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Helaas is de remonstrantse 
gemeente Delft, kerkend 
in de De Génestetkerk, 
 opgehouden te bestaan. 

Een aantal voorwerpen is overgebracht 
naar Rotterdam en sedertdien huist 
de geest van Petrus Augustus de 
Génestet (1829-1861) ook een beetje 
in onze kerk. Deze dichter- dominee 
preekte én dichtte tegen onverdraag-
zaamheid en dogmatisme. Poëtische 
levenswijsheid en modern Godsge-
voel vloeiden uit zijn pen. Gelezen 
worden zijn Leekedichtjes niet meer, 
al kent menigeen nog zijn ‘Verlos ons 
van de preektoon, Heer’ en ‘Zelf moet 
ge ’t zoeken en zelf moet ge ’t vinden’. 
En natuurlijk ‘Idealisme’: ‘Doe ik 
mijn oogen toe, dan wil ik ’t wel 
geloven; Doch als ik ze open doe komt 
weer de twijfel boven.’ Het gedicht 
Twee in één huis (1857) gaat over de 
tegenstelling tussen leer en leven, 
waarbij (in het gedicht althans) de 
man staat voor de leer en de vrouw 
voor het leven:

Hij was ervaren in de Schrift, 
Zij kende ’t groot gebod.
Hij was een Godgeleerde, …omtrent… 
Zij was een kind van God.

(…) 
Zij had het leven des geloofs, 
Hij had de leer alléén…

Leer en leven, ze worden vaak tegen-
over elkaar gesteld. Het geleefde 
leven, daar gaat het om. De dogma-
tische leer, de soms scherp geformu-
leerde geloofsinzichten zijn van min-
der belang. Leer klinkt streng, leidt 
tot geruzie en vertroebelt het zicht 
op onze geloofservaringen. Maar, 
zoekt alle (geloofs)leven niet ook naar 
samenhang van inzicht en redelijke 
verantwoording? Leer, vriendelijker 
levensbeschouwing, komt uit het 
geleefde leven voort en dient ermee 
verbonden te blijven. Anders dreigt 
leer-overschatting en verstarring. 
Losgezongen van het leven bloedt de 
leer dood. Met het leven verbonden 
kan de leer verhelderen en inspire-
ren. In de veertigdagen tijd op weg 
naar Pasen staat Jezus’ geleefde leven 
centraal. Maar niet zonder de leer die 
hij verkondigde. Een leer die inzicht 
wilde geven in ons eigen leven en die 
houvast en inspiratie wilde bieden op 
onze levensweg. Bij Jezus waren leer 
en leven één. Wat hij onderwees leef-
de hij zelf voor. Had De Génestet dat 
in het achterhoofd toen hij in Twee in 
één huis dichtte:

Hij keurde preeken; zijn gelaat 
Bracht iedren indruk voort, 
Geen ketterijtje ontsnapte hem…. 
Zij, stille, deed het Woord. 

Koen Holtzapffel

Een portret van De Génestet hangt in onze kerk, 

boven de trap tegenover de predikantskamer. 

Wanneer u zich boven aan de trap omdraait  

ziet u het portret hangen.

‘Zelf moet ge 

’t zoeken en zelf 

moet ge ’t vinden’

h

LEVEN & Leer



colofon

Voor u ligt weer een nieuw
Kerkblad, met de blik vooruit
naar Pasen. Het bestrijkt
dus best een lange periode,

want het kerkblad gaat weer, net
als voor corona, jaarlijks acht keer
verschijnen (in 2022 kreeg u tien 
keer een kerkblad). Veel informatie 
vindt u ook op de website en later 
dit jaar ook weer in een nieuwsbrief. 
Laat u dit vooral niet weerhouden om
de redactie van kopij én beelden
te voorzien waarvan u vindt dat de
lezers daar ook wat mee kunnen. Wij 
vinden daar vast een plekje voor.  

Tjaard Barnard, Kitty Havinga  
en Titus van Hille 

2

van de redactie

v
Kopij U kunt uw kopij voor dit kerkblad  

aanleveren uiterlijk donderdag 30 maart 2023  

via kerkblad@remonstrantenrotterdam.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om  

aanpassingen door te voeren.

Verschijningsdatum 18-22 april 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

nieuwe vrienden

-  de heer en mevrouw Eikenbroek- 
van de Graaf, Rotterdam

-  mevrouw J. Kroon, Barendrecht

o Op maandag 13 maart gaan 
we in de gesprekskring in 
op de eigenheid van Joodse 
gelijkenissen. Er worden een 

paar voorbeelden gebruikt uit het boek 
Parabels. Onderricht van Jezus en de rab-
bijnen. We zullen zien dat de rabbijnse 
parabels een andere functie in het 
onderricht hadden dan die van Jezus’ 
nieuwtestamentische gelijkenissen. 

Tegelijk herkennen we dezelfde beeld-
taal van koningen en knechten en van 
vaders en zonen. Wat dacht u van de 
opmerkelijke parabel van de rotte vis 
en van de parabel van de brakende 
koningszoon? Welkom!   

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

Op 16 januari overleed, op 
76-jarige leeftijd, gemeen-
telid Hans ten Cate. Bank-
man, adviseur, bestuurder, 
echtgenoot en vader. In een 
zeer druk bezochte dienst geleid 
door ds. Pieter Lootsma werd hij 
herdacht als iemand die, uit orthodoxe 
kring afkomstig, bleef zoeken naar 
een nieuw houvast. De dienst eindigde 
met Händel’s Thine be the glory. ‘No 
more we doubt thee, glorious Prince 
of Life’. Onze gedachten gaan uit naar 
Marianne ten Cate, de kinderen en 
kleinkinderen.  

in memoriam
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Van 1982 tot 2009 was Eric 

Cossee predikant bij de 

Remonstrantse Gemeente 

Rotterdam. Daarvoor was 

hij voorganger in Lisse-Sassenheim 

(Nederlandse Protestantenbond), Oude 

Wetering en Dordrecht. 

Voluit predikant  

Na zijn emeritaat keerde hij weer terug 

bij zijn oude liefde, de Remonstranten 

in Oude Wetering. Daarna was hij nog 

predikant in Delft, Zevenhuizen en 

Zoetermeer. Tijdens de Rotterdamse 

periode heeft hij ook enige tijd waar-

genomen in Waddinxveen. Daar deed 

zich het wonder voor dat er opeens veel 

nieuwe vrienden bijkwamen. 

Nieuwe vrienden

Dat ‘wonder’ was Erics gebruikelijke 

aanpak, ook in Rotterdam. Hij bezocht 

iedereen die bij de gemeente behoorde 

en ook iedereen van wie hij vond dat 

die bij de gemeente zou moeten horen. 

Daarbij kwam zijn fabuleuze kennis 

van families en hun onderlinge relaties 

goed van pas. Wie als kind ooit gedoopt 

was in een remonstrantse kerk (of 

wiens ouders of grootouders) was niet 

veilig. En wie op een andere manier 

in beeld kwam (dopen, trouwen, deel-

name aan gesprekskring), werd direct 

thuis bezocht en voor je het wist, was je 

vriend van de gemeente (of als je al een 

tijdje meedeed, lid van een gespreks-

Eric Henri Cossee 1944 – 2021

kring of de kerkenraad). Eric was een 

mensenmens. Zijn pastoraat – tot 500 

bezoeken per jaar – was de kern van 

zijn werk. Hij leefde mee met iedereen. 

Hij bezat een grote betrokkenheid op 

mensen. In kleinere kring zei hij: ‘ik 

ben grenzeloos nieuwsgierig’. 

Preektijger

Hij was een van de laatste preektijgers 

binnen de Remonstrantse Broeder-

schap. Zijn preken kenmerkten zich 

door een eruditie en belezenheid, 

een klassiek, verzorgd taalgebruik 

en een diep inzicht in de menselijke 

ziel. Naast het pastoraat stonden de 

gesprekskringen centraal. Hierin was 

hij de belezen docent, die graag zijn 

kennis deelde. Zijn enthousiasme gold 

ook het jongerenwerk. Samen met  

collega Len Lafeber, van de vrijzinnig- 

hervormde Bergkapel, waren er eet-

groepen. Eten moest je toch, dus dan 

kun je net zo goed rond een maaltijd, 

bij een van de ouders thuis, met elkaar 

spreken over een krantenartikel of iets 

dergelijks, wat vaak aanleiding gaf tot 

gesprekken die ergens over gingen. 

Al was het altijd ook heel gezellig. 

Met Eric verliest de Gemeente een 

markant en geliefd voorganger. Met zijn 

schilderij en met de vele herinneringen 

aan hem is hij nog in ons midden.   

Tjaard Barnard

Eric was een  

mensenmens. Zijn 

pastoraat (tot 500 

bezoeken per jaar) 

was de kern van  

zijn werk.

Portret van Eric Cossee door Poen de Wijs 

REMONSTRANTS PREDIKANT

v
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Natuurlijk, wie eens wat vaker 
in het Nieuwe Testament 
gelezen heeft, zal het opge-
vallen zijn: de evangelisten 

hebben meestal geen hoge dunk van 
de leerlingen. Zelden hebben ze Jezus 
echt begrepen. Meestal worden ze vrij 
dom geschetst, zodat de verteller de 
boodschap van Jezus nog eens goed 
kan uitleggen. Fijn voor de hoorder, 
die weet daarna hoe het echt zit en die 
kan zich als wat slimmer neerzetten 
dan die domme leerlingen. Maar in de 
eerste aankondiging van Jezus van zijn 
lijden (Marcus 8: 31-38, leest u het eens 
na) maakt de schrijver het wel erg bont. 
Petrus kan zich niets voorstellen bij het 
idee dat Jezus moet lijden. Hij is toch 
de Messias, de door God gezondene. 
Hij zal niet lijden, hij zal overwinnen!
De schrijver benadrukt het lijden van 
Christus om zijn lezers voor te bereiden 
op het onvermijdelijke. Jezus zal ein-
digen aan het kruis, maar toch – tegen 
alle verwachtingen in – de Messias zijn. 
Slechts degene die bereid is zijn leven 
te verliezen, zal het werkelijk behouden. 
Pas door de bereidheid, tot de bodem 
van het leven te gaan, zal de opstanding 
plaatsvinden. 
Ook de meeste moderne gelovigen 
zullen gemakkelijk in de valkuil van 
Petrus stappen: direct naar het hallelu-
ja van de overwinning, zonder oog te 
hebben voor het lijden en sterven van 
Jezus. Natuurlijk: we moeten het niet 
verheerlijken. We moeten misschien 

Misschien moeten we daaraan den-
ken, nu het Pasen wordt en we kijken 
naar al het leed in Oekraïne (en waar 
ook ter wereld), waar mensen elkaar 
onrecht aandoen. Daar is goddelijke 
troost aanwezig. Net zoals bij ons, 
op onze zwaarste momenten. Als we 
door die duisternis heen gaan, mogen 
we geloven, dat het werkelijk Pasen 
zal worden.  

Tjaard Barnard

n
GA WEG ACHTER MIJ, Satan! 

Ilya Repin (1844-1930)

ook niet denken, dat het allemaal 
Gods plan was, waarin het voor onze 
verlossing nodig was, dat hij aan het 
kruis zou sterven. Maar toch, wellicht 
blijft de essentie van het christelijk 
geloof liggen in de solidariteit, tot op de 
bodem van ons bestaan, van degene die 
God present stelde. God is niet ver weg 
in de diepste put, bij het ergste lijden. 
Onze godsdienst is er niet alleen voor 
mooi weer, maar in de diepste storm 
van ons bestaan daar is God nabij. 
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Wat gaan we zingen? Dat is 

de eerste vraag die ik thuis 

hoor als ik met de voorberei-

ding van een kerkdienst be-

zig ben. Niet: wat is het thema, of over 

welke Bijbeltekst ga je het hebben? 

Nee: wat gaan we zingen? En dan volgt 

er groot enthousiasme als het liederen 

zijn die lekker zingen. En als het al te 

onbekend is, wordt er een wenkbrauw 

opgetrokken.

Misschien openbaart deze vraag – het 

zal zeker niet bij iedereen zo zijn – wel 

een van de essentiële elementen van 

onze kerkdiensten: het gezamenlijk 

zingen. Want wanneer doen we dat 

eigenlijk nog? Alleen bij een verjaardag 

en bij een voetbalwedstrijd in het 

stadion. (Terzijde: recentelijk werd ik 

door een collega uitgenodigd om een 

wedstrijd op Het Kasteel bij te wonen. 

Wat een ervaring! Wat een liturgie! En 

het zingen had een bijzondere plek!)

Binnenkort is het Pinksteren. Ik kan 

me niet herinneren ooit een pinster-

dienst geleid te hebben zonder het lied 

Komt laat ons deze dag (Lied 672, maar 

dan met de meervouds-t die in het 

Nieuwe Liedboek verdwenen is) opge-

geven te hebben. Een prachtig lied over 

pinkstervreugde. Het enthousiasme 

straalt af van de tekst en de melodie. 

Het versterkt voor mij het heilig vuur, 

als het bezingt, hoe iedereen kan delen 

in het verhaal. Eigenlijk is er geen 

preek meer nodig, als we alle zeven 

verzen gezongen hebben.  

Tjaard Barnard 

w

DIE STEMME met ons in

Eigenlijk is er 

geen preek meer 

nodig als we alle 

zeven verzen 

gezongen hebben 

Lied 242 Liedboek van de kerken.

Kirchenfenster mit Pfi ngst-Motiv 

von Hans Stocker in der katholischen 

Kirche St. Peter in Büsserach (SO) 

[Foto: Roland Zumbuehl]

Rem_R'dam_KerkBlad_107-5_2022_def.indd   1

Rem_R'dam_KerkBlad_107-5_2022_def.indd   1

20-05-2022   13:0120-05-2022   13:01

vanuit de kerkenraad

remonstranten rotterdam geloof begint bij jou jaargang 107  nummer 7  augustus 2022 

1

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 
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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!
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Het is u mogelijk ontgaan, maar dit jaar wordt herdacht dat 500 jaar geleden de 

Utrechter Adriaan Florisz Boeyens (1459-1523) te Rome werd ver-kozen tot paus Adrianus VI. Adriaan, man van het midden, genoot slechts één jaar van zijn ponti� caat. Toen over-leed hij. Als paus verving hij de exquise Italiaanse lekkernijen door een degelijk bord Hollandse hutspot. Het maakte hem in Rome niet populair.

Belangrijker is dat hij als gematigd mens moest optreden in een tijd vol polarisatie tussen katholicisme en op-komend protestantisme. Het was een tijd die vroeg om hervormingen en tijd-genoot Erasmus had daar ideeën over. Adriaan kende Erasmus uit de univer-siteitsstad Leuven, toen Adriaan daar hoogleraar was in de theologie. Na zijn Leuvense jaren werd de Utrechter advi-seur van Karel V en bisschop in Spanje. Tot ieders verrassing werd hij na een patstelling in het Vaticaan tot compro-mispaus verkozen. Adriaan bond de strijd aan met luxe en andere Romeinse ongerechtigheden. De onstuimige op-komst van reformator Luther werd zijn grootste zorg, vandaar zijn dringende verzoek aan Erasmus om tegen Luther te schrijven. De Rotterdammer bedank-te beleefd voor de eer, maar adviseerde de paus, indachtig diens vredelievende inborst, om tegenstanders niet te ver-

ketteren. Poog ze te genezen in plaats van te stra� en. Of de paus erg content was met dit advies, valt te betwijfelen. Kort daarna overleed hij, onbegrepen en niet gewaardeerd. Uiteindelijk zou Erasmus in 1524 toch tegen Luther schrijven (over de vrije wil), maar dat is weer een ander verhaal. 

Paus Adrianus had de lastige taak de vrede te bewaren in een scherp gepolariseerde tijd. Ook ons houdt het polarisatievraagstuk bezig. Een jaar geleden verscheen de remonstrantse polarisatiebrief over een ‘nieuw wij’. In Rotterdam is nu een nieuwe  postercampagne gestart die oproept om menselijk en redelijk met elkaar om te gaan (zie www.MaakdeStadBe-ter.nl). Met teksten als: ‘Vrijheid van meningsuiting: iets liefs zeggen’ en ‘In Rotterdam bouwt ieder een brug naar de ander’. Ook kerken doen mee. Een druppel op een gloeiende plaat, zo’n postercampagne? In gepolari-seerde tijden telt elke druppel mee, dat wisten Adriaan en Erasmus 500 jaar geleden al! 

Koen Holtzap� el

h

DE hutspot PAUS

In gepolariseerde tijden 
telt elke druppel mee

Adriaan Florisz Boeyens

Postercampagne Rotterdam
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kerkblad

In diverse gesprekskringen 
wordt het boek ‘Mijn held 
en ik’ besproken. Een van de 
artikelen gaat over Tomas 

(lees zijn verhaal eens in Johannes 20: 
24-29). Nu wordt Tomas vaak genoemd 
als voorbeeld hoe je maar beter niet 
kunt geloven. Eerst zien en dan gelo-
ven? Da’s geen kunst, dat kan iedereen. 
Geloven zonder te zien, dat is pas echt! 
Wellicht begrijpelijk, die kritiek op 
Tomas, maar juist daarom neem ik 
hem graag in bescherming. Voor mij is 
Tomas het toonbeeld van een levende 
mens, die intens verlangt om het won-
der van Pasen ook zelf te mogen zien 
en ervaren. En juist vanwege hem moe-
ten we maar eens afscheid nemen van 
die vaak zo ongenuanceerde indeling 
in gelovig en ongelovig. Want wat is dat 
precies en waar trek je tussen geloof en 
ongeloof dan de grens?
Is Tomas ongeloviger dan de vrouwen 
die op Pasen in alle vroegte Jezus’ 
graf bezoeken, zien dat het leeg is en 
daar enorm van schrikken? Is Tomas 
ongeloviger dan de Emmaüsgangers 
of Maria van Magdala, die Jezus voor 
de tuinman aanziet? Is hij ongeloviger 
dan zijn medeleerlingen, die Jezus toch 
ook eerst moeten zien, willen zij hun 
geloofsvertrouwen terugkrijgen? Nee, 
Tomas reageert alleen net weer anders 
dan anderen op de niet-alledaagse 
werkelijkheid waarmee hij wordt ge-
confronteerd. Geloven is een avontuur, 
voor iedereen anders. Soms ben je 

Vanaf dat moment is hij weer hon-
derd procent van de partij. Natuurlijk 
maakt de context waarin je zo’n 
verhaal leest ook uit. Wij lezen over 
Tomas in de context van de gruwelijk-
heden in Oekraïne en van een enorme 
vluchtelingenstroom die ook Neder-
land heeft bereikt. Wie dan gelovig 
is? Ik zou zeggen, iedereen die zich 
geraakt weet door de enorme ellende 
van medemensen en daar concreet 
iets aan wil doen. Gelukkig dat er 
ook in Nederland heel veel gelovige 
Tomassen zijn!  

Koen Holtzapff el

i

ONGELOVIGE Tomas?

Caravaggio – Het ongeloof van Tomas

dichtbij het geheimenis, soms sta je er 
mijlenver vanaf. Twijfel hoort erbij, en 
ook de zekerheid dat je niet alléén kunt 
leven van woorden of van wat anderen 
hebben gezien. Je moet er ook iets van 
ervaren. Zoals in die verrassende ont-
moeting die Tomas ten deel valt. 

Gelukkig dat er 

ook in Nederland 

heel veel gelovige 

Tomassen zijn! 

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

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

Koen Holtzapffel

n
MEERTALIGheid

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

Toren van Babel

Wij wonen in één stad maar meer nog

wonen wij in vele talen die langs en over

en in elkaar botsen en die klinken

met tongen die vreemd vallen

Wij wonen in één stad in vele talen

maar meer nog wonen wij allen

in ons eigen hoofd dat soms een stad vormt

op zich, met gedachten in al te korte

bochten, monumenten van herinneringen

en plekken waar je beter niet alleen komt

’s nachts. Wij dolen in deze ene stad in

onze eigen werelden rond en net daarom

misschien is het zo bijzonder als iemand

je plots aankijkt op een tram of op straat

en je door alle talen en hoofden heen

het gevoel hebt dat je elkaar

naakt raakt

Ill
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kerkBLAD
Eind augustus overleed 
op 86-jarige leeftijd Karel Eykman, Rotterdammer van geboorte. Jeugddichter werd hij genoemd, maar ook volwassenen hielden van zijn werk. Eykman schreef in een taal die jong en oud raakte: eenvoudig én eigentijds, geestig én bijbels. Recent las ik in Breda nog zijn Gebed op de fi ets, tijdens de afgelopen roze viering klonk Eykmans hertaling van 1 Korintiërs 13: ‘Zonder liefde ben ik nergens, zonder jullie stel ik niets voor’.

Meesterlijk waren Eykmans parafra-ses van gelijkenissen onder de titel De werksters van halfvijf en andere gelijkenissen. Van de gelijkenis van de parel maakt hij een vertelling over een jongen die zijn postzegelverzameling verkoopt om die ene dure zegel te bemachtigen. Eykman prijst de jongen omdat hij zo goed wist wat hij wou en geloofde dat dat de moeite waard was. Dan volgt de moraal: ‘Jezus wou dat de mensen mee gingen doen met Gods plannen om het leven goed te maken. En vaak waren er mensen die wel wil-den geloven dat dat zou moeten maar die nog zoveel andere dingen aan hun hoofd hadden die zij belangrijker von-den. Maar eens, zei Jezus, eens moet je toch alles op alles kunnen zetten, anders lukt het nooit. Je moet geloven dat het de moeite waard is wat ik wil. Ongeveer zoals die jongen geloofde dat die postzegel de moeite waard was.’

e

Zonder jullie 

ben ik nergens

zonder jullie 

stel ik niets voor

In de dienst van 9 oktober staat een kernwoord uit ons (geloofs)leven centraal, namelijk dankbaarheid. Ook daarover dichtte Eykman, geïnspireerd door psalm 56:

Een ander woord voor GodGod, toe, help me even aan dat woord waar ik niet op komen kan hoe ik u noemen kan 
het woord dat ik zoek. 
(…)
Ja, nu! Nu weet ik opeens het woord waar ik maar niet op komen konwaarmee ik u noemen kan het woord dat ik zocht: dankbaarheid.

Koen Holtzapff el 

Karel Eykman EN HET WOORD 
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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
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Dinsdag 7 maart
Kerkenraadskamer 
Oecumenische Leerkring
Tjaard Barnard en Katinka Broos
Aanvang 10.00 uur
Uit het boekje van Toon Tellegen lezen 
we de pagina’s 78-94.

Zondag 12 maart
Kerk en Museum 
12.30 uur kerk open 
15.00 uur orgelconcert 
met Jos van der Kooy
15.30 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.

Zaterdagen 18 maart, 8 april en 13 mei 
Bovenzaal
Bezinningsdagen ‘Het Goddelijke in, 
tussen en rondom ons’
Aanvang 10.00 uur
Met Sylvia I. 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 verbonden-
heid? Van steun en gezien worden? 
De vreugde ervan? En als dat mogelijk 
is, hoe dan? In deze bezinningsdagen 
bieden we een helder kader hoe we het 
goddelijke in onszelf direct kunnen er-
varen. Met veel praktische oefeningen, 
ook voor thuis.

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

Drie dagen met verschillende ingangen 
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, contant 
(gepast) te betalen bij de eerste bijeen-
komst. Voor uw lunch dient u zelf te 
zorgen. U kunt zich, graag voor  
9 maart, opgeven bij het kerkkantoor: 
administratie@ 
remonstrantenrotterdam.nl.

Zondag 26 maart
Bovenzaal
Filmcafé ‘The Prince of Egypt’ (1998). 
Animatiefilm, speelduur 99 minuten. 
Oorsprong: Verenigde Staten.  
Geregisseerd door Brenda Chapman, 
Steve Hickner en Simon Wells.
Aanvang 12.00 uur.

Deze film is een hervertelling van het 
Bijbelse verhaal van de ‘Egyptische 
prins’ Mozes, die na het ontdekken 
van zijn roots als Joodse slaaf aan een 
goddelijke missie begint om zijn volk 
uit de slavernij te bevrijden. Tijdens 
de voorafgaande dienst gaat Koen 
Holtzapffel in op een aantal thema’s 
uit de film en laat hij zien hoe innig 
Exodus en de tijd van Pasen met elkaar 
verbonden zijn. 

De middag wordt begeleid door Amber 
de Rooij (psycholoog), Koen Holtzapffel 
en Jethro Zevenbergen.
Omdat er filmrechten betaald moeten 
worden, vragen wij om een vrijwillige 
bijdrage. Een bedrag van €5 per per-
soon zou al veel helpen, er staat voor 
dit doel een collectebus.

Zaterdag 8 april 
Bezinningsdag – 2 (zie bij 18 maart)
Bovenzaal 
Aanvang 10.00 uur

Dinsdag 11 april
Kerkenraadskamer 
Oecumenische Leerkring
Tjaard Barnard en Katinka Broos
Aanvang 10.00 uur 
Uit het boekje van Toon Tellegen  
lezen we de pagina’s 95-114.

Zondag 16 april
Kerk en Museum 
12.30 uur kerk open
15.00 uur orgelconcert  
met Jos van der Kooy
15.30 uur vesper met Tjaard Barnard
In de tussentijd is de kerk te bezichti-
gen en is er in de Kerkenraadskamer 
een tearoom ingericht met de beste 
appeltaarten van Rotterdam. 

Zaterdag 22 april 
Kerkzaal 
Muzieklezing met Jos van der Kooy
Aanvang 14.15 uur
Wat componeerden Mendelssohn, 
Schumann en Brahms voor orgel?
Na afloop is er een hapje en een 
drankje.

Zaterdag 22 april 
Landelijke Beraadsdag Amsterdam
Op zaterdag 22 april vindt er in de 
Remonstrantse Kerk in Amsterdam 
een landelijke beraadsdag van de 
Remonstrantse Broederschap plaats. 
Meer informatie op de website:  
www.remonstranten.nl.

in de kerk
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Zondag 12 maart
Derde zondag van de Lijdenstijd
Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
Met medewerking van Doretthe 
Janssens, fluit.
In de dienst worden drie landelijke 
miniaturen voor fluit solo op.24 van 
Bernard van den Sigtenhorst Meyer 
gespeeld: 1. Moderato, 2. Andante, 
3. Allegretto pastorale. De Bijbel-
lezing is Psalm 23: ‘de Heer is mijn 
herder’. Dit thema keert terug in de 
liederen.

Zondag 12 maart 
Vesper 
Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
aanvang 15.30 uur

Zondag 19 maart
Vierde zondag van de Lijdenstijd
Voorganger: mr. André Meiresonnne 
MA

Zondag 26 maart
Vijfde zondag van de Lijdenstijd
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 
Exodus en de film ‘The Prince of 
Egypt’ (zie onder In de kerk)
Jos van der Kooy speelt passie-
koralen van J.S. Bach.

Zondag 2 april
Palmpasen
Voorgangers: dr. Tjaard Barnard en 
dr. Koen Holtzapffel 
Deze zondag verwelkomt de kerken-
raad alle nieuwe leden en vrienden 
die zich sinds vorige jaar Pasen bij 
de gemeente hebben aangesloten. 
U bent van harte welkom om  
10.15 uur in de kerkenraadskamer.

Donderdag 6 april
Witte Donderdag
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 
Aanvang 20.00 uur 
AdRem schreef over het avondmaal 
(www.remonstranten.nl/adrem). 
Ooit was dit het hart van het christe-
lijke samenzijn. Jezus nodigt ons uit 
om op Witte Donderdag het avond-
maal mee te vieren. Zijn laatste.
Jos van der Kooy speelt passiekoralen 
van J. Brahms en M. Reger.

Vrijdag 7 april
Goede Vrijdag
Voorganger: dr. Tjaard Barnard
Aanvang 20.00 uur

Zondag 9 april
Pasen 
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 
Met medewerking m.m.v. Nicky  
Bouwers alt en Jos van der Kooy, orgel
Thema: ‘Tussen waken, tussen 
dromen’. Samen Pasen vieren 
blijft een bijzondere én feestelijke 
ervaring, inclusief krentenbol. We 
laten ons daarbij inspireren door een 
gedicht van Hanna Lam: ‘Tussen 
waken, tussen dromen, in het vroege 
morgenlicht, wordt de steen van ’t 
graf genomen, horen vrouwen het 
bericht, dat door dood en duisternis, 
Jezus leeft en bij ons is’. Kinderen 
zijn van harte welkom. Er is voor hen 
een KREA-tafel.

Zondag 16 april
Vesper 
Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
aanvang 15.30 uur

Zondag 23 april 
Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 
Thema: ‘Coornhert en de 
volmaakte mens’
Tussen Pasen en Pinksteren legt  
Jezus nog één keer uit wat hij van 
ons verwacht. Dat is veel. Iemand 
die het daar helemaal mee eens 
was is Dirck Volkertsz. Coornhert 
(1522-1590). Denker en doener, 
tussen Erasmus en Arminius in. 
Vorig jaar werd zijn vijfhonderdste 
geboortejaar herdacht. Polemist én 
vredestichter, was hij altijd op zoek 
naar het hoogste goed. Zijn leer van 
het perfectisme is  gebaseerd op het 
Bijbelvers in  Matteüs 5 :’Wees dus 
volmaakt, zoals jullie hemelse Vader 
volmaakt is.’ Onmogelijke opdracht? 
Als hulpmiddel biedt Coornhert een 
ladder aan, van ethische makelij. 

kerkdiensten

‘Wees dus volmaakt, 

zoals jullie hemelse 

Vader volmaakt is’
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Een heel avontuurlijk leven 
had ik, tot mijn veertigste. 
Ik studeerde in de USA 
(psychologie), later in 

Amsterdam (politicologie), was 
heel actief in maatschappelijke 
bewegingen, ondernam lange 
rugzakreizen, was onderzoeker 
en beleidsontwikkelaar in Latijns 
Amerika onder meer voor Novib/
Oxfam en Buitenlandse Zaken en 
publiceerde artikelen en boeken. 
Ik heb ervan genoten.

Tot ik in totaal onverwachte 
situaties belandde. Verraad door 
dierbaren en het kwaad dat ik 
nadien zelfs in de hulpverlening 
in de ogen keek, velden me. Ik ben 
alles erdoor kwijtgeraakt: mijn car-
rière, geld, dierbaren en… mezelf. 
Deze hel, de totale verlatenheid 
van The Dark Nights of the Soul, 
kwam ik te boven door ervaringen 
die ik nu omschrijf als goddelijk. 
Ervaringen van een onvoorstelbare 
liefde, zachtheid, zuiverheid en 
helderheid, die me geheel over-
rompelden. 

Het werd een diepgaande zoek-
tocht om te leren hoe dit in mijn 
leven te integreren. Uiteindelijk 
vond ik woorden die deze ervarin-

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 Sylvia I. Saakes aan het woord, die samen met Koen 

Holtzapffel de bezinningsdagen organiseert.

SYLVIA I. Saakes

Het direct ervaren en voelen van 
het goddelijke overstijgt tradities of 
vastomlijnde ideeën erover. Anders-
zins merk ik op dat mensen er heel 
verheven ideeën op nahouden en 
daardoor het goddelijke missen dat 
direct aanwezig is. Het is er, als je je 
ervoor openstelt. Om al uw tekens 
te verstaan...  

Ik kreeg ook 

inzicht in wat 

ik mocht leren 

in dit leven, hoe 

ik het kon helen 

en doorgven aan 

anderen 

gen precies weergaven, in mystieke 
teksten en elders. Ik kreeg ook 
inzicht in wat ik mocht leren in 
dit leven, hoe ik het kon helen en 
doorgeven aan anderen. Sinds 
meer dan vijfentwintig jaar geef ik 
cursussen hierin, individuele ses-
sies en schreef ik er boeken over.

Het kan je overkomen. Maar je 
kunt ook aan de andere kant begin-
nen. Dit goddelijke is in ieder van 
ons aanwezig, alleen herkennen 
we het niet altijd. We zijn vaak zo 
gericht op de buitenwereld. Het is 
een kwestie van bewustzijn, van 
onderzoek doen naar je innerlijk. 
Naar dat wat voor mij de essentie is 
van alle religies, spiritualiteit, be-
wustzijns-en meditatiestromingen, 
het humanisme of welke aanvlieg-
route je er ook toe hebt. Daarover 
gaan de Bezinningsdagen die ik 
samen met Koen geef. 

De Remonstranten vind ik een 
verrassende, diverse en inspireren-
de groep mensen. Dit is voor mij 
geen kerk in de traditionele zin, 
ik heb ze nog niet op een dogma 
kunnen betrappen. Behalve dan in 
de vorm, de traditionele liturgie. 
Ik ben ‘vriend’, en geen lid omdat 
ik niet zozeer ‘geloof in J.C.’. 

mijn bezieling

e
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 Proponentsexamen

korte berichten

Op vrijdagmiddag 24 maart 
vindt het proponentsexamen 
plaats van onder anderen  
Leonie van Staveren. Zij was 

lid van onze gemeente. Dit betreft het 
afsluitende examen van de opleiding tot 
predikant aan het Remonstrants Semina-
rium.
Iedereen is welkom vanaf 13.15 uur in de 
Woudkapel in Bilthoven. Graag van te 
voren aanmelden bij: v.l.m.kok@vu.nl.
Meer info op: https://arminiusinstituut.
remonstranten.nl/blog/actueel 

o

i
In 1621 kregen Remon-
stranten uit de Lage Landen, 
die vervolgd werden na de 
Synode van Dordrecht, van 

hertog Friedrich III van Schleswig- 
Holstein de gelegenheid een vrij-
plaats te bouwen in zijn gebied. 
Zo ontstond Friedrichstadt, een klein 
stadje van vijfduizend inwoners 
in compleet Nederlandse stijl, in 
Noord-Duitsland, tegen de grens met 
Denemarken aan. Het werd een plek 
van godsdienstvrijheid. Nog steeds 
bestaat daar een kleine, remonstrant-
se gemeente waar het Onze Vader in 
het Nederlands wordt gebeden.

Vlak voor de uitbraak van 
corona ging een groep van 
vijfendertig mensen uit 
onze gemeente naar Israël. 

Het werd een onvergetelijke reis. 
Regelmatig kwam de vraag bij de 
dominees: gaan jullie nog een keer? 
Tjaard en Koen willen wel, dus graag 
peilen we de belangstelling. Wie zou 
in de eerste week van maart 2025 
mee willen naar Israël? 

Meld u aan, als u belangstelling hebt. 
Het verplicht u tot niets, maar dan 
we weten we of de moeite moeten 
doen om een en ander te organiseren. 
Natuurlijk zijn niet-gemeenteleden 
ook van harte welkom.

Aanmelding graag bij 
Koen Holtzapffel: holtzapffel@
remonstrantenrotterdam.nl 

REIS NAAR Friedrichstadt

REIS NAAR Israël

v

In juni 2024 willen we als gemeente 
een reisje daarheen maken. Wie nu al 
denkt mee te willen, kan zich nu vast 
aanmelden. Dat verplicht tot niets, 
maar geeft ons wel enig inzicht over 
de belangstelling.

Aanmelding graag bij het kerk-
kantoor: administratie@ 
remonstrantenrotterdam.nl 
of 010 436 0543. 
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van de kerkenraad

MUZIEKbeleid

GEZOCHT: nieuwe kerkenraadsleden
Per september treden enkele 
kerkenraadsleden terug. 
Daarom zoeken we mensen 
die mee willen helpen met 

het besturen van de gemeente. Het 
werk bestaat uit de aanwezigheid 

p op sommige zondagmorgens, de 
maandelijkse vergaderingen en het 
meedenken in één of meer commis-
sies. We zoeken jonge enthousiaste 
mensen die bestuurservaring willen 
opdoen, mensen van elke leeftijd die 

gewoon van aanpakken houden.  
Ook ervaren bestuurders zijn van  
harte welkom. Nadere informatie 
kunt u krijgen bij de predikanten.   

Op 15 januari werd de in-
ventariserende bijeenkomst 
over muziek tijdens de 
kerkdiensten gehouden. In 

deze bijeenkomst zijn enkele punten 
aan de orde gekomen. Zo was er het 
verlangen dat er direct voorafgaande 
aan de kerkdienst, orgelspel zou 
klinken. Verder werd geopperd dat 
een koor in de kerkdienst, de kerk-
diensten (nog) aantrekkelijker zou 
maken. Het onderwerp muziek in 
de kerkdienst en het verslag van de 
bijeenkomst is uitgebreid besproken 
in de kerkenraadsvergadering en met 
Jos van der Kooy.
Zoals u zich zult herinneren hebben 
wij als kerkgemeenschap als geheel, 
maar ook met extra individuele 

bijdragen van gemeenteleden, veel 
geïnvesteerd in de restauratie van 
ons orgel. Het is een prachtig orgel, 
zowel om te zien als om te horen. 
Toen is ook het beleid ten aanzien van 
muziek in de kerkdienst vastgesteld: 
Het orgelspel is niet meer ‘slechts 
dienend’ (in de zin van ondergeschikt) 
aan de kerkdienst, maar zou een eigen 
zelfstandige functie hebben. Hiervan 
uitgaande werd er gezocht naar een 
organist die virtuoos in zijn vak was. 
Eerst werd dat Aart Bergwerff, en na 
diens vertrek mochten wij Jos van der 
Kooy verwelkomen. Zijn aanstelling 
als organist en tevens als onze ‘mu-
ziekmeester’ is heel uitdrukkelijk 
gedaan naar dit beleid. De organist 
speelt geen achtergrondmuziek. 
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De kerkenraad delegeert aan de orga-
nist als muziekmeester, de bevoegd-
heid om te bepalen wie er meespeelt. 
De kerkenraad denkt dat in de situatie 
zoals die nu is, een compromis ge-
vonden is dat -uiteraard- niet iedereen 
ten volle tevreden stelt, maar wel een 
goed werkbare modus is. 

Deur Westersingelkant  
ook open op zondagmorgen
Soms vonden mensen die op zon-
dagmorgen iets te laat voor de dienst 
kwamen de kerkdeur al dicht. De  ker - 
kenraad heeft besloten dat de deur aan 
de Westersingelkant (en dus ook de 
poort naar het kerkplein) de hele dienst 
geopend blijft, laat komers kunnen zo 
alsnog het kerkgebouw binnen gaan.   
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I Korintiërs 16: 14: ‘Alles wat u doet, moet u met liefde doen’.
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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 12 maart, Derde zondag van de Lijdenstijd

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

Zondag 12 maart, Vesper 

Voorganger: dr. Tjaard Barnard
aanvang 15.30 uur

Zondag 19 maart, Vierde zondag van de Lijdenstijd

Voorganger: mr. André Meiresonne MA

Zondag 26 maart, Vijfde zondag van de Lijdenstijd

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel

Zondag 2 april, Palmzondag

Voorganger: dr. Tjaard Barnard  
en dr. Koen Holtzapffel

Donderdag 6 april, Witte Donderdag

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel
Aanvang 20.00 uur, Avondmaal 

Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag

Voorganger: dr. Tjaard Barnard
Aanvang 20.00 uur

Zondag 9 april, Pasen 

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 

Zondag 16 april

Voorganger: dr. Tjaard Barnard 

Zondag 16 april, Vesper 

Voorganger: dr. Tjaard Barnard 
aanvang 15.30 uur

Zondag 23 april 

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 

Zondag 2 april Palmzondag Schalmdienst  
’t Klooster, J. van Gilsplein 1, Bavel

Aanvang 10.30 uur 
Voorgangers: ds. Tom Rijken 
 en ds. Roger Dewandeler  

Zondag 9 april Pasen

Voorganger: dr. Petra Galema

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 aanvragen via het kerkkantoor. 

EEN WAARDEVOL
AFSCHEID

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

ADVERTENTIE

Wij zijn gewoon open en volgen 
de richtlijnen van het RIVM!

U kunt ook telefonisch of per 
e-mail bestellen! Eventuele  

bezorging in overleg.

OOSTERBOEKHANDEL
J. Amesz

Voorschoterlaan 145 
(vlakbij Oostzeedijk)

Telefoon: 
010-4123638

e-mail: 
info@amesz-boekhandel.nl

ADVERTENTIE


