof waar ze ook steun aan had. 
We wensen de (klein) kinderen sterkte 
met het dragen van dit verlies. 

Hanneke Melis uit Capelle overleed 
op 11 juli, op bijna 80 jarige leeftijd. 
Zij deed belijdenis in Rotterdam op 
10 april 1960 bij ds. Laforêt.

Truus Marbus overleed op  
7 augustus. Zij is 89 jaar geworden. 
Ze was lid van de gemeente en 
bezocht vele jaren als contactlid de 
leden en vrienden in Spijkenisse en om-
geving. Zij was een actief bezoeker van de 
gesprekskring Spijkenisse. Truus was een 
optimistische en levenslustige vrouw. 

Wij dragen hen op aan Gods eeuwige liefde.

in memoriam

Wanda (rechts) en Sjaan (links) 

Onderstaande activiteiten vinden plaats in de kerk, tenzij anders vermeld.

Dinsdag 11 oktober
Bovenzaal 
Filmcafé ‘Western’ 
Aanvang 19.00 uur

I.v.m. een technische storing kon de 
vertoning van de film Western op 24 
mei niet doorgaan. 
Deze film heeft als thema het over-
bruggen van tegenstellingen. Een 
groepje Duitse bouwvakkers wordt 
in Bulgarije geconfronteerd met de 
plaatselijk bewoners. Eén van de man-
nen komt op een bijzondere manier 
in contact met hen. 
De film kreeg in Trouw vijf sterren. 
Een uitgebreide beschrijving is op-
genomen in het kerkblad van april jl. 
Dit blad en alle vorige nummers zijn 
te vinden via www.rotterdam.remon-
stranten.nl/kerkblad.

De avond zal worden begeleid door 
Amber de Rooij (psycholoog), Koen 
Holtzapffel (predikant) en Jethro 
Zevenbergen (wijsgerig pedagoog en 
techniek).

Woensdag 12 oktober
Kerkenraadskamer
Oriëntatiecursus - 2 Koen Holtzapffel 
Aanvang 20.00 uur 
God en Jezus
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korte berichten

BIJZONDERE overdracht

TV-OPNAME 
Arminiuskerk

Op 17 juli jl. heeft de 
Rotterdams TV-zender 
OPEN Rotterdam opnamen 
gemaakt in onze kerk in 

het kader van hun serie Heilige 
Huisjes. De opname (met onze 
kerk in de laatste vier minuten) is 
nog te zien via onze website www.
rotterdam.remonstranten.nl/blog/
actueel/heilige-huisjes-in-remon-
strantse-arminiuskerk of via de 
site van OPEN Rotterdam: hwww.
openrotterdam.nl/heilige-huisjes 
(aflevering 2 Heilige Huisjes als 
multifunctionele plek).  

o

i
In ‘Mijn bezieling’ van no-
vember 2019 vertelde Janny 
Schram hoe haar ouders zich 
hebben aangesloten bij de 

Remonstrantse gemeente Rotter-
dam en wat zij zelf in en voor onze 
gemeente heeft gedaan. Janny (99) 
is nog steeds een overtuigd lid van 
onze gemeente.
Haar vader Arie Schram heeft zijn 
werkzame leven gedurende 48 
jaar bij de drinkwaterleiding DWL 
gewerkt, toen ter tijd heel gewoon 
voor ambtenaren en vanwege de 
crisis in 1929 en de tweede wereld-
oorlog een veilige baan voor een 
vader van een jong gezin. 
Schram kreeg bij zijn 40-jarig jubi-
leum in 1952 een bijzonder cadeau, 
een miniatuur van een koppelstuk 
tussen twee zinkerbuizen, als dank 
voor zijn verdiensten op het gebied 
van technische vernieuwingen die 
de efficiënte levering van drinkwa-
ter ten goede kwamen. Hij was er 
trots op en zijn dochter Janny niet 
minder – het had in haar huis een 
ereplaats. 
Dit was ook reden om te zoeken 
naar een goede bestemming waar-

bij het belangrijk was dat daar ook 
de achtergrond van het koppelstuk 
tot uiting zou worden gebracht. 
Dit voorjaar is die bestemming 
gevonden: bij Evides, de erfopvolger 
van de DWL. Precies 70 jaar na het 
jubileum krijgt het jubileumstuk 
bij Evides een mooie vitrine op het 
hoofdkantoor met een inhoudelijke 
toelichting en foto’s ter illustratie, 
terug op het honk om zo te zeggen! 
Op 27 juli jl. heeft Janny het stuk, 
in het bijzijn van haar familie, over-
dragen aan de vertegenwoordigers 
van Evides in de wetenschap dat het 
jubileumstuk in goede handen is 
overgegaan!  

Titus van Hille

Rechts: Janny in Mijn bezieling,  
KerkBlad november 2019.

Peter Biever en Bas de Haan (Evides) en Janny Schram met voor haar het jubileumstuk. Arie Schram (rechts), jaartal onbekend.



Toen ik in 2015, na ruim 
24 jaar in het buitenland 
gewoond te hebben, weer 
terugkeerde in Nederland en 

bij toeval neerstreek in Rotterdam, 
vond ik een kerkelijk thuis bij de 
Remonstranten. 
De basis van mijn geloof is gelegd 
in mijn jeugd. De Remonstrantse 
gemeente in Rotterdam sluit daar 
uitstekend bij aan met inhoudelijk 
goede preken gebaseerd op de 
bijbel en tolerantie ten aanzien van 
verschillende zienswijzen. Ik neem 
deel aan de Kring Centrum, ik heb 
in de publiciteitscommissie gezeten 
en in 2017 ben ik gevraagd als ker-
kenraadslid.
Ik ben geboren en getogen in de 
provincie Groningen. Tot mijn elfde 
heb ik in Oldekerk gewoond, een 
klein agrarisch dorp in het Wes-
terkwartier. Het was een hechte en 
tolerante dorpsgemeenschap. Bijna 
iedereen ging op zondag naar de 
gereformeerde kerk, maar mensen 
bepaalden zelf wat ze geloofden. 
Tijdens de godsdienstlessen op de 
middelbare school in de stad Gro-
ningen werd ons geleerd om kritisch 
naar de Bijbel te kijken, een prachtig 
boek maar wel 2000 jaar geleden 
geschreven. En Jezus, die liep echt 
niet over het water. 

t

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 af-

levering Kitty Havinga die met ingang van dit seizoen het kerkkantoor 

gaat bemensen.

KITTY Havinga
Nederlandse Pabo-diploma gehaald 
en werd ik leerkracht en later direc-
teur bij de Nederlandse school die 
verbonden was aan de Yokohama 
International School. 
In Japan bleef ik bezig met mijn 
geloof, maar zonder kerk waar ik 
mijn thuis voelde, raakte ik wat ont-
heemd. Toen ons gezin verhuisde 
naar Duitsland, vond ik weer een 
geestelijk thuis bij de Nederlandse 
Kerk in München (PKN). Begin 2013 
ben ik verkozen tot kerkenraadslid 
en scriba van de overkoepelende 
landelijke kerkenraad van alle 
Nederlandse Kerken in Duitsland. 
Veel taken die in Rotterdam door 
het kerkkantoor worden gedaan, 
hoorden bij het takenpakket van de 
landelijke scriba. 
Na mijn terugkeer in Nederland 
vond ik al snel een baan in het 
onderwijs en ik heb met veel plezier 
op de Emmaschool in Hillegersberg 
gewerkt. Blij verrast was ik, toen 
ik in het kerkblad de vacature van 
bureaucoördinator zag staan, net op 
het moment dat ik een verandering 
van loopbaan overwoog. Ik heb 
gesolliciteerd en kreeg de baan. 
Het voelt als een buitenkans dat het 
vrijwilligerswerk, dat ik met zoveel 
plezier in Duitsland heb gedaan, nu 
mijn baan wordt.  

Een prachtig boek 

maar wel 2000 jaar 

geleden geschreven. 

En Jezus liep echt 

niet over het water.

mijn bezieling
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In 1985 ging ik rechten studeren in 
Leiden. Na mijn huwelijk met een 
Japanse ingenieur die door Shell 
naar Nederland was uitgezonden, 
verhuisde ik in 1991 naar Tokio. 
Wij kregen twee zonen, die Japans 
zijn opgevoed maar uiteindelijk 
aan de Leidse universiteit hebben 
gestudeerd. In 2005 heb ik het 

Kitty met haar zonen. 
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korte berichten

OECUMENISCHE leerkring
Dit is een gespreks-
kring met deelnemers 
uit de breedte van 
de kerken. Hij wordt 

geleid door dr. Tjaard  
Barnard (remonstranten) 
en ds. Katinka Broos (PKN). 
Er zijn mensen die al jaren 
meedoen, maar tegelijker-
tijd schuiven er ook elk 
jaar nieuwe mensen aan. 
De kring wordt gehouden in 
de kerkenraadskamer van 
de Remonstrantse Arminiuskerk, op 
dinsdagmorgen, telkens van 10.00 tot 
12.00 uur.

Dit seizoen willen we over de inhoud 
van het christelijke geloof spreken 
aan de hand van een boekje van Toon 
Tellegen getiteld God onder de mensen. 
De ogenschijnlijke luchtige verhalen 

van de hand van Telle-
gen bieden vaak veel 
stof tot overdenking en 
overpeinzing.

Aanmelden kan via 
het remonstrantse 
kerk kantoor: adminis-
tratie@remonstranten-
rotterdam.nl.

Informatie bij Tjaard 
Barnard: barnard@ 

remonstrantenrotterdam.nl. 
De data voor het seizoen 2022-2023 
zijn: 20 september, 11 oktober, 
8 november, 10 januari, 7 februari, 
7 maart, 11 april en 9 mei.  

DANKwoord
Na zeven maanden 
stage zie ik om in 
dankbaarheid en 
verwondering. De 

gemeente heeft mij met 
veel zorg en liefde omringd. 

Met vallen en opstaan kon ik groeien 
in de rol van een voorganger, gedragen 
door jullie geduld en adviezen die 
ik mocht ontvangen. Verwondering 
omdat ik me zo snel een deel van de 
Rotterdamse ecclesia ben gaan voelen 
en omdat alles zo organisch en harmo-
nieus in elkaar greep. Als groentje van 
het remonstrants seminarium, kwam 
ik met boekenwijsheid, maar met te 
weinig liturgische ervaring om zelf een 
dienst samen te stellen en te leiden, 
onder de bezielende hoede van Koen en 
Tjaard. Ook met de hulp van Jos en van 
Nicky, en jullie in het bijzonder kon ik 
groeien in deze nieuwe rol. Ik heb ge-
tracht stem te geven aan een esoterisch 
en spiritueel christendom. Ik ben jullie 
veel dank verschuldigd.   

Sjerp van der Vaart LICHT & lichtval (7) 

DE COMMISSIEKAMER

De commissiekamer heeft ook 
een glas-in-loodraam, boven 
de deur. Dit is het enige raam 
dat altijd al twee binnenruim-

ten heeft gescheiden, de kamer en 
de gang. Daardoor heeft de gang 
overdag ook wat, indirect, echt licht. 
Het is ook het enige raam waarin 
geen doorzichtig glas is gebruikt. 
U kunt de ‘commissies’ daar dus niet 
door het raam afleiden van hun werk. 
Vooral vanuit de gang is het door 
het ontbreken van doorzichtig glas 
als het ware een schilderij in glas. 
In het raam is de zwierigheid van 
de Jugendstil verwerkt die in zo veel 
details van het kerkgebouw aanwezig 
is. De voorstelling lijkt op een ge-
stileerde klaproos met haar wortels. 
Als symbolische betekenis wordt 
troost genoemd, maar dat komt voor-
namelijk door de betekenis die de 
klaproos na de Grote Oorlog kreeg, 

d

d

Vanaf de gang.

Vanuit de commissiekamer.

Fo
to

: M
ar

ti
ne

 v
an

 L
ie

m
pt

de ‘poppies van de slagvelden’. Ons 
kerkgebouw bestond toen al 20 jaar. 
Recente spirituele bronnen spreken 
over jezelf zijn en je intuïtie volgen. Zou 
dat een vermaning kunnen zijn aan 
de commissies die in de kamer ver-
gaderen? Dan is het bronzen haard-
paneel in de kerkenraadskamer toch 
duidelijker: ‘alles geschiede bij u in 
liefde’ (I Cor. 16: 14). Maar misschien 
is het helemaal geen klaproos… 

De redactie van het kerkBlad houdt 
zich aanbevolen voor uw suggesties!
Het gebruikte kathedraalglas is hier 
een combinatie van het verre craquelé 
(gecraqueleerd glas) van de beige 
achtergrond en het bruine kader 
en het verre chenillé (gegroefd glas), 
het gekleurde glas van de bloem, de 
bladeren en de wortels. 

Titus van Hille



kerkdiensten
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28 augustus 
Koen Holtzapffel
Thema: Voorzichtig met woorden 
(n.a.v. Jacobus 3). Op zoek naar woor-
den voor God en ons geloof. 

4 september
Tjaard Barnard

11 september
Tjaard Barnard, Koen Holtzapffel en 
dr. P.A.P.E. Kattenberg. 
Openingszondag, afscheid Martine 
van Liempt-van Houten en Dolf van 
Wingerden
Tijdens de dienst zullen nieuwe 
ambtsdragers worden bevestigd. 
We ontvangen ook Remonstranten 
uit Friedrichstadt die een weekend in 
Nederland zullen zijn.

16.00 uur vesper met Tjaard Barnard 

18 september
mr. André Meiresonne MA

25 september 
Koen Holtzapffel 
Het thema van de dienst van deze 
zondag is feestelijk: Verblijdt u  
(Filip. 4: 4)
Tijdens deze dienst vindt de zegening 
plaats van het huwelijk van Marieke 
van Iterson en Tjaard Barnard.

Met muzikale medewerking van  
Doretthe Janssens (fluit) en Jos van 
der Kooy (orgel).

KLOOSTER 
weekend
Komend najaar vindt het jaarlijks 
kloosterweekend plaats in de 
Trappistenabdij Maria Toevlucht 
in Zundert. O.l.v. Joanne Batelaan, 
Sandra van Wessel-Kruijt en Koen 
Holtzapffel. Het begint vrijdagmid-
dag 28 oktober om 15.00 uur tot 
zondagmiddag 30 oktober na het 
middagmaal. 
Er zijn eenpersoonskamers, de 
kosten bedragen € 120,- per per-
soon. De keuken is vegetarisch; er 
kan slechts beperkt met een dieet 
rekening gehouden worden. 
Maximaal 12 personen kunnen 
meedoen. Bij teveel aanmeldingen 
wordt geloot. We zullen meedoen 
met de getijdendiensten van het 
klooster en een eigen programma 
volgen.
 
Opgave tot 1 september per mail bij 
Joanne Batelaan: j.batelaan@xs4all.
nl. Wilt u verdere informatie, haar 
telefoonnummer is 0180 611 225 of 
06 5590 8781.  

25 september
Koen Holtzapffel 
Roze Viering 15.00 uur
Thema ‘Talen naar Liefde’ (mede  
geïnspireerd door het jaarthema,  
Vele talen, in alles de liefde). Het wordt 
weer een veelkleurige dienst, waarin 
zowel de taal van dans, van stilte en 
muziek als ook het gesproken woord 
een plaats krijgen. Met na afloop een 
gezellige ontmoetingsborrel. Iedereen 
is van harte welkom.

2 oktober 
Tjaard Barnard

Zondag 9 oktober
Koen Holzapffel
Twee op de kansel met als thema: 
‘Dienst over Dankbaarheid’.
M.m.v. Bob Pluijter die er een boek 
over schreef: Wat is dankbaarheid? 

Hoe kunnen we dankbaar zijn, voor 
wat en jegens wie? Dankbaarheid is 
niet passé, noch zweverig of weeïg, 
eerder het tegendeel. Dankbaarheid 
is een positieve, hoopvolle en zelfs 
radicale levenshouding. Het brengt het 
beste in ons naar boven, zoals verwon-
dering, besef van schoonheid, eerbied 
en verbondenheid. Dankbaarheid 
ondersteunt ons om onze hoogmoed 
(vooral ook onze hoogmoed jegens 
de natuur en de aarde) te kalmeren. 
Dankbaarheid draagt fundamenteel 
bij aan een verstandige, duurzame 
manier van leven. 
Nicky Bouwers zingt in de dienst lie-
deren van Elgar waaruit dankbaarheid 
opklinkt (Sea Pictures).

16 oktober
Tjaard Barnard 

Onderdeel van een nieuwe landelijke 
campagne? Met dank aan Marianne Mol.



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 25 september: Startzondag

Voorganger: mr. André Meiresonne MA
  

Zondag 23 oktober: Kerkdienst 

Voorganger: ds. Els de Bijll Nachenius

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 4 september

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 11 september Openingszondag

Voorgangers: dr. Tjaard Barnard,  
dr. Koen Holtzapffel en dr. P.A.P.E. Kattenberg
16.00 uur vesper met Tjaard Barnard 

Zondag 18 september 

Voorganger: mr. André Meiresonne MA

Zondag 25 september 

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 
m.m.v. Doretthe Janssens, fluit

Zondag 25 september 15.00 uur Roze Viering

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 

Zondag 2 oktober

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 9 oktober Twee op de kansel

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 
m.m.v. Bob Pluijter 

Zondag 16 oktober

Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
16.00 uur vesper met Tjaard Barnard 

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.  

ORIËNTATIEcursus
Ook dit jaar (2022-2023) organiseren wij 
weer een Oriëntatiecursus. U komt hier 
meer te weten over een vrij en verdraag-
zaam christendom en in het bijzonder 

over de remonstrantse variant. Op de 5 cursusavonden 
gaan we uit van het geheel van het christelijk geloof om 
daarbinnen tot een duidelijke plaatsbepaling van de 
remonstranten te kunnen komen.  
Oriëntatiecursus | 5 avonden van 20.00 tot 22.00 uur 
| toegang vrij | kerkenraadskamer | Arminius kerk, 
Museum park 3. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 
dinsdag 4 oktober. Dan staat het thema De Bijbel, wat is 
dat voor een boek? centraal aan de hand van de volgende 
onderwerpen: Verkenning van begrippen en Bijbelverha-
len. Vele manieren om de Bijbel uit te leggen. Bijbel en 
kunst. Inleiding door dr. Tjaard Barnard. De volgende
bijeenkomst is op woensdag 12 oktober: God en Jezus.  

o

Zondag 28 augustus

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel


