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kerkblad

In de bijbel is het begrip 
roeping minder eenduidig 
dan je zou denken. Als ik 
mensen hoor spreken over 

roeping, gaat het meestal om iets 
groots, iets dat direct duidelijk is. Zo 
is het niet als er in het Oude Testa
ment een profeet geroepen wordt. De 
jonge profeet Samuël begrijpt pas bij 
de vierde keer dat het God is die hem 
nodig heeft. Mozes is erg afhoudend. 
Bij de brandende braamstruik moet 
God zich eerst voorstellen.  Verder 
ziet Mozes allerlei leeuwen en beren 
op de weg. Hij kan niet zo goed spre
ken. Pas als God hem bij zijn taak 
ook een woordvoerder meegeeft, zijn 
broer Aäron, komt hij in beweging. 
Het meest bont maakt Jona het wel. 
Hij heeft in een keer door wat er 
van hem gevraagd wordt, maar hij 
gaat botweg precies de andere kant 
op. Hij vlucht weg van zijn roeping. 
In het beste geval kun je de roeping 
van profeten vergelijken met het 
vragen van een klein huishoudelijk 
klusje aan een puber. Eerst hebben 
ze je niet gehoord, dan begrijpen 
ze je niet, vervolgens vragen ze zich 
af waarom zij het moeten doen. 
Tenslotte – u begrijpt, ik ben een 
gelukkig mens – is het vaak zo dat  
ze het achteraf wel gedaan hebben!

Waarom ik dit allemaal zo op een 
rijtje zet? Om duidelijk te maken dat 
het niet vreemd is als wij niet direct 
weten wat onze roeping is. Zoals een 

i

werkt op zijn manier mee aan het 
 Koninkrijk van God. Geen ingewik
kelde beschouwingen, teksten uit 
de hemel en ook geen bazuin die 
klinkt: gewoon met enthousiasme 
en inspiratie doen wat je doen moet.  
Dat is roeping. 

Tjaard Barnard

‘Brandend braambos’ G. Mellan, 1663

van de kerkgangers me eens zei: ik moet 
altijd na denken over wat je zegt aan het 
slot van de dienst:

Bevestigen wij dan ons geloof  
in een leven van liefde,
aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid 
voor onze geloofsgemeenschap,
haar taak in deze wereld,  
met haar noden,
en gaan wij dan van hier  
naar ons huis en onze levensopdracht,
onder Gods zegen…

Wat is dat, onze levensopdracht?  
Misschien maken wij het wel zwaarder 
dan zou hoeven. De grote theoloog 
Johannes Calvijn betoogt ergens dat 
je roeping als mens ligt in het zo goed 
mogelijk werken op de plek waar je 
gesteld bent. Als je bakker bent, is het 
net zo goed een roeping. De bakker 

Roeping

Het is 

niet vreemd 

als wij niet direct 

weten wat onze 

roeping is.



colofon

Elke keer is het passen en 
meten, wat er wel en niet 
in het Kerkblad kan. Dat 
is een goed teken, want 

dat betekent dat er veel gebeurt. 
Aankondigingen van activiteiten 
proberen we prikkelend, maar kort 
te houden. Voor uitgebreide teksten 
is er ruimte op de website (Kijkt u 
daar regelmatig op, wekelijks ver
schijnen er nieuwe blogs…). 

Verder laten we graag zien wat we 
allemaal doen. Foto’s die een sfeer 
weergeven. En we vertellen wie we 
zijn: in Mijn bezieling komen leden 
en vrienden aan het woord. Als er 
ruimte is, verneemt u bijzonder
heden over het kerkgebouw.  
Dit allemaal natuurlijk met een 
eenvoudig doel: kom vooral (vaker!) 
kijken!  

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

e
Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  

aanleveren uiterlijk vrijdag 17 februari 2023  

via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om  

aanpassingen door te voeren.

Verschijningsdatum eind februari, begin maart 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

berichten uit breda

Els Wijsmuller-Dommering 
uit Breda overleed 28 de
cember 2022 op 93 jarige 
leeftijd. Na een Indische jeugd 
en Japanse bezetting kwam Els naar 
Nederland en werd opgeleid tot onder
wijzeres. Ze was op en top moeder en 
grootmoeder en genoot daarvan zeer. 
Onze gedachten zijn bij haar man 
Jaap en de (klein)kinderen.   

in memoriam nieuwe vrienden

  de heer E.W.J. Ferdinandusse, 
Brussel

  mevrouw M.H. Ferdinandusse, 
Rotterdam,

 de heer P. Fransman, Sittard, 
  mevrouw M. van der Kolk,  

Rotterdam,
 de heer B. Oort, Rotterdam

w We pakken de draad van de 
gesprekskring weer op. De 
parabel van het vragen (Matt 
7: 712) staat centraal. De keer 

daarna gaan we in op de eigenheid van 
Joodse gelijkenissen die niet in het 
evangelie staan. Waarin komen ze over
een en verschillen ze van de parabels 
zoals die in het NT zijn overgeleverd. 
Gelukkig blijft het voorheen Lutherse 
kerkje behouden als kerkgebouw en 
ook voor onze andere activiteiten, goed 
nieuws voor de Bredase remonstranten. 
Het vroeg vertrouwen in de toekomst 
en durf van de Ekklesia om de kerk over 
te kopen van de Lutheranen en de PKN. 
Chapeau!  

Koen Holtzapffel 

  Maandag 13 februari 
Lutherse kerkje 15.00 uur  
Grote Kring met Koen Holtzapffel

  Maandag 13 maart 
Lutherse kerkje 15.00 uur  
Grote Kring met Koen Holtzapffel
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Dinsdag 7 februari
Kerkenraadskamer 
Oecumenische Leerkring
dr. Tjaard Barnard en ds. Katinka Broos
Aanvang 10.00 uur 
Uit het boekje van Toon Tellegen lezen 
we de pagina’s 5677.

Vrijdag 10 februari
Kerkenraadskamer 
Tussen koffie en lunch
Phoenix kwartet  
Inloop 10.15 uur 
Koen Holtzapffel en 
Jaap van Meerkerk 
heten u welkom in 
de Kerkenraads
kamer van onze 
kerk bij een kopje 
koffie of thee en taart. 

Het Phoenix Kwartet met Jan Willem 
van der Kamp als violist treedt al jaren 
op, niet alleen in Nederland maar 
ook – tijdens zomervakanties – in 
Frankrijk. Jan Willem geeft uitleg over 
de stukken en over het strijkkwartet 
als genre, waarover de dichter Goethe 
ooit zei: ‘Alsof je vier intelligente 
mensen een gesprek met elkaar hoort 
voeren.’ U kunt zich aanmelden bij het 
kerkkantoor, maar dat is niet noodza
kelijk. Als u plotseling zin krijgt, bent u 
ook van harte welkom. Bent u slecht ter 
been, dan kunnen wij vervoer regelen. 
Geef dat dan even door aan het kerk
kantoor administratie@remonstran-
tenrotterdam.nl of  
010 436 0543.

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

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. Merton (1915
1968) leefde in een Trappistenklooster 
in Kentucky, Verenigde Staten. In meer 
dan 50 boeken pleitte hij voor sociale 
rechtvaardigheid en pacifisme.  
Naast zijn actieve kant was er ook zijn 
contemplatieve kant: labora et ora. 
De dag staat onder leiding van Jethro 
Zevenbergen en Koen Holtzapffel.
Kosten 10 euro, voor uw lunch dient 
u zelf te zorgen. 
De omvang van de groep is ongeveer 
25 deelnemers. U kunt zich opgeven 
bij het kerkkantoor: administratie@
remonstrantenrotterdam.nl.

Dinsdag 14 februari
Bovenzaal
Filmcafé ‘Alive’ (1993). Speelduur 127 
minuten. Oorsprong: Verenigde Staten. 
Geregisseerd door Frank Marshall
Aanvang 19.00 uur.
“The triumph of the human spirit”
Een film die laat zien hoe belangrijk 
het is om zoveel mogelijk “vanuit het 
hoogste goed” proberen te antwoorden 
op wat het leven van ons vraagt. In een 
waargebeurd overlevingsverhaal over 
een vliegtuigongeluk uit 1972 strandt 
een rugbyteam in het ijskoude en 
onherbergzame Andesgebergte. Acht 
dagen wachten ze op hun redding. 
Wanneer ze via de radio horen dat de 
zoekactie naar hen wordt afgebroken, 
besluiten drie van de jongens het kamp 
te verlaten. Zij doen een heldhaftige 
poging om de bergen uit te trekken op 
zoek naar hulp.
De avond zal worden begeleid door 
Amber de Rooij (psycholoog), Koen 
Holtzapffel en Jethro Zevenbergen.
Omdat er filmrechten betaald moeten 
worden aan BumaStemra, vragen wij 
om een vrijwillige bijdrage. Een bedrag 
van €5 per persoon zou al veel helpen, 
er staat voor dit doel een collectebus.

Zondag 19 februari
Kerkzaal, kleine rondleiding mozaïeken 
Aanvang 11.45 uur.
In aansluiting op het thema van de 
dienst ‘symboliek in ons kerkgebouw’ 
zal een kleine rondleiding met toelich

ting door Titus van Hille plaatsvinden 
langs een aantal opmerkelijke moza
ieken en ornamenten in onze kerk. 

Dinsdag 7 maart
Kerkenraadskamer 
Oecumenische Leerkring
dr. Tjaard Barnard en ds. Katinka Broos
Aanvang 10.00 uur 
Uit het boekje van Toon Tellegen lezen 
we de pagina’s 7894.

18 maart, 8 april en 13 mei 
Bezinningsdagen ‘Het Goddelijke in, 
tussen en rondom ons’
Sylvia Saakes en Koen Holtzapffel 
In drie bezinningsdagen onderzoeken 
we het Goddelijke in ons (18 maart), 
tussen ons (8 april) en rondom ons  
(13 mei).
Het goddelijke…? Er is en wordt veel 
over nagedacht en gezegd. Maar kun 
je het ook ervaren? Voelen? Letterlijk 
in je lichaam? De liefde van het 
goddelijke? De kracht? Het gevoel van 
verbondenheid? Van steun en gezien 
worden? De vreugde ervan? En als 
dat mogelijk is, hoe dan? In deze be
zinningsdagen bieden we een helder 
kader hoe we het goddelijke in onszelf 
direct kunnen ervaren. Met veel prakti
sche oefeningen, ook voor thuis.
Drie dagen met verschillende ingan
gen om het G(g)oddelijke, of God, het 
Hogere, het Spirituele, het Al, of welke 
naam voor jou passend is, te ervaren. 
Met alle ruimte en respect voor je 
eigen ervaring en beleving.

De kosten bedragen 25 euro voor drie 
keer, of 10 euro per keer. Voor uw 
lunch dient u zelf te zorgen. 
U kunt zich opgeven bij het 
kerkkantoor: administratie@ 
remonstrantenrotterdam.nl.

in de kerk
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Zondag 22 januari
Drie op de kansel  
Inspiratie versus polarisatie
Koen Holtzapffel ontvangt de  
Rotterdamse hoofdcommissaris 
van politie, Fred Westerbeke, 
en fluitist Kees Alers.

Zondag 29 januari 
dr. I Leng Tan

Zondag 5 februari
Werelddiaconaatszondag
Voorgangers: dr. Koen Holtzapffel 
en ds. Henriëtte van Dunné
Na de watersnoodramp (dit jaar 70 
jaar geleden), kreeg Nederland uit 
de hele wereld hulp bij het humane 
en fysieke herstel. Werelddiaco
naatszondag werd door de kerken 
ingesteld om in de vorm van diaco
naat wat terug te doen, aanvankelijk 
met name in ontwikkelingslanden 
maar intussen ook dichter in de 
buurt. Deze zondag wordt voor
bereid door de diaconieën van de 
doopsgezinde en remonstrantse 
gemeente. In de dienst zal er extra 
aandacht zijn voor het werk van de 
stichting Exodus waarvoor regelma
tig wordt gecollecteerd. Er zal ook 
avondmaal worden gevierd. 

Zondag 12 februari
Voorganger: dr. Tjaard Barnard 

Zondag 19 februari
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 
Thema ‘symboliek in ons kerk
gebouw’.
Titus van Hille schreef twee prachti
ge boekjes over het interieur van ons 
monumentale kerkgebouw, over de 
mozaïeken en over de ornamenten. 
Het eerste boekje bevat o.m. een be
schrijving van de zes glasmozaïeken 
die deugden verbeelden. 
Deze glasmozaïeken staan in de 
dienst centraal. Er wordt ingegaan 
op de betekenis van symboliek voor 
ons geloof, en ook op de relatie  
tussen geloof en deugdenleer.  

Als u ze goed wilt kunnen zien (zeer 
de moeite waard!) kunt u het beste 
boven, op één van de twee zijgalerij-
en gaan zitten.

Zondag 26 februari
Eerste zondag van de Lijdenstijd
Voorganger: Wim Scholl, voorganger 
Remonstrantse Gemeente Vlaardingen.

Zondag 5 maart
Tweede zondag van de Lijdenstijd
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 
Thema ‘Poëzie in de Lijdenstijd’
In deze dienst worden teksten met 
een poëtisch karakter gelezen en over
dacht. Jos van der Kooy laat zich door 
de gedichten inspireren tot passende 
improvisaties.

Zondag 12 maart
Derde zondag van de Lijdenstijd
Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
M.m.v. Doretthe Janssens, fluit.

kerkdiensten

VAN DE Kerkenraad
De beslissingsprocedure over 
aanpassingen in de beleg
gingsportefeuille is versneld, 
besluitvorming zal per email 

kunnen plaatsvinden, indien haast ge
wenst is. De organisatie en uitvoering 
van het prikbord voor vraag en aanbod 
van diensten en goederen, zal worden 
uitgesteld, totdat de opslagruimte 
tegenover de bovenzaal gereed is. 
We zijn in een ver gevorderd stadium 
voor de installatie van een beeld
scherm voor de organist. De wensen 

d
van Jos van der Kooy zijn geïnventari
seerd, een ICTspecialist is op 3 janu
ari in de kerkzaal komen kijken om te 
onderzoeken welke mogelijkheden er 
zijn. Dennis Bouwer en Jethro Zeven
bergen onderzoeken de verschillende 
mogelijkheden tot digitaal collecteren. 
Tevens is de kerkenraad bezig met 
het ontwerpen van een enquête om 
te inventariseren wat onze leden in 
Rotterdam van de Remonstrantse 
Arminiuskerk verwachten en wat een 
ieder daarin kan bijdragen. 

Verder is er vergaand overleg met 
Arminius om een bord op de gevel 
te plaatsen, waarop staat dat er op 
zondag Remonstrantse kerkdiensten 
worden gehouden, dit om onze zicht
baarheid te vergroten.    
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Sinds 35 jaar ben ik lid van 
de Remonstrantse Broeder
schap, eerst in Deventer, 
later in NaardenBussum 

en sinds 2013 in Rotterdam. Het 
fundament daartoe was al gelegd 
bij het opgroeien in een groot gere
formeerd gezin in een klein Fries 
dorp, waar destijds bijbelteksten 
letterlijk werden genomen. Het 
leven, doortrokken van de Tien 
Geboden, was overzichtelijk en vei
lig  je fiets hoefde niet op slot. Dat 
leek een zegen maar werd nader
hand een vloek: het geloof werd als 
cadeautje doorgegeven, zonder dat 
iemand het ooit uitpakte. Het was 
geestverruimend om op de mid
delbare school bij godsdienstles 
kritische vragen te mogen stellen. 
Na als student in Groningen enige 
tijd kerkelijk dakloos geweest te 
zijn, zocht ik eenmaal werkzaam 
als psycholoog, meer bedding voor 
mijn religiositeit. Iemand wees 
me op de Remonstrantse Broe
derschap ‘dat tegen de heidenen 
aanschurkt’ en ik voelde me me
teen thuis. Opmerkelijk dat je als 
contraremonstrants schoolkind 
nog leerde dat remonstranten af
valligen waren! Mijn overstap ver
ontrustte mijn vader, die door een 
oergereformeerde dominee werd 
gerustgesteld: “dit restje Remon
stranten zou spoedig verdampt 
zijn”. Maar hé, we zijn er nog!

s

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 Betty 

Wymenga aan het woord, die op Eerste Kerstdag de kerstazalea ontving.

BETTY Wymenga

gemeenten op ondemocratische 
wijze haar predikant ten val 
bracht. Mijn ‘thuisvoelen’ werd 
toen aan het wankelen gebracht, 
totdat ik besefte dat wij allen 
hiertoe in staat kunnen zijn. Dit 
vergt waakzaamheid; juist in het 
rekkelijke moeten we precies zijn!
Ik hoop te mogen blijven geloven 
in Gods Geest, die al wat mensen 
scheidt, te boven gaat. Dat vergt 
oefening: contemplatief in de 
kerkdienst en actief in het alle
daagse leven. Dus laten we elkaar 
vasthouden in vrijheid en verdraag
zaamheid, voor onszelf, én voor 
een betere wereld.   

Juist in het 

rekkelijke moeten 

we precies zijn!

De Remonstranten integreren 
contemplatief en actief leven. Dat 
spreekt mij met (helaas wat te veel) 
gevoel van verantwoordelijkheid, 
erg aan. Naastenliefde moet je 
dóen, of zoals de geloofsbelijdenis 
aangeeft, dat we wéten dat ons 
doel niet bereikt wordt met heb
zucht en onverschilligheid, maar 
met alert blijven en verbonden 
blijven met al wat leeft. Kortom, 
het geloofscadeautje uitpakken; 
zoals we dat proberen bij de zon
dagmiddagopenstelling. Ik kom 
uit een ondernemersgezin en ben 
graag creatief bezig; zo draag ik 
als vrijwilliger bij aan dit spirituele 
ondernemen. Bezoekers vertellen 
we dat onze kerk geen dogma’s, 
maar troost biedt en de uitdaging 
goed te doen; dat maakt ons tot 
zendelingenineenmodernjasje.
Het kernachtige beginsel van 
vrijheid en verdraagzaamheid 
impliceert een democratische 
organisatie van ons kerkgenoot
schap. Dat is een kwetsbaar goed! 
Met de Capitoolbestorming en 
de bezetting van Oekraïne is dit 
actueler dan ooit. Dit is geen 
vervanmijnbedshow: ook wij 
Remonstranten zijn vatbaar 
voor geldingsdrang, hebzucht 
en domheid. Dat leidde tot een 
zwarte bladzijde in de geschiedenis 
van de Remonstranten, toen een 
aantal jaren geleden in één onzer 

mijn bezieling
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TOCH NOG EEN mooi versierde kerk

KERK & MUSEUM en meer 

 

korte berichten

Het was een grote verrassing 
om de op de Nobelprijs na, 
hoogste prijs ter wereld, de 
azalea, te mogen ontvangen.

Een prijs die je als vrijwilliger in de 
kerk weer doet beseffen dat wij het gro
te niet weerd zijn als we het kleine niet 
eren. In diverse geledingen, van cura
torium van het seminarium tot in de 
diaconie het verkopen van erwtensoep, 
heb ik in mijn remonstrantse jaren 
wel iets geprobeerd terug te doen voor 
onze gemeenschap, zowel bestuurlijk 
als handvaardig. Ik vind het fijn daar 
deze blijk van waardering voor terug 
te krijgen en hoop dat het anderen ook 
enthousiasmeert om mee te werken 
aan het voortbestaan van onze vrijzin
nige geloofsgemeenschap. 

Betty Wymenga 

GROTE verrassing

h

h Het was druk in de kerk 18 
december. Eerst een ‘kunst-
veiling tegen armoede, Art 
for Rotterdam’ t.b.v. Fonds 

Bijzondere Noden Rotterdam. De 
organisatie lag in handen van ons 
lid Dorine Cleton, in samenwerking 
met de Rotary Rotterdam Feijenoord 
en het Platform L&R. Er werd een 
mooie verzameling kunstwerken 
gepresenteerd, van bekende en onbe
kende kunstenaars. Vriend van onze 
gemeente Peter Fransman trad op 
als veilingmeester, natuurlijk onder 
toeziend oog van een notaris. Niet 
alles werd verkocht, daarvoor waren er 
te weinig bieders. De niet verkochte 
werken zullen, nog steeds voor het 
goede doel, worden verkocht via 
een venduhuis. Na de veiling leidde 
Tjaard Barnard het ‘Festival of Nine 
Lessons and Carols’ met prachtige 
bijdragen van Jos van der Kooy en 
Nicky Bouwers, een bijzondere vie
ring gebaseerd op een Anglicaanse 

Door het grote podium van 
Maria Maria Maria was er 
geen ruimte voor een grote 
kerstboom. Betty Wymenga 

sprong in door met een groep vrijwil
ligers er voor te zorgen dat de kerk 
toch heel mooi in kerstsfeer werd 
gebracht. Het resultaat was prachtig. 
Voor volgend jaar zijn we op zoek 
naar een commissie voor de kerstver
siering, het plan is nu om op tijd te 

beginnen zodat de versieringen rus
tig gepland kunnen worden. Hebt u 
interesse om mee te doen, neem dan 
contact op met het kerkkantoor. Er 
zijn mensen nodig die de planning 
maken en de inkopen doen, maar er 
is ook behoefte aan mensen die goed 
op ladders kunnen klimmen, lekkere 
koffie kunnen zetten en goed zijn in 
gezelligheid om samen op een zater
dag de kerk te versieren.  

d

traditie waarin negen teksten werden 
gelezen en bijbehorende muziek werd 
gespeeld en (mee)gezongen. Terwijl 
de veiling plaatsvond in de kerkzaal 
woonden 25 mensen in de bovenzaal 
de filmmatinee bij van ‘A Christmas 
Carol’. Vanzelfsprekend kon men in 
de kerkenraadskamer appeltaart eten. 
Die was als altijd heerlijk. Alleen al 
daarvoor zou je komen… 
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korte berichten

ETS kerkuitgang
In het vorige kerkblad bespraken we 
deze ets van de Rotterdamse etser en 
kunstschilder C.J. Alban. De vraag 
was wanneer dit werk is gemaakt. 
Frederike Cossee wist daarop het 
antwoord: in 1932 t.g.v. het afscheid 
van Dr. J.C.A. Fetter. De stenen Wit
te de Withbrug over de Westersingel 
dateert van 1929 toen de Mathe
nesserlaan (nu Museumpark) werd 
aangelegd waarmee de westelijke 
uitbreiding van de stad in de Cool
polder (Land van Hoboken) werd 
ontsloten.  

Van de Brusselse glasschilder 
Louis de Contini die het grote 
raam van onze kerk heeft 
gemaakt, is in Nederland één 

ander werk bekend (in België zijn nog 
veel ramen van hem te bewonderen): 
de ramen in het trappenhuis van het 
voormalige Archief Rotterdam aan de 
Mathenesserlaan 315 (nu Consulaat 
van Angola). Dit gebouw dateert 
uit de zelfde periode als onze kerk: 
18951899. ‘Onze‘ Simon Miedema 
ontwierp het ornamenteel beeld
houwwerk van de gevel en Louis de 
Contini ontwierp de ramen van het 
trappenhuis. In de ramen van het 
trappenhuis (triptiek) zijn de volgen
de symbolen verwerkt: links ‘Handel’ 
met de staf van Mercurius en een zak 
geld, midden de stedemaagd van Rot
terdam met stadswapen, wetboek en 
ganzenveer, rechts ‘Scheepvaart’ met 
scheepsroer met beeltenis van een vis. 
Het raam in de zijgevel van het trap
penhuis symboliseert Wetenschap en 
Kunst met een schilderskwast, een 
palet met beeltenis van Erasmus en 
een wereldbol. Net als in onze kerk 
zijn florale motieven in de stijl van de 
Jugendstil (Art Nouveau) in het glas 
opgenomen en zijn de ramen gesig
neerd met ‘L.deContini. Bruxelles.’
De trap is versierd met Jugendstil 

LICHT & lichtval (10) 
VOORMALIG STADSARCHIEF ROTTERDAM

v

smeedwerk dat erg lijkt op dat van 
de kanseltrap in onze kerk, en dat 
vermoedelijk eveneens is gemaakt bij 
de firma Braat. Omdat in de tweede we
reldoorlog een bominslag plaatsvond in 
het naast het archief gelegen SDhoofd
kwartier, zijn de ramen in 1940 helaas 
verloren gegaan. Gelukkig beschikt 
het Stadsarchief nog over bijgaande 
zwartwitfoto’s van het trappenhuis en 
de ramen (gemaakt door de indertijd 
bekende stadsfotograaf C.E. Mögle). 

Titus van Hille, 
met dank aan Frederike Cossee
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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 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: dr. I Leng Tan

Zondag 5 februari 
Werelddiaconaatszondag

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel en  
ds. Henriëtte van Dunné

Zondag 12 februari

Voorganger: dr. Tjaard Barnard 

Zondag 19 februari

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 

Zondag 26 februari, 
Eerste zondag van de Lijdenstijd

Voorganger: Wim Scholl

Zondag 5 maar 
Tweede zondag van de Lijdenstijd

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 

Zondag 12 maart, 
Derde zondag van de Lijdenstijd

Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
Met medewerking van Doretthe Janssens, fluit

Zondag 22 januari 2023

Voorganger: dr. Tjaard Barnard

Zondag 26 februari 
Eerste zondag van de Lijdenstijd

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

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

WILT U belijdenis doen?
Op zondag 2 april, Palmpasen, is er weer de 
 mogelijkheid om belijdenis te doen of lid te 
worden. Ook mensen die al vriend zijn, kunnen 
er voor kiezen om lid te worden. Wie lid wordt, 
onderschrijft de Beginselverklaring.
Heeft u hier wel eens over nagedacht, dan is 
dit misschien het moment om de stap te zetten. 
U kunt daartoe contact opnemen met uw wijk
predikant. En als er meerdere mensen zich 
melden, organiseren we graag een of twee bij
eenkomsten om deze stap in het (geloofs)leven 
samen voor te bereiden. 

Tjaard Barnard & Koen Holtzapffel


