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kerkblad

Na twee coronajaren 
kunnen we eindelijk weer 
samen in onze kerk het 
Kerstfeest vieren. Juist als 

het een paar jaar niet kan weet je weer 
hoe bijzonder dat is. U bent dus zeer 
welkom, zowel op Kerstavond – als 
Kerstochtend. Elders in dit blad leest 
u er meer over. In de Adventstijd las 
ik de navolgende liedtekst van Marijke 
de Bruijne, te vinden als lied 692 
in de eigentijdse gezangenbundel 
Zangen van Zoeken en Zien. Juist nu 
na de coronacrisis andere crises onze 
aandacht opeisen, mensen letterlijk 
in de kou zitten en vrede op aarde 
ver weg lijkt, juist nu geeft dit lied 
precies aan waar het met Kerst om 
gaat: die eeuwenoude droom van een 
wereld in vrede en gerechtigheid. Een 
droom die heel ver weg lijkt maar zich 
steeds opnieuw aan ons opdringt. 
Om te koesteren als sprankje hoop, 
als kwetsbaar kind vol zachte kracht, 
als bede om heelheid waar ieder naar 
verlangt.

n 1    In de harten van de mensen 
leeft een eeuwenoud gerucht 
van een wereld die volmaakt was, 
waarvan God zag dat zij goed was, 
lichtend beeld dat van ons vlucht.

2    Echo die in ons blijft klinken, 
vonk van God, geef ons de durf 
’t met dit sprankje hoop te wagen 
tot het groeiend wordt voldragen, 
ons van binnenuit vervult.

3    Als een kind zo klein en kwetsbaar, 
teer maar toch vol zachte kracht 
wordt dan Christus steeds herboren. 
 Wat in ’t donker leek verloren, 
wordt weer aan het licht gebracht.

4    Dunne draad van licht en leven, 
Geest van God die ons geleidt, 
voer door eeuwen en door dagen 
ons naar heelheid, die de aarde 
van gebrokenheid bevrijdt. 

Koen Holtzapffel

EEUWENOUD gerucht

Juist als het een 

paar jaar niet kan 

weet je weer hoe 

bijzonder het was



colofon

Het mooiste van dit kerkblad 
zit niet in de pagina’s die wij 
samenstellen. De jaarlijkse 
kerstkaart vindt u bijgevoegd. 

Vroeger werden de kaarten aan huis 
gebracht door de contactleden. Nu er 
veel minder contactleden zijn, sturen 
we de kaarten per post. Maar de goede 
wensen zijn niet minder gemeend!
Ook uw redactie voegt zich daar graag 
bij. Vanaf het komende nummer zal 
ons kerkblad opnieuw om de zes we-
ken verschijnen, net als vóór corona. 
We moeten als kerk tenslotte op de 
kosten letten! Telkens weer zult u in-
formatie vinden over onze activiteiten, 
een korte overweging, informatie over 
ons kerkgebouw en een interview met 
een gemeentelid. Hebt u nadere ge-
dachten over de invulling van ons blad, 
schroom niet contact op te nemen!  

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

Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  

aanleveren uiterlijk zondag 8 januari 2023  

via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om  

aanpassingen door te voeren.

Verschijningsdatum eind januari 2023.

  

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

secretaris@remonstrantenrotterdam.nl

Johan Kranendonk, penningmeester

penningmeester@remonstantenrotterdam.nl

Wegens de drukte op 
het kerkkantoor zal de 
digitale nieuwsbrief 
pas weer in 2023 

verschijnen. Gelieve in de tussentijd 
het kerkblad, de website en onze  
Facebookpagina bij te houden.

Zondag 18 december 
Bovenzaal
Filmmatinee voor alle leeftijden 
‘A Christmas Carol’ (Verenigde  
Staten 1999, geregisseerd door  
David Jones). 
Voorstelling 12.00 - 13.30 uur 
Het wereldberoemde kerstverhaal  
A Christmas Carol met een boodschap 
die altijd actueel blijft. 
 
Begeleid door Amber de Rooij  
(psycholoog), Koen Holtzapffel en 
Jethro Zevenbergen.
Omdat er filmrechten betaald moeten 
worden aan Buma-Stemra, vragen wij 
u om een vrijwillige bijdrage. Een bedrag 
van €5,- per persoon zou al veel helpen, 
er staat voor dit doel een collectebus. 

in de kerk

Eind november overleed op 88- jarige 
leeftijd Dirk Mulder, echtgenoot van 
Majorie Mulder- van der Hoeven. 
We herdachten hem als een liefdevol, 
trouw en betrokken mens. Als hij 
sprak was dat altijd betekenisvol. 
Hoewel woonachtig in Kralingen 
was hij jarenlang actief in de kring 
Nieuwerkerk. Op latere leeftijd 
remonstrant geworden, hechtte hij 
zowel aan het Onze Vader als aan de 
eerste regels van de Remonstrantse 
Belijdenis 2006, over verwondering 
en verbondenheid. Onze gedachten  
gaan uit naar Majorie en de (klein)- 
kinderen.      
 

in memoriam

h

Lidy Meier maakte de prachtige 
kerstkaart die u bij dit kerkblad 
vindt. Onze kerstwensen voor 
u staan daarin te lezen. Lidy 

Meier maakte haar kunstwerk voor 
een tentoonstelling Troost & Hoop. 
Die tentoonstelling met werk van vele 
kunstenaars is tot en met zondag 29 
januari te zien aan de Haagsemarkt 
6 achter, Breda. Vrijdag en zondag 
geopend van 14.00-17.00 uur en op 
zaterdag van 11.00-17.00 uur. Er is 
veel muziek, er zijn ook lezingen, 
bijvoorbeeld over Maria, moeder in 
de kunst. Van harte aanbevolen. 
Wilt u meer weten? Gan dan naar de 
website www.tinyurl.com/yckvr5rz  

l

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

berichten uit breda
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NB Voor degenen 
die zowel de 
vooraf gaande 
kerkdienst willen 
bezoeken als ook 
willen deelnemen 
aan het filmmati-
nee wordt er voor 
een krentenbol 
gezorgd. 

Dinsdag 10 januari 2023 
Kerkenraadskamer 
Oecumenische Leerkring  
dr. Tjaard Barnard en ds. Katinka Broos
Aanvang 10.00 uur. Uit het boekje van 
Toon Tellegen lezen we pagina’s 43-55.

Zaterdag 11 februari 
Kerkzaal
Stadsretraite Contemplatie en Actie 
met Thomas Merton
Welkom vanaf 10.00 uur, start om 
10.30 uur tot 16.00 uur. De jaarlijkse 
stadsretraite wordt dit jaar in onze kerk 
gehouden. Merton (1915-1968) leefde 
in een Trappistenklooster in Kentucky, 
Verenigde Starten. 
In meer dan 
50 boeken 
pleitte hij 
voor sociale 
rechtvaardig-
heid en paci-
fisme. Naast 
zijn actieve 
kant was er 
ook zijn con-
templatieve 
kant: labora et 
ora. Merton 
voelde zich 
buitenstaander, schuldig toeschouwer 
maar ook mede reiziger. In zijn spiri-
tualiteit spelen eenzaamheid, besef 
dat God voorbij is aan onze woorden, 
beelden en concepten, maar ook toe-
wending naar de wereld en dialoog met 
andersdenkenden. Merton heeft ons als 
medereiziger veel te bieden, zowel voor 
onze geest als voor onze handen. 

De dag staat onder leiding van Jethro 
Zevenbergen en Koen Holtzapffel.

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

Muziek tijdens de kerkdienst
Een aantal leden vindt het een gemis 
dat er geen orgelmuziek is vooraf-
gaand aan de dienst. Er is de laatste 
maanden geëxperimenteerd met 
verschillende mogelijkheden, maar 
de conclusie is dat het niet werkte. 
Jos van der Kooy wil niet door ons 
gepraat heen spelen en wij willen 
niet stil zijn. Er is, als proef, een 
pragmatische oplossing gevonden: 
orgelmuziek na de dienst voor de lief-
hebbers. Er werd benadrukt dat Jos 
van der Kooy een top-organist is en 
geen barpianist. Hij staat ten dienste 
van de gemeente, maar vooral tijdens 
de eredienst. Verder bleek dat veel van 
de aanwezige leden de voorkeur geven 
aan het zingen van liederen in het 
Nederlands. De aparte vergadering 
over muziek in de kerkdienst wordt 
binnenkort gepland.

Financiën
De voorzitter onderzoekt digitaal col-
lecteren. Er zitten wat haken en ogen 
aan de QR-code van de ING, andere 
mogelijkheden worden bekeken. De 
digitale betaalmogelijkheid wordt 
extra, contant geld blijft bestaan als 
mogelijkheid. De voorzitter meldt dat 
er een structureel begrotingstekort 
is, dat werd de afgelopen jaren opge-
vangen door gunstige beurskoersen, 
maar die tijd is voorbij. Het totaal 
aantal leden en vrienden neemt af 
maar er komen wel nieuwe mensen 
bij. Je ziet een verschuiving van leden 
naar vrienden. Leden overlijden, de 
mensen die binnenkomen worden 
veelal vriend. 

Landelijk
In de vergadering werd zorg uitge-
sproken over het artikel in Trouw 
waar Christa Anbeek, vanuit haar 
functie als hoogleraar aan het Re-

monstrants Seminarium, haar visie 
op kerk zijn verwoordt. Zo sprak zij 
over hoe ‘een liedje, een gebedje, 
een preekje’ geen mensen meer zou 
trekken.

Daags na het artikel heeft de Coza 
(Commissie tot de zaken, landelijk 
bestuur remonstranten) een brief 
gestuurd aan alle Remonstrantse 
Gemeenten. Het landelijk bureau in 
Utrecht heeft veel verontrustende 
reacties ontvangen en de CoZa distan-
tieert zich van de uitspraak van Prof. 
Anbeek en zal het gesprek met de 
hoogleraar zoeken.
De kerkenraad heeft in een korte 
brief steun betuigd aan de Coza.  
Op 11 november j.l. is op de Landelij-
ke Vergadering van Bestuur in Utrecht 
de heer Pieter Jöbsis tot voorzitter van 
de Coza verkozen, hij volgt mevrouw 
Teddy v.d. Burg per direct op.    

Na afloop van de kerkdienst van  
15 januari, tussen 12:00  en 13:00 uur, 
zal de muziekvergadering  
plaats vinden.

ALGMENE Vergadering  
van Leden en Vrienden

van de kerkenraad

Op zondag 20 november vond de halfjaarlijkse algemene vergadering 

van leden en vrienden plaats. Naast de gebruikelijke zaken als de 

begroting werd er over het volgende gesproken.

De conceptnotulen zijn, ter inzage,  
op te vragen via het kerkkantoor. 
Op zondagochtend 18 december liggen 
deze ook in de hal. 
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Zondag 18 december 
Vierde zondag van Advent 
Koen Holtzapffel 
Thema: ‘A Christmas Carol’ van 
Charles Dickens is natuurlijk een 
kerstklassieker. Over de rijke Ebe-
neezer Scrooge die ooit door zijn 
partner Jacob Marley geholpen werd 
om rijkdom te vergaren. Jacob sterft 
maar zijn geest bezoekt Scrooge: 
die moet zijn gedrag veranderen 
voor het te laat is. Is dat mogelijk 

in een mensenleven, 
gedragsverandering 

(bekering heet 
dat in het chris-
tendom)? Mooi 
thema voor de 

Adventstijd, na de 
dienst wordt de film 

vertoond.

Zondag 18 december 
Festival of Nine Lessons and Carols 
Tjaard Barnard, m.m.v. Jos van der 
Kooy en Nicky Bouwers
Aanvang 15.30 uur
Dienst uit de Anglicaanse traditie 
waarin een bijbellezing en veel 
kerstliederen centraal staan. 
Het Festival komt in plaats van het 
concert en de vesper. 

Zaterdag 24 december  
Kerstnacht met Samenzang van  
geliefde kerstliederen met muzikale 
surprise van over zee
Aanvang 22.00 uur 
Tjaard Barnard

Zondag 25 december  
Kerstmorgen, een duurzame kerst  
met de os en de ezel
Vanaf 10.00 uur kerstliederen (in)
zingen, de Kerstochtenddienst be-
gint om 10.30 uur. 
Thema: Natuurlijk gaat het met 
kerst over de geboorte van het Kerst-
kind, over verwondering, stilte en 

aandacht. Maar het gaat ook over wat 
dat betekent voor onze relatie met 
de natuur. En de os en de ezel spelen 
daarbij een cruciale rol. Alle kinderen 
zijn deze ochtend extra van harte wel-
kom. Een kerstverhaal, een tekening 
maken en na afloop iets lekkers. Koen  
Holtzapffel m.m.v. Nicky Bouwers, alt.

Zaterdag 31 december 
Oudjaarsavond 
Aanvang 17.00 uur
Tjaard Barnard m.m.v. Jan Willem 
van der Kamp, viool en Richard  
Gutteling, fluit.

Zondag 1 januari 2023 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
met Bijbellezing en lied 
Aanvang 10.30 uur
Onder leiding van de kerkenraad.  
We heffen het glas op het nieuwe jaar!

Zondag 8 januari 
Oecumenische zondag 
Bert Davelaar 
Op de tweede zondag van het nieuwe 
jaar gaat altijd een predikant uit een 
bevriend kerkgenootschap voor. Bert 
Davelaar is predikant op Zuid en 
weet op een aansprekende manier 
het Evangelie ter sprake te brengen 
in een uitdagende wijk.

Zondag 15 januari
Tjaard Barnard 
12.00 - 13.00 uur
Aparte vergadering over  
muziek in de kerkdienst.

Zondag 22 januari 
Drie op de kansel 
Inspiratie versus polarisatie
Midden in coronatijd verscheen een 
remonstrantse bezinningsbrief over 
polarisatie, onder de titel ‘het verge-
ten wij’. Hoe geven we stem aan het 
genuanceerde midden, hoe blijven 
we in gesprek met elkaar over 
kloven heen en hoe functioneert het 
geloof daarbij als inspiratiebron? De 
remonstranten voelen zich zeer bij 
deze vragen betrokken maar ook de 
Rotterdamse politie. Deze zondag 
zal de  Rotterdamse hoofdcommis-
saris van politie, de heer 
Fred Westerbeke, mede 
vanuit zijn geloofs-
inspiratie op deze vragen 
ingaan. Voordat hij hoofd-
commissaris werd was Westerbeke 
als hoofdofficier van Justitie zeer 
betrokken bij het MH 17 proces dat 
recent tot een eind kwam. Hij begon 
zijn carrière als inspecteur op straat 
in Rotterdam-Zuid. Als derde, naast 
Koen Holtzapffel, is deze zondag 
eindelijk weer aanwezig musicus 
Kees Alers. Hij speelt op 
zijn dwarsfluit zowel 
solo als begeleid door 
het orgel. Alers (1958) 
kreeg op het Rotterdam-
se Conservatorium les van fluitist 
Raymond Delnoye. Hij was verbon-
den aan verschillende orkesten en 
hij treedt als solist op in binnen- en 
buitenland. Alers kreeg bekendheid 
door zijn medewerking aan Neder-
land Zingt. Inmiddels maakte hij 
bijna 40 solo CD’s.
Koen Holtzapffel en Fred Wester
beke, m.m.v. Kees Alers (fluit).

Zondag 29 januari 
Anniek Lenselink 
Ds. Anniek Lenselink, 
was tot voor kort studen-
tenpredikant in Rotterdam. Nu is 
zij predikant bij de Remonstrantse 
Gemeente Dordrecht en geestelijk 
verzorger in het Albert Schweitzer 
ziekenhuis in Dordrecht.

kerkdiensten
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Als ik het me goed herinner 
heb ik in 2007 belijdenis 
gedaan bij Tjaard Barnard. 
Hij gaf mij toen de volgende 

toepasselijke tekst uit Psalm 100 
mee: ‘Dient de Heer met vreugde, 
looft hem met jubelzang.’ Sinds die 
tijd heb ik niet alleen als professi-
oneel zangeres (alt) maar ook als 
gemeentelid, dikwijls mijn stem la-
ten horen. Naar goed remonstrants 
gebruik kom ik regelmatig naar de 
kerk, maar zeker niet iedere week. 
Ik waardeer een fijne psalm waarin 
de Heer bezongen wordt. Zingen 
is dubbel bidden. In Psalm 150, 
ook wel de muziekpsalm genoemd, 
wordt de Heer met alle in die tijd 
bekende instrumenten bezongen. 
Mijn favoriet is echter lied 221: ‘Zo 
vriendelijk en veilig als het licht’ 
op een tekst van Huub Oosterhuis. 
Voor mij is een kerk niet vanzelf-
sprekend vriendelijk, of veilig. Bij 
de Remonstranten vonden mijn 
vrouw Margaret en ik een veilige 
plek, waar we in vrijheid ons geloof 
kunnen beleven. We zijn in deze 
kerk getrouwd. Zo’n religieus thuis 
voor paren van gelijk geslacht is 
helaas nog niet vanzelfsprekend, 
maar wel hard nodig, ook in de 
toekomst. 

Oosterhuis schrijft in lied 221: 
‘zo als een mantel om mensen 
heen geslagen.’ Die tekst kreeg 
nog meer betekenis in de Coro-

a

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? Dit keer komt 

Nicky Bouwers aan het woord, die regelmatig en ook aanstaande kerst

ochtend met haar zang onze kerkdiensten verlevendigt.

NICKY Bouwers

gebruikelijk is. Het ziet ernaar uit 
dat we dit jaar weer normale kerst-
diensten kunnen hebben. Kerst is 
voor mij een vriendelijk feest van 
licht en hoop en op Eerste Kerstdag 
hoop ik met jubelzang voor u te 
zingen!  

Dient de Heer 

met vreugde, 

looft hem met 

jubelzangnatijd. Tijdens de lockdowns viel 
mijn werk stil, maar tegelijkertijd 
was er ook werk aan de winkel. Met 
Jos van der Kooy, Koen Holtzapffel, 
Tjaard Barnard en twee kleine 
opnameteams hebben we veel 
troostrijke filmpjes en verkorte 
kerkdiensten opgenomen voor 
YouTube. Het was onwerkelijk 
om in die periode in een stille 
kerk te zijn en met veel vreugde 
die liederen en diensten op te 
nemen. Dat gold nog meer voor de 
diensten rondom de belangrijke 
feestdagen, waarin een volle kerk 

mijn bezieling

Foto: Nicky Bouwers
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Wie de kerk nadert vanaf het 
Depot / Het Nieuwe Instituut 
of de auto parkeert op het 
eigen parkeerterreintje kan in 

de achtergevel een raampje zien met 
tralies ervoor. Kitty Havinga van het 
kerkkantoor en de kosters vroegen 
zich af waar dit raampje voor dient 
en welke ruimte in de kerk door dit 
raampje wordt verlicht. Het raampje 
komt wel voor op de bouwtekeningen 
van de kerk, maar die geven verder 
geen uitsluitsel. De ruimte moet zich 

DIACONALE commissie

LICHT & lichtval (9) 
HET MYSTERIE

korte berichten

w bevinden boven de kluis. Naast de 
kluis bevindt zich de heren-wc van 
de kerkenraadskamer, deze wc grenst 
niet aan de achtergevel maar heeft 
heel hoog wel een raampje.  
Een ladder van Arminius in de wc 
bracht uitsluitsel: het licht in de wc 
komt van dit traliesraampje. Het mys-
terie is opgelost, dus toch een variant 
van licht en lichtval. Gelukkig zijn er 
mooiere ramen in ons kerkgebouw! 

Titus van Hille

d
De diaconale commissie 
vormt de maatschappelijke 
kant van onze geloofsgemeen-
schap: onze taak in de wereld, 

met haar noden. Concreet houdt zij 
zich bezig met collectedoelen en het 

binnen de gemeente aandacht vragen 
voor maatschappelijke vragen. Deze 
commissie zoekt uitbreiding. Nadere 
informatie bij de voorzitter diaconie, 
Julia Shamojan of de predikanten. 
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KUNSTveiling

ETS kerkuitgang

18 december 
12:30-14:30 

ZONDAG

2022

VOOR FBNR!

Alle opbrengst van deze kunstveiling
gaat direct naar deze Rotterdammers.

Al 15 jaar lang zet het Fonds Bijzondere
Noden Rotterdam zich in voor
Rotterdammers die in een financiële
noodsituatie terechtkomen. 

Kom en steun je stadsgenoten!

https://www.artforrotterdam.nl/

Locatie: Arminiuskerk, Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam 
                                  Ingang Westersingel

Presenteren

info@artforrotterdam.nl

Vooraf registreren via de website!

De Remonstrantse Kerk

KUNSTVEILING

KUNSTVEILING TEGEN ARMOEDE

Kunstveiling tegen armoede 
18 december 2022
12.30 – 15.00 uur in de Kerk

De armoede in de stad neemt 
schrikbarende vormen aan. De 
Voedselbank zag de aanvragen 
stijgen en het noodfonds voor 

armoede: het Fonds Bijzondere Noden 
Rotterdam (FBNR) (ooit mede opge-
richt door de kerken) zag de aanvragen 
in coronatijd al verdubbelen en nog 
steeds explosief stijgen. Een groep 
vrijwilligers – uit onze kerk, Platform 
L&R en Rotary-club en last but not 
least betrokken kunstenaars – nam 
het initiatief om een Kunstveiling te 
houden waarvan de opbrengt naar het 
FBNR gaat. Kunstenaars en mensen, 
die kunst bezitten stellen hun kunst 
(soms tegen een kleine vergoeding 
voor de kunstenaar) ter beschikking en 
op 18 december worden die geveild in 
onze kerk.
Heeft u nog kunst of kent u kunste-
naars: we kunnen nog meer werk 
gebruiken (17 december tussen 13.00 
en 15.00 uur inleveren)! Maar brengt u 
vooral ook kopers naar de kerk; men-
sen, die geld willen geven voor kunst 
en daarmee bijdragen aan de noden 
van de armen van deze stad! Het is 
bijna Kerst… helpt u ook mee? 

Dorine Cleton (namens de organisatie)

d

d
Deze mooie prent waarop 
we het uitgaan van de kerk 
zien, is een van de vele 
prenten die onze gemeente 

in bezit heeft. Gezien de drukte zou 
het een christelijke feestdag kunnen 
zijn. Maar wie heeft deze prent  
gemaakt en wanneer?

Linksonder staat een monogram 
met wat niet al te duidelijke letters 
erachter. Na enig zoeken naar verge-
lijkbare werken blijkt de maker de 
Rotterdamse etser en kunstschilder 
CJAlban (Constant Joseph Alban, 
Rotterdam, * 1873 – Rotterdam 
† 1944) te zijn.

Het is lastig te bepalen wanneer dit 
werk gemaakt is maar het moet in 
ieder geval na 1929 zijn geweest, 
want de stenen Witte de Withbrug 

over de Westersingel dateert van 
dat jaar en verving de ‘knuppel-
brug’ of ‘takkenbrug’ (een houten 
voetgangersbrug waarvan nu nog 
exemplaren zijn te zien over de 
Noordsingel en de Boezemsingel).

Het kader van de voorstelling  
ver toont de volgende tekst:  
‘IN NECESSARIIS UNITAS, IN  
DUBIIS LIBERTAS, IN OMNIBUS 
CARITAS’, oftewel ‘Eenheid in het 
nodige, vrijheid in het onzekere, in 
alles de liefde’ een ons welbekende 
tekst, dit suggereert dat deze ets in 
opdracht van onze gemeente is ge-
maakt. De ‘handdruk’ is opnieuw 
ingelijst en er wordt nu een goede 
locatie in de kerk voor gezocht.  

korte berichten
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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

rotterdam remonstrantse arminiuskerk 
Museumpark 3   •  3015 CB Rotterdam  

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

Zondag 18 december Vierde zondag van Advent

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 

Festival of Nine Lessons and Carols

Voorganger: dr. Tjaard Barnard,  
m.m.v. Jos van der Kooy en Nicky Bouwers
Aanvang 15.30 uur

Zaterdag 24 december Kerstnacht 22.00 uur

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 25 december Kerstmorgen

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 

Zaterdag 31 december Oudjaarsavond 17.00 uur

Voorganger: dr. Tjaard Barnard 

Zondag 1 januari 2023  
Nieuwjaarsbijeenkomst 10.30 uur

Geleid door de kerkenraad ‘Op het nieuwe jaar!’

Zondag 8 januari Oecumenische zondag 

Voorganger: ds. Bert Davelaar

Zondag 15 januari

Voorganger: dr. Tjaard Barnard 

Zondag 22 januari Twee op de kansel

Voorgangers: dr. Koen Holtzapffel en  
Fred Westerbeke, m.m.v. Kees Alers (fluit)

Zondag 29 januari 

Voorganger: ds. Anniek Lenselink

Zondag 25 december Kerstmorgen

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 22 januari 2023

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

kerkdiensten
De teksten van de kerkdiensten van de eigen predikanten 
vindt u in de loop van de week op de website. Heeft u geen 
toegang tot Internet? Dan kunt u de preek op papier aan-
vragen via het kerkkantoor. 

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

ADVERTENTIE

‘Als ik het wonder van 
een zonsondergang aan-
schouw, of de schoonheid 
van de maan, dan zwelt 

mijn ziel in de aanbidding 
van de Schepper’.

Kerstmis is het feest van het licht  
dat komt. Mahatma Gandhi  

geeft ons echter een bijzondere  
overweging over zons ondergang.  
Met dank aan Marianne Mol.


