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kerkblad

Kort geleden was het Her
vor mingsdag. Meestal 
spreekt de predikant van 
dienst dan over de aflaten

handel die voor Maarten Luther werkte 
als de rode lap op de stier. Nadenkend 
over deze praktijk kwam Luther tot 
zijn nieuwe kijk op het geloof. Niet de 
goede werken maken dat je in de hemel 
komt, maar het geloof. Je kunt het zelf 
niet verdienen, het moet je van boven 
geschonken worden. Maar God wil het 
heil (dat zeiden de vroege Remonstran
ten ook, die daarom uit de kerk werden 
gegooid) aan iedereen geven! 

Luther vond de aflatenhandel een 
goddeloze bende. Principieel had hij 
gelijk, tegelijkertijd genieten we elke 
vakantie opnieuw van het religieuze 
erfgoed van de prachtige basilieken 
en kathedralen die we bezoeken. De 
grote en kleine financiële bijdragen van 
mensen hebben deze monumenten 
mogelijk gemaakt. Recentelijk was ik 
(Tjaard) met Marieke in de kathedraal 
van Reims. Natuurlijk kun je in een 
schuurtje ook bidden, maar in zo’n kerk 
kom je toch gemakkelijker in de sfeer.
Nu zijn wij in de gelukkige omstan
digheid dat we al een heel mooie kerk 
hebben en dat de Stichting Arminius 
ons veel zorgen, ook financieel, uit 
handen heeft genomen. Het kerkge
bouw blijft wel staan. Nu de geloofs
gemeenschap nog.
En hoe vervelend en hoe weinig 
spiritueel ook, daar is geld voor nodig. 

k
Alleen als u royaal bijdraagt, kunnen 
we ons werk doen, kunnen we blijven 
voortbestaan. Remonstranten in Rot
terdam dragen gemiddeld € 400, per 
lid/vriend per jaar bij. Maar eigenlijk 
is er veel meer nodig. We leven van 
het geld dat de vorige generaties voor 
ons hebben gespaard en nagelaten. In 
dit blad leest u wat we allemaal doen 
en u begrijpt dat het niet gratis is. 
Vandaar deze oproep: als u dit jaar 
nog niets hebt overgemaakt, zou u 
dat nu willen doen? En als u al wel 
wat hebt overgemaakt, maar toch nog 
wat kunt missen, misschien wilt u 
wel wat extra’s overmaken? We zijn 
u er zeer dankbaar voor! 

Tjaard Barnard en Johan Kranendonk 
(penningmeester)

Zonder KUNNEN WE NIET!

Een deel van het College van collectanten 
dat graag uw bijdrage in ontvangst neemt: 
V.l.n.r. Bashli, Tineke, Willemijn, Arie, Betsy, 
Kees, Albertine, Maurits.

Praktisch
U kunt uw bijdrage over maken 

naar rekening  

NL 23 INGB 00001707 14 

t.n.v. Remonstrantse 

Gemeente Rotterdam. 

De gemeente heeft een 

ANBI-status, uw gift is dus 

aftrekbaar. Wilt u grotere 

fiscale voordelen hebben, 

overweeg dan om u voor vijf 

jaar vast te leggen. Dan is de 

gehele gift aftrekbaar. Als u 

uw gemeente ook na uw dood 

wilt steunen, wil ons dan tot 

(mede)erfgenaam benoemen 

of gedenk ons met een legaat. 

Als u meer wilt weten over 

deze mogelijkheden, neemt 

u vooral contact op met het 

kerkkantoor. Kitty Havinga 

helpt u graag verder!



colofon

Uw redactie constateert dat 
de kerkbladen opnieuw dik
ker worden. Dat is een goed 
teken. Het kerkelijk leven 

loopt weer, zo na de coronatijd. Er ge
beuren leuke dingen waar we verslag 
van willen doen. We laten mensen uit 
de gemeente aan het woord om hun 
verhaal te doen. We leven mee, bij 
alle vreugdevolle en droevige gebeur
tenissen in het bestaan. Kortom: we 
doen wat een kerk doen moet! Graag 
wensen wij u ook deze keer veel lees
plezier. En heeft u commentaar op het 
blad, schroom niet contact met ons op 
te nemen!  

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

u
Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  

aanleveren uiterlijk maandag 5 december 2022  

via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om  

aanpassingen door te voeren.

Verschijningsdatum vrijdag 16 december 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

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.

Allaird Hendriks (1947-2022)

In september overleed onze oud 
koster Allaird Hendriks, we berichtten 
er al over. Hij was een markante man. 
In een dienst in onze kerk hebben wij, 
geheel in zijn stijl, afscheid van hem 
genomen. Een koor van vier heren 
zong prachtige, Italiaanse liederen. 
Livemuziek, want toen hij koster 
was, was hij altijd in gevecht met de 
techniek als er bij een huwelijk of een 
rouwdienst een cd’tje gedraaid moest 
worden. Italiaanse muziek, want toen 
hij jong was heeft hij een heel aantal 
jaren in Italië gewoond en daar zijn 
hart verloren. Ook de hapjes na afloop 
waren Italiaans. Allaird was een goede 
kok en een goed gastheer. Het was 

berichten uit breda

Op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar (20 november), de week daarna 
begint de tijd van Advent, gedenken we 
de overleden gemeenteleden. We steken 
kaarsjes aan en we proberen ons verdriet 
te plaatsen in het licht van de Eeuwige.

In Breda werd 
afscheid genomen 
van Maaike Rosen 
Jacobson, die daar en 
elders jarenlang op 
inspirerende wijze 

de diensten leidde. Maaike werd toe
gesproken door Lex van Beek en Maja 
Ruyssenaers. Maaike bedankt! 
Het voornemen is om in Adventstijd 
een Adventsmaaltijd te organiseren 
voor de gemeente. Daarnaast is in de 
dienst van februari (eindelijk) weer 
een avondmaalsviering opgenomen. 
Ongedwongen, en geconcentreerd op de 
essentie van de maaltijd. Op 10 oktober 
bespraken we de poëtische parabel 
van de kinderen op het marktplein 
(Lucas 7: 3135). Veel parabels hebben 
poëtische kracht en Jezus wordt juist als 
parabelverteller ook dichter genoemd. 
Zeker in vrijzinnige diensten klinken 
vaak gedichten in de dienst. Met hun 
beeldende taal drukken gedichten iets 
van het onzegbare uit dat op die wijze 
toch gezegd kan worden. We eindigen 
op maandagmiddag 14 november met 
een laatste parabel, de bekende van het 
mosterdzaadje, maar dan in de versie 
van het Thomasevangelie (logion 20). 
Wat is dat ook al weer voor evangelie 
en hoe anders vertelt dat evangelie de 
parabel van het zaad? Welkom om  
15.00 uur in de Lutherse kerk.   

Koen Holtzapffelin memoriam
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in de kerk

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

Maandag 14 november (Breda) 
Grote Kring met Koen Holtzapffel 

Woensdag 16 november
Kerkenraadskamer
Oriëntatiecursus - 4 Koen Holtzapffel
Aanvang 20.00 uur 
‘Ik en mijn belijdenis’

Zondag 20 november 
Algemene Vergadering van 
Leden en Vrienden
Aanvang 12.00 uur 
Agenda: Opening  Mededelingen   
Notulen  AVLV van 26 juni 2022   
Begroting 2023  Muziek in de kerk
diensten  Wat verder ter tafel komt 
 Rondvraag  Sluiting

Dinsdag 22 november 
Bovenzaal
Filmcafé ‘Schultze Getſ the Blueſ’ (2003)
Aanvang: 19:00 uur
Begeleiding: Amber de Rooij  
(psycho loog), Koen Holtzapffel  
en Jethro Zevenbergen
Herr Schultze uit 
OostDuitsland heeft 
er schoon genoeg van 
om verplicht de polka 
te blijven spelen en 
gooit de handdoek 
in de ring. “It’s never 
too late to re-tune your 
soul.” Veel bekroonde 
droogkomische film 

uitbundig, zoals hij dat zelf ook was. 
Florence was zijn stad. Op zijn rouw
kaart stonden foto’s van de stad met het 
Uffizi, de Duomo en de Ponte Vecchio. 
Bij een van de reizen die hij begeleidde, 
ontmoette hij Carmen. Een leven lang 
zouden ze gelukkig met elkaar zijn. Ze 
kregen twee kinderen, Emile en Fleur. 
Zijn oogappels. Maar bijna nog meer 
was hij verliefd op zijn kleinkinderen: 
Isla, Ethan, Sebastiaan en Giulia.
Als koster diende hij meer dan tien 
jaar lang de gemeente. Ook hier was 
hij een geweldig gastheer. Hij regelde 
de dingen goed, was altijd hartelijk 
aanwezig en maakte dat iedereen zich 
bij ons thuis voelde. Tijdens de rouw
plechtigheid leerden we een andere, 
stillere kant van Allaird kennen. 

Drie vrolijke werkers in de kerk na een trouw-
dienst: Niels-Jan van der Hoek (organist), Tjaard 
Barnard (predikant), Allaird Hendriks (koster).

met een belangrijke boodschap. Schultze 
is een man van middelbare leeftijd met 
een behoorlijk overgewicht. Zijn hele 
leven heeft hij doorgebracht in een klein 
dorpje aan de rivier de Saale. Schultzes 
leven, dat bestaat uit z’n werk, het café, 
z’n volkstuin, volksmuziek en hengel
sport, wordt verstoord als hij en zijn 
maten hun baan verliezen. Terwijl het 
leven z’n glans verliest en de dagelijkse 
routine tot een klucht wordt, ontdekt 
Schultze een leven aan de andere kant 
van de berg. Uit zijn accordeon klinken 
niet langer traditionele polka’s, maar de 
vurige klanken van de Southern States 
waarmee Schultze dreigt om de zo res
pectabele jubileumviering van de lokale 
muziekclub drastisch te verstoren.

Zaterdag 26 november 
Muzieklezing met Jos van der Kooy 
Aanvang 14.15 uur en duur ca. 2 uur, na 
afloop is er gelegenheid voor een drank
je. Muziek voor Advent van o.a. Swee
linck, Buxtehude, Bach, Daquin, Franck, 
Reger en Zwart. Met kerst wordt veel 
gezongen en gespeeld. De eeuwen door 
schreven componisten orgelwerken die 
gebaseerd zijn op kerstliederen. Jos van 
der Kooy presenteert u zijn favorieten.

Dinsdag 6 december
Kerkenraadskamer
Oriëntatiecursus - 5 
Tjaard Barnard en Koen Holtzapffel
Aanvang 20.00 uur 
Slotavond

Zaterdag 10 december 
20.15 uur Voorstelling Maria Maria 
Maria – Kerkzaal

Zondag 11 december 
12.30 uur Inleiding Voorstelling 
Maria Maria Maria – Bovenzaal
14.00 uur Voorstelling Maria Maria 
Maria – Kerkzaal
Deze voorstelling van theatergezel
schap Veenfabriek, wordt georgani
seerd door het landelijk bureau in 
Utrecht in samenwerking met Armi
nius voor alle Remonstranten in het 
hele land. Voor degenen die zowel de 
voorafgaande kerkdienst willen bezoe
ken als ook willen deelnemen aan de 
Inleiding wordt er voor een krentenbol 
gezorgd.

Hij was ook een gevoelig mens die in 
onze kerk steun vond, toen een klein
dochter kort na de geboorte overleed. 
We hoorden hoe hij hielp, als iemand 
het moeilijk had. Allaird bleek begin 
van dit jaar ernstig ziek te zijn. Hij 
had er zich bij neer gelegd. Gelukkig 
waren er toch nog mooie vakanties met 
elkaar. Toen het opeens slechter ging, 
overleed hij in alle rust, bijna direct 
nadat Carmen, Allaird en ik gezamen
lijk het Onze Vader hadden gebeden 
en ik hem de zegen had meegegeven. 
Een mooi leven was voorbij. Moge voor 
zijn familie, maar ook voor een bredere 
kring mensen, zijn nagedachtenis zijn 
tot een zegen. 

Tjaard Barnard



in de kerk

Zondag 18 december 
Bovenzaal
A Christmas Carol (1999)
Alle leeftijden. 
Aanvang: 12:00 uur
Oorsprong: Verenigde Staten. 
Geregisseerd door David Jones.

Wereldberoemd kerstverhaal 
A Christmas Carol met een 
boodschap die altijd actueel blijft. 
Aanvang 12.00 uur. 
NB Voor degenen die zowel de 
voorafgaande kerkdienst willen 
bezoeken als ook willen deelne
men aan het filmmatinee wordt er 
voor een krentenbol gezorgd. 
A Christmas Carol van Charles 
Dickens is een van de meest 
geliefde kerstverhalen over de 
essentie van de boodschap van 
Kerstmis. Scrooge zit op Kerst
avond in zijn kantoor, slecht en 
kwaadaardig geworden. Hij zal 
zijn slechte houding moeten 
veranderen anders zal het slecht 
met hem aflopen, waarschuwt zijn 
gestorven compagnon, om zo zijn 
eigen leven te redden...

Zondag 18 december 
Een bijzondere openstelling  
dit keer!
Aanvang 12.30 uur
Veiling ten behoeve van het Fonds  
Bijzondere Noden (een Rotter
dams fonds waar huishoudens in 
urgente, financiële noodsituaties 
terecht kunnen). 

En daarna: 
‘Festival of Nine Lessons and  
Carols’ (zie onder Kerkdiensten)
aanvang 15.30 uur

kerkdiensten

Zondag 13 november 
Voorganger: Koen Holtzapffel 
Ik preekte over Etty Hillesum bij haar 
100e geboortejaar (geb. 1914). Zij 
blijft fascineren, door haar gedachten 
over mens, wereld en God, door haar 
tragische lot, door haar indrukwek
kende levenskeuzes. De net versche
nen biografie van Judith Koelemeijer 
Etty Hillesum - Het verhaal van haar 
leven vormt de directe aanleiding 
opnieuw bij haar stil te staan en stil te 
worden.

Zondag 20 november, 
Eeuwigheidszondag
Voorganger: dr. Tjaard Barnard
Aan de dienst verleent Doretthe 
Janssens haar medewerking. 

Zondag 27 november
Eerste zondag van Advent
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Toen de coronapandemie kerkgang 
onmogelijk maakte schreef dichter 
en essayist Willem Jan Otten een 
boek dat week voor week reageert op 
het liturgisch jaar. Volgens Otten is 
het liturgisch bouwwerk het grootste 
kunstwerk van de westerse beschaving. 
Hoe inspireert de tijd van Advent hem 
en ons? Over Maria’s vrije wil en het 
antwoord aan de gedachtenpolitie op 
deze eerste Adventszondag.

Zondag 4 december
Tweede zondag van Advent
Voorganger: ds. Reinhold Philipp

Zondag 11 december
Derde zondag van Advent
Voorgangers: dr. Tjaard Barnard  
en dr. Jan Berkvens
Voorbeschouwing voorstelling  
Maria Maria Maria
In deze dienst, waarin Tjaard Barnard 
en Jan Berkvens voorgaan, en die 
mede is voorbereid met de remon
strantse jongerengemeente Arminius, 
staan we stil bij wie Maria is in de 
christelijke traditie.  
De sopraan Francisca Dukel verleent 
haar medewerking aan deze dienst.

Zondag 18 december
Vierde zondag van Advent 
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 
Scrooge en Marley: A Christmas  

Carol van Charles Dickens is natuur
lijk een kerstklassieker. Mooi thema 
voor de Adventstijd, na de dienst 
wordt de film ‘A Christmas Carol’ 
vertoond (zie onder Activiteiten). 
Aanvang 12.00 uur. 

Zondag 18 december
Aanvang 15.30 uur:  Festival of Nine 
Lessons and Carols
Voorganger: dr. Tjaard Barnard, 
m.m.v. Jos van der Kooy, dienst uit 
de Anglicaanse traditie waarin een 
bijbellezing en (Engelse) carols 
 centraal staan, met dr. Tjaard Barnard 
als voorganger en Jos van der Kooy als 
organist (in plaats van het concert en 
de vesper). 

VAN Tjaard
Op 25 september vond de 
zegening van ons huwelijk 
plaats in de gewone kerk
dienst. Het was een ge

weldig feest, zo in het midden van 
de gemeente. Precies waar we op 
hadden gehoopt. Wat een prachtige 
dienst met Koen, Doretthe en Jos. 
Grote dank aan alle vrijwilligers 
die het mogelijk hebben gemaakt. 
Grote dank ook voor iedereen die 
ons met zijn of haar aanwezig

o
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Eind oktober vond het 
jaarlijkse kloosterweekend 
van onze gemeente plaats. 
Dit jaar waren we te gast 

bij de trappisten van de Abdij Maria 
Toevlucht te Zundert. Vlakbij de 
geboorteplaats van Vincent van Gogh 
en het landgoed van Henriëtte Roland 
Holst (we lazen haar gedicht over de 
zachte krachten). De trappisten zijn 
een contemplatieve orde waar stilte 
centraal staat en de getijdendiensten 
een voorname plaats innemen 
(nachtofficie voor de liefhebbers 
om 04:30 uur). Natuurlijk was dat 
even wennen voor stadse Rotterdam
mers, maar juist dat vreemde van 
de kloostergang maakte het tot een 
bijzondere en verrijkende ervaring. 
Gastenpater Peter leek op het eerste 
oog wat streng. Maar wat had hij een 
bijzonder verhaal: over het belang van 
zenmeditatie, het rijk Gods dat niet in 
de hemel maar in onszelf te vinden is 
en… over God 9.0. Een boek over een 
gerijpt godsen mensbeeld dat de gas
tenpater zeer aansprak en 
dat we zeker gaan lezen 
met elkaar. Ook in de wat 
traditionele sfeer van een 
klooster bleek van alles 
gaande. Inclusief stilte 
en aandacht die we dank
baar mee terug namen 
naar de grote stad. 
 
Koen Holtzapffel 

Een plek waar je komt voor een goede 
preek en goede muziek. Hiertoe 
zullen met regelmaat beroepsmusici 
worden ingehuurd, van binnen en 
buiten de gemeente. Gestreefd wordt 
naar een afwisseling van instrumen
taal en vocaal, waarbij bijzondere 
combinaties niet geschuwd worden.
Afgesproken is dat Jos voor de dienst 
niet altijd zal spelen. Hij wil niet door 
de gesprekken van de gemeenteleden 
heen spelen en wij zouden niet door 
zijn orgelspel heen moet praten. De 

dienst begint met het welkomstwoord 
van de kerkenraad. Daarna speelt Jos 
ter inleiding, waarop het openingslied 
begint. Aan het einde van de dienst 
speelt Jos een kort naspel bij het lied 
‘Laat dan mijn hart…’. Predikant, met 
de kerkenraad, loopt de kerk uit om 
kerkgangers nog een hand te geven. 
Wie weg wil, vertrekt dan ook. Maar 
voor de liefhebbers zal Jos daarna 
nog een mooi, soms groot, orgelstuk 
spelen. Dus blijf vooral zitten als u dat 
de moeite waard vindt!
In overleg tussen predikanten en 
organist is besloten als proef, maar 
we doen het al twee maanden, een 
‘kyrie’ te zingen als acclamatie tijdens 
de voorbeden. We proberen dat een 
tijdje, om te kijken of het op de lange 
termijn bevalt en als vanzelfsprekend 
gaat. Als u er iets van vindt, schroom 
dan niet dat met uw wijkpredikant te 
bespreken! 
 
Tjaard Barnard

In het najaar heeft het groot 
moderamen van de kerken
raad (mooi ouderwets woord 
voor DB) gesproken met 

organist Jos van der Kooy over hoe al
les gaat. In grote lijnen waren we heel 
tevreden. Jos werkt nu bijna drie jaar 
bij ons. Het was een gekke tijd door 
de lockdowns. Maar in die tijd is het 
hem goed gelukt om de (orgel)muziek 
stevig neer te zetten. Niet alleen in de 
diensten, maar ook in de orgelconcer
ten en muzieklezingen. De muziek 
van hoge kwaliteit hoort bij wat we als 
remonstrantse gemeente willen zijn. 

korte berichten

KERKmuziek KLOOSTERweekend
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heid, een cadeau of een prachtige 
kaart heeft bedacht. We zijn jullie 
erg dankbaar!     Marieke en Tjaard

Tijdens onze trouwdienst heeft 
Koen er al iets over verteld. Marieke 
en ik laten ons huis verbouwen. We 
gaan vijf maanden wonen in een 
zeer kleine stacaravan bij de Oude 
Maas in Barendrecht. Een aardige 
testcase voor het jonge huwelijk!  
Intussen blijft de winkel van het 
predikantschap gewoon open. 
Hopelijk lukt het om alles wat 
daarvoor nodig is (boeken e.d.) 
mee te nemen. Het enige wat voor 
u verandert, is dat ik niet meer 
bereikbaar zal zijn via een vast 
telefoonnummer. 
Maar de meeste mensen bellen mij 
inmiddels mobiel (0658 820 686). 
Dat vaste nummer zal ook niet 
meer terugkomen. En als u mij 
iets wilt sturen, gaat dat wellicht 
het gemakkelijkste per email of 
eventueel naar de kerk. 

i e
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De toegang tot de kerkzaal 
voor ons kerkgangers wordt 
gevormd door vier portalen, 
vroeger alle met gardero

bes. Het licht in deze portalen komt 
van kroonluchters maar er zijn ook 
ramen waardoor licht binnenvalt 
boven de deuren en door de muren, 
behalve in het portaal met de plaquet
te waarop de stichters en architecten 
van dit kerkgebouw zijn vereeuwigd.
Op de foto’s met de klok mee ziet u 
het raam tussen de kerkzaal en de 
hal, het raam en de paraplubak van 
de garderobe en het halfronde raam 
boven de deuren.

Deze ramen hebben hetzelfde gele 
ruitjeskader als alle ramen van de 
kerkzaal. De halfronde bovenramen 
boven de deuren hebben de mooie 
ronde glaasjes die we ook terugvin
den onderin het grote raam van De 
Contini. De portaalramen die (vroe
ger) grensden aan de binnenplaats 
maar nu aan de hal en de ramen aan 

‘Tussen koffie en lunch’ 11 oktober,
‘De ornamenten van de remonstrant-
se Arminiuskerk’ De toelichting van 
Titus van Hille op de betekenis van 
de architectuur, het exterieur en het 
interieur heeft voor mij als nieuwko
mer iets wezenlijks bijgedragen aan 
het vertrouwd raken met de kerk. 
Bij mijn allereerste binnenkomst, 
anderhalf jaar geleden, was de sfeer al 
voelbaar van de gewelven, het orgel, 
de kansel en de verlichting van de voor 
mij nog nieuwe Arminiuskerk. Nog 
voor ik er woorden aan kon geven. Een 
uitstraling die overeenkwam met wat 
er op de website te lezen viel en die in 
de eerste plaats een comfortabel gevoel 
gaf van rust. Vervolgens maakte ik ken
nis met de diensten, de overdenkingen, 
de diepgang, de humor, het orgelspel, 
de liederen, de zang, de mensen, de 
denkruimte en de inspiratie. Gaande
weg volgde ook de geschiedenis, de 
oorsprong, de kenmerken van de tijd 
en de ontwikkeling. De levenshouding 
van vrijheid, verdraagzaamheid, vrede, 
vriendschap en verantwoordelijkheid. 
Nu is daar ook de bewustwording van 
hoe een en ander werd verwerkt in 
de inrichting, de ornamenten en de 
afbeeldingen. Het maakte er voor mij 
een kloppend geheel van: enerzijds 
de vrijheid van denken, het evenwicht 
tussen nuchterheid en compassie: de 
mentale ruimte. Anderzijds de fysieke 
ruimte, het kerkgebouw, waarin alles 
terugkomt. De ruimte om te denken, 
te ervaren en te groeien, als mens en 
als medemens van elkaar. 

Marianne van Vuuren 

LICHT & lichtval (8) 
DE VOORPORTALEN EN GARDEROBES

het voorplein hebben ook hun eigen 
vormgeving: ze hebben onderin 
de ronde glaasjes en bovenin de 
palmversiering van de ramen in de 
kerkzaal onder de galerijen. In het 
drievoudige raam dat aansluit op de 
voorportalen hebben de ramen links 
en rechts die grenzen aan de hal, ook 
de genoemde palmversiering. Het 
drievoudige raam aan het voorplein 
heeft geen aparte versiering.
Net als de kerkzaalramen zijn al 
deze ramen niet geschilderd maar in 
een rechthoekig stramien van strak 
glasinlood opgebouwd met ruitjes 
van verschillende kleuren. Dus bijna 
geen raam is hetzelfde, maar alle 
hebben overlappende kenmerken, 
zo goed is er ook hier over de vorm
geving nagedacht!
De voorportalen aan de hal en aan 
het voorplein worden nu als vroeger 
verlicht door mooie lantaarns die net 
gerestaureerd zijn. 

Titus van Hille

TERUGblik

Lezing door Titus van Hille.
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Terugkijkend hebben twee 
gebeurtenissen uit mijn 
tienerjaren een belangrijke 
rol gespeeld bij mijn keuze 

voor de Remonstranten zo’n twintig 
jaar later. De eerste was een gesprek 
met een Cisterciënzer monnik in 
het klooster in Tegelen. Op mijn 
vraag ‘Als God bestaat, waarom is er 
dan zo veel ellende in de wereld?’ 
was zijn antwoord ‘Goede vraag. 
Vertel me eerst eens welke tien ge
boden je kent en wat je er dagelijks 
mee doet’. De tweede gebeurtenis 
was het overlijden van mijn opa. 
Toen de dominee bij de uitvaart zijn 
preek begon met ‘Voor ons ligt een 
simpele man’ had hij onmiddellijk 
de volle aandacht van mij als pube
rende kleinzoon. Hij legde uit dat 
mijn opa zeker niet simpel was, 
maar bewust koos voor een simpele 
invulling voor zijn geloof door de 
bijbel letterlijk en als een door God 
geopenbaarde waarheid te nemen. 

De eerste gebeurtenis leidde voor 
mij tot de steeds terugkerende 
vraag ‘Hoe wil ik als mens en 
christen leven, welke normen en 
waarden hanteer ik?’. De tweede 
gebeurtenis leidde tot de vraag ‘hoe 
verhoud ik mij tot de bijbel en wat 
ontleen ik aan de inhoud?’.

Onze kerkgemeenschap geeft 
ruimte en inspiratie om deze 

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 tegenaan 

en waar verlang je naar? En de kerk, wat vind je daar? Dit keer Dennis 

Bouwer die op openingszondag is bevestigd als kerkenraadslid.

DENNIS Bouwer
levensopdracht, onder Gods zegen’. 
Naast het spirituele mag ik sinds 
september van dit jaar ook lid zijn 
van de kerkenraad. In die rol wil ik 
graag een bijdrage leveren aan de 
continuïteit van de Remonstranten 
en onze geloofsgemeenschap. Per
soonlijk denk ik dat we vier vragen 
moeten beantwoorden die ook een 
onderling verband hebben. 

1.  Waar willen we onszelf plaatsen 
in het spectrum van missionaire 
kerk tot uitdovende gemeente  
(wat is onze ambitie)? 

2.  Wat is onze remonstrantse iden
titeit in deze wereld (wat is onze 
kerkelijke boodschap)? 

3.  Hoe willen we onze identiteit 
vormgeven (diensten, filmbijeen
komsten, internet, etc)? 

4.  Is onze huidige organisatie 

structuur wel toekomst
bestendig? 

Ik denk dat Remonstranten elkaar 
en onze omgeving veel te bieden 
hebben en sluit daarom graag 
af met de woorden van Alain de 
Botton: ‘Liefhebben is rijk zijn door 
iets wat buiten onszelf ligt’.  

Liefhebben is 

rijk zijn door 

iets wat buiten 

onszelf   ligt

vragen steeds opnieuw te stellen en 
een eigen antwoord te formuleren. 
In dat vraag en antwoordspel raken 
de woorden van de uitzending 
mij  altijd: ‘Bevestigen wij dan 

ons geloof in een leven van liefde, 
aanvaarden wij onze verantwoorde
lijkheid voor onze geloofsgemeen
schap, haar taak in deze wereld, 
met haar noden, en gaan wij dan 
van hier naar ons huis en onze 

mijn bezieling
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EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

ADVERTENTIE

EEN B I JZONDER GEBED

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

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

Zondag 27 november Advent

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 11 december 10.00 uur  
Schalmdienst advent

Voorgangers: Tom Rijken, doopsgezinde gemeente  
en Roger Dewandeler, Eglise Wallonne

rotterdam remonstrantse arminiuskerk 
Museumpark 3   •  3015 CB Rotterdam  

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

Zondag 13 november 

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 

Zondag 20 november, eeuwigheidszondag 

Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
m.m.v. Doretthe Janssens (fluit)

Zondag 27 november, eerste zondag van Advent 

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

Zondag 4 december, tweede zondag van Advent 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp

Zondag 11 december, derde zondag van Advent 

Voorgangers: dr. Tjaard Barnard en dr. Jan Berkvens 
m.m.v. Francisca Dukel (sopraan)

Zondag 18 december, vierde zondag van Advent

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 

Festival of Nine Lessons and Carols

Aanvang 15.30 uur. Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
m.m.v. Jos van der Kooy

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. 

In de kerk aangetroffen  
na de vesper van 16 oktober


