Nieuwsbrief Den Haag e. o.
10 september - 8 oktober 2020
Van de redactie
Deze keer een uitgebreide
Nieuwsbrief voor vier weken,
i.v.m. vakantie van Miriam (zie
hieronder). Leest u eerst “Uit de
kerkenraad”, met enige
aandachtspunten. Onze hartelijke felicitaties alvast aan het 50-jarig bruidspaar Madzy van
der Kooij & Gerrit Berveling!
Dit wordt gevolgd door verslagen van de Openingsdienst, en van de Wildmiddag van de
Jeugd/Jongerenkringen en de Pizzaclub.
Aankondigingen hierna voor de komende vier kerkdiensten, nog steeds met
coronamaatregelen. Let u ook op de Collectedoelen van de diaconie? Antje van der Hoek
schreef de Overdenking, gevolgd door een liedtekst van Bram Vermeulen, vroeger lid van
“Neerlands Hoop”.
De activiteiten zijn nu echt begonnen, getuige de zes aankondigingen. Tenslotte een tekst
van onze trouwe schrijver Bram Rutgers van der Loeff, lid van de kerkenraad.
Nog iets: er kwamen wat vragen binnen over het “digitaal gebruik” van de Nieuwsbrief. Met
een “link” (“klik hier”) wordt u doorverbonden naar extra tekst, hier vaak komend uit het
jaarboekje. U komt daarna weer terug in de Nieuwsbrief door een “pijltje terug” op uw
laptop/computer/smart phone, of door in de bovenbalk de juiste rubriek aan te klikken
(gewoon maar uitproberen…).
Weer veel leesplezier toegewenst!
De Redactie

Uit de kerkenraad
Door Madzy van der Kooij
Afgelopen zondag hadden we de
openingszondag. Heerlijk om
weer eens in een vrij volle kerk te
zitten, de eerste keer nadat we sinds drie maanden weer kerkdiensten houden. Realiseert u
zich trouwens, dat dat alweer langer is, dan de periode dat we dicht zijn geweest? Dat was
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2,5 maand, maar lijkt eigenlijk langer. De kerkdiensten zijn nog niet gewoon, velen blijven
nog thuis, en routines lijken in die 2,5 maand te zijn weggesleten en nog niet weer geheel
vanzelfsprekend te zijn geworden. Sprekend – nou ja, sprekend, eigenlijk zwijgend –
voorbeeld hiervan is het internet, dat een paar keer per abuis niet is aangezet. Elders leest
u hier meer over.
Het was spannend, hoe dat zou gaan, met zoveel mensen, maar - op een enkele
uitzondering na - hielden mensen zich heel goed aan die 1,5 meter. Het hielp natuurlijk ook,
dat het mooi weer was, waardoor we buiten konden koffiedrinken en lunchen.
Op het landelijk niveau lijkt het ook allemaal wat stil geweest de afgelopen tijd, maar ook
daar is hard gewerkt. Zo is er van de zomer het beleidsplan herschreven. U kunt daarover
meedenken en praten op de AV van Beraad, die daartoe op zaterdagmiddag, 26
september gehouden zal worden in de Geertekerk in Utrecht. De bijeenkomst is van
13:45 – 16:30 Mocht u interesse hebben, meldt u dat dan bij mij, dan kan ik u op de hoogte
houden van de gang van zaken en u aanmelden. Dan krijgt u ook het beleidsplan
toegestuurd. N.B. Deze AV van Beraad is ook per livestream thuis te volgen – nadere
berichten hierover volgen.

Administratie
Miriam van Dam is de komende drie weken op vakantie. (van 14 september tot 5 oktober)
Dat houdt in, dat de administratie op dinsdag en donderdag niet bezet is. Op de andere
dagen is Margo Venema uiteraard in de ochtend aanwezig.

Trouwdag Madzy van der
Kooij en Gerrit Berveling
Op vrijdag 11 september vieren Gerrit Berveling
en Madzy van der Kooij hun gouden huwelijk. Het
is in protestantse kring, en zéker in remonstrantse
kring niet zo gebruikelijk dat in de kerk te vieren.
Omdat i.v.m. corona het aantal bezoekers ook bij
deze gelegenheid beperkt moet blijven, wordt de
dienst ook via het internet (kerkdienst
gemist) uitgezonden vanaf 15:30 uur.
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Impressie
Openingsdienst
6 september
Door Peter Kelderman
Een goed gevulde kerk bij deze
openingsdienst, die geleid werd door ds.
Antje van der Hoek en ds. Reinhold
Philipp. Er kon niet worden gezongen,
maar er was prachtige zang door de cantorij, begeleid door Hans Jacobi.
Na de dienst en de koffie werd in twee groepen gesproken over: “Corona en wij-wat heeft
het met ons gedaan?” Bent u veranderd in uw manier van leven en denken? En, met een
link naar het jaarthema: tegen welke eventuele ‘muren’ (eenzaamheid, verveling, etc.) bent
u opgelopen?
In mijn gespreksgroep, geleid door Antje van der Hoek, werden die negatieve gevoelens
zeker gevoeld: het missen van de sociale contacten, genoemd als “de essentie van het
mens-zijn”. De onzekerheid over wat kan gebeuren. Ook: het wegvallen van concert- en
schouwburgbezoeken. Heel moeilijk ook om je te houden aan de 1,5 meter-regel. Er
werden vraagtekens gezet bij de “anti-corona acties”.
Maar er waren ook positieve gevoelens: het wegvallen van de vele vliegreizen van “hot naar
her”, het ontdekken van het eigen land als vakantiebestemming, en de vele telefonische
contacten. Ook werd veel waardering uitgesproken over de werkers in de ziekenhuizen en
in de (thuis)zorg. En gelukkig, dankzij de moderne praktijken, zal deze pandemie nooit de
grootte van de vroegere pest en Spaanse Griep-uitbraken bereiken……..
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Wildmiddag met de Jeugd- en
Jongeren kringen en de
Pizzaclub
Om het seizoen te starten vertrokken 40 ouders en
kinderen afgelopen zondag naar Park Ockenburg
voor de WILDmiddag.
Onder leiding van wildgids Daniel is de omgeving
verkend. We hebben geleerd hoe je moet
voorkomen om geprikt te worden door de
brandnetel maar ook wat voor oplossingen de
natuur heeft verzonnen tegen de jeuk daarvan.
En als je denkt dat er geen leven is in een sloot, kijk dan maar eens goed door een loep: vol
met beestjes! Een WILDmiddag zonder kampvuur is natuurlijk geen echte WILDmiddag,
maar vuur maken valt nog niet mee als je alleen een tondel en een schraper hebt….
De beloning is groot als daarna de saus pruttelt op het vuur en marshmallows geroosterd
kunnen worden. Een heerlijke middag!
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Zondag 13 september, 10.30
uur, kerkdienst in aangepaste
vorm
De voorganger van deze dienst is ds. Johan Goud
Organist: Hans Jacobi
Op deze zondag gaat ds. Johan Goud voor. Hij was jarenlang predikant in onze gemeente
tot aan zijn emeritaat in 2015. In de tijd dat hij in onze gemeente werkzaam was, stond hij
aan de wieg van de Uytenbogaertcentrum. Ook nu nog organiseert hij activiteiten die in dat
kader plaatsvinden, met lezingen, minisymposia, zomercursus en een jaarlijkse
denkvakantie. Naast zijn predikantschap was hij hoogleraar ‘religie en zingeving in literatuur
en kunst’ aan de Universiteit Utrecht.
Bij deze kerkdienst mogen 50 mensen aanwezig zijn. Aanmelden is verplicht. klik
hier voor het bezoekersprotocol.

Zondag 20 september,
10.30 uur, Vredeszondag
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
De groeiende diversiteit in Nederland roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde,
maar ook racisme en angst voor het onbekende.
De Vredesweek 2020 (van 19 t/m 27 september) gaat over het omgaan met verschillen.
Deze zondag wordt ook brood en wijn gedeeld met elkaar.
Bij deze kerkdienst mogen 50 mensen aanwezig zijn. Aanmelden is verplicht. klik
hier voor het bezoekersprotocol.
Lees meer

Zondag 27 september,
10.30 uur, themadienst, Rechtvaardigheid
Voorgangers: ds. Antje van der Hoek in samenwerking met Wouter Jan Spek
Recht en gerechtigheid: het zijn begrippen die we in de hele Bijbel tegenkomen.
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In deze dienst brengt Wouter Jan Spek deze Bijbelse stemmen in verband met de
weerbarstige praktijk van zijn werk bij de rechterlijke macht.
Bij deze kerkdienst mogen 50 mensen aanwezig zijn. Aanmelden is verplicht. klik
hier voor het bezoekersprotocol.
Lees meer

Zondag 4 oktober,
10.30 uur, kerkdienst in
aangepaste vorm
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Bij deze kerkdienst mogen 50 mensen aanwezig zijn. Aanmelden is verplicht. klik
hier voor het bezoekersprotocol.

Collecte derde kwartaal
De collecte is in het derde kwartaal
bestemd voor De Voedselbank.
U kunt uw donatie overmaken naar
de rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97 van
de kerk onder vermelding van: collecte
Voedselbank.
Onze hartelijke dank!
De diaconale commissie

Collecte vierde
kwartaal
In het vierde kwartaal collecteren
wij voor het India-project van
Alice en Menko Wijnen.
Zij werken al meer dan 12 jaar in
één van de armste provincies van
India, en voorzien daar in hulp
aan de allerarmsten, voornamelijk (in de steek gelaten) vrouwen, gehandicapten en
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weeskinderen. Soms geven zij hulp in de vorm van de allernoodzakelijkste voorzieningen,
maar ook proberen zij vrouwen te helpen om in hun inkomen te voorzien, bijvoorbeeld door
het beschikbaar stellen van een naaimachine, of het helpen bij de aanschaf van een koe. In
2014 is ook al eens voor dit project gecollecteerd; dit geld is toen besteed aan
waterzuiveringsinstallaties op een school van 1500 (!) leerlingen, van wie soms meer dan
de helft ziek was door het drinken van vervuild water.
Door het uitbreken van COVID-19 zijn de meest kwetsbare groepen in India nog ernstiger
getroffen dan anders. Omdat vrijwel alle transportmiddelen zijn weggevallen, kunnen de
kinderen niet meer naar school en kunnen de mensen uit de armste gebieden de stad niet
meer bereiken. Hierdoor hebben ze geen werk en vaak ook geen eten.
Uw donatie zal worden besteed aan het openen van een klein schooltje in het hiervoor
genoemde gebied, alsmede het geven van voedselhulp en medicijnen.
Wij hopen van harte dat u dit prachtige doel wilt steunen. U kunt uw donatie overmaken
naar rekening: NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder vermelding van: collecte Indiaproject.
Onze hartelijke dank!
De diaconale commissie

Ons pastoraal team staat voor u
klaar.
U kunt hen bereiken op:
Ds. Antje van der Hoek: telefoon: 0252-211204,
e-mail: hoekpred.remodenhaag@gmail.com

Ds. Reinhold Philipp Telefoon: 070-3878732,
e-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

7
Nieuwsbrief 10 september – 8 oktober

Nieuwe balans
Door ds Antje van der Hoek
Het is al vaak gezegd: de
afgelopen coronamaanden hebben
grote gevolgen. Op nagenoeg álle
terreinen van onze samenleving en
dus ook in de kerk. Door de nood van het moment bleek daar ineens veel mogelijk:
podcasts, digitale vieringen en Zoomsessies werden gemeengoed. Creativiteit vierde
hoogtij en kreeg ruim baan, ook in remonstrantse kring. Online-diensten werden, zeker in
het begin, zeer goed bekeken. Er was zelfs sprake van een zekere ‘kerkhonger’. Juist in die
onbestemde tijden, waarin bovendien veel overige activiteiten stillagen, bleek er een grote
behoefte aan bezinning en verdieping.
Maar dat was niet het enige gevolg van de coronacrisis voor het kerkelijke erf. Onlangs
verscheen daarover een aardig boekje: ‘Kerk in tijden van corona’, met een voorwoord van
Leo Fijen. In dat voorwoord schetst hij hoe het virus er ook voor heeft gezorgd dat veel
mensen in zijn voorheen bloeiende parochie in Maartensdijk wegblijven. Tot zijn verbazing
moest hij, bij de eerste fysieke viering, constateren dat slechts twintig van de zeventig
plekken werden gereserveerd. Fijens’ ervaringen staan niet op zich: nu fysieke diensten
weer mogelijk zijn, blijven vele kerkgangers toch weg. Naast ‘kerkhonger’ bestaat er immers
ook zoiets als ‘kerkhuiver’: uit begrijpelijke angst voor besmetting niet meer komen. En, als
de gang er eenmaal uit is, blijkt het vaak lastig de draad weer op te pakken.
Veel van wat in het boekje ter sprake komt, herkende ik ook uit onze Haagse gemeente.
Net als in Fijens’ rooms-katholieke parochie waren we vanaf juni, toen we weer fysiek met
diensten van start gingen, zelden volgeboekt. Met René de Reuver, scriba van de PKN en
één van de andere scribenten, onderschrijf ik daarentegen de grote waarde van de
gemeenschap voor het onderhouden van je geloof. Treffend stelt hij dat geloven weliswaar
persoonlijk is, maar niet individualistisch. ‘Mensen hebben mensen nodig’, om met de titel
van een boek van wijlen praktisch theoloog Ted van Gennep te spreken. De Reuver
refereert in dat verband aan Marcus 2 waarin wordt verteld hoe vier vrienden hun verlamde
vriend bij Jezus brengen. Zijn vrienden brengen hem aan de voeten van Jezus, dwars door
het dak. Uit die tekst is niet op te maken of de zieke man zélf vertrouwen had in de actie,
maar Jezus ziet hún (meervoud) geloof en zet de man weer op zijn voeten.
Geloven doe je samen. Een open deur, zeker, maar ook zo wáár. Maar wat te doen als er
door omstandigheden de klad in dreigt te komen? Voldoet dan een simpele oproep om je
huiver te overwinnen, wél te komen? Ik kan wellicht beter zeggen wat mij, in dit opzicht,
altijd weer inspireert. Dat zijn de woorden van de joodse filosoof Abraham Heschel over het
gebed, door hem, mijns inziens terecht, de kwintessens van het geloof genoemd.
Schrijvend in 1965 constateert hij een teloorgang van het vermogen tot bidden. Hij zoekt
hierin naar nieuwe wegen en spreekt dan van het joodse gebed als een polariteit. Het
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beweegt zich, zegt hij, tussen de polen van ordening en opwelling, regelmaat en
spontaniteit, voorschrift en vrijheid, empathie en zelf-expressie, het woord en wat het woord
te boven gaat. Enerzijds kent het joodse geloof vaste tijden, gewoonten en teksten
(zogeheten keva, structuur). Anderzijds is het gebed dienst van het hart, iets dat opwelt uit
de ziel, een zaak van kawanna (toewijding, devotie).
Tussen die polen van structuur en spontaniteit beweegt zich, denk ik, ook óns geloofsleven.
Zoals Heschel benadrukt, gaat het erom daarin balans te vinden. Want als de pool van de
regelmaat sterker is dan die van de spontaniteit, dreigt het gevaar van sleur. Maar als we
het alleen laten afhangen van onze toevallige gemoedsgesteldheid van het moment, dreigt
ons geloofsleven te verpieteren. Buiten- en binnenkant vragen om een evenwicht. Hierbij is,
volgens Heschel, continuïteit de weg en spontaniteit het doel.
Zo, evenwicht zoekend, beginnen we, wat mij betreft, dit nieuwe seizoen 2020- ‘21. Dat
vraagt aan de kant van de spontaniteit inventiviteit en creativiteit om ons aanbod van
diensten, kringen en activiteiten steeds praktisch af te stemmen op de coronabeperkingen
en (nieuwe) behoeften binnen onze gemeente. Maar aan de andere kant vraagt het, met
name op persoonlijk vlak, soms ook om een zekere zelfoverwinning, vasthouden aan ritme
en structuur. Gewoon komen, hoe vervelend dat afstand houden en desinfecteren soms ook
mag zijn.
In de wetenschap overigens dat we, ieder van ons, altijd meer dan welkom zijn!
Abraham Joshua Heschel – ‘In het licht van zijn aangezicht’. Bijleveld, Utrecht (3e druk,
2000)

Bram Vermeulen | De
Steen
Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier, hou je niet tegen
het water vindt er altijd een weg omheen.
Misschien eens gevuld, door sneeuw en
regen,
neemt de rivier m’n kiezel met zich mee.
Om hem, dan glad, en rond gesleten,
te laten rusten in de luwte van de zee.
Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
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Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
Tekst en muziek: Bram Vermeulen
Met dank aan Loes Thierry

Donderdag 10
september en 8 oktober,
14.00 uur
Meditatiekring o.l.v. ds. Reinhold
Philipp
De tijd even stil zetten? Een time out?
Na het stopzetten in april, vanwege corona, zijn de meditatiebijeenkomsten weer begonnen.
Bij een groepsmeditatie is in de stilte, elkaars nabijheid voelbaar. Iedereen -met ervaring
met meditatie of zonder- is welkom.
Maandelijks op donderdag 14.00 uur – deelname vrij
I.v.m. de coronamaatregelen is aanmelden gewenst via 070-3250779 of
remondenhaag@hetnet.nl.
Lees meer

Dinsdag 15 september,
14.00 uur
Bijbelcursus “Autobiografisch Bijbellezen”,
o.l.v. ds Reinhold Philipp
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Autobiografisch Bijbellezen kan worden gezien als een ideale manier om met elkaar een
geloofsgesprek aan te gaan, met het betrekken van Bijbelse verhalen op de eigen
levensloop. Centraal staan teksten uit het boek “Mijn held en ik”.
Op 15 september: Lea (Bijbeltekst: Genesis 29 en 30)
Maandelijks op dinsdag om 14.00 uur – deelname vrij
I.v.m. de coronamaatregelen is aanmelden gewenst via 070-3250779 of
remondenhaag@hetnet.nl.
Lees meer

Zaterdag 19 september,
10.30 uur
Muziekcursus van Hans Jacobi: Muziek en
grenservaringen
Veel Bijbelse figuren, bijv. Abraham en Paulus,
belandden precies waar ze niet wilden zijn. Maar
juist daar vonden ze hun ware zelf. In deze ook voor ons duistere tijden, kan muziek een
middel zijn voor meer zekerheid en harmonie. Op “wegen en grenzen” zoeken we in deze
cursus naar breukvlakken waarop zich momenten van schoonheid voordoen.
Op 19 september: “Voorbij het vertrouwde (de late Beethoven)”. Beethovens muzikale
ontwikkeling wordt vaak geschetst in drie periodes. In de laatste periode liet hij al het
vertrouwde achter zich, om verder te gaan dan wie ook.
Zes zaterdagen van 10.30-12.30 uur
Deelname voor leden/vrienden: vrijwillige bijdrage; overige belangstellenden €5,- per
keer
I.v.m. de coronamaatregelen is aanmelden gewenst via 070-3250779 of
remondenhaag@hetnet.nl.
Lees meer
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Zaterdag 3 oktober,
10.30 uur
Samen poëzie lezen, met Ingrid de Bonth
In drie bijeenkomsten zullen we ons richten op
het samen lezen en ervaren van poëtische
teksten. Er zal aandacht worden besteed aan o.a. literair taalgebruik, stijlfiguren, metrum en
ritme. De gedichten zullen zoveel mogelijk verbonden zijn met ons jaarthema: “Over muren
heen”.
Drie zaterdagen van 10.30-12.30 uur. Maximaal 20 deelnemers.
Deelname voor leden/vrienden: vrijwillige bijdrage; overige belangstellenden €5,- per
keer.
I.v.m. de coronamaatregelen is aanmelden gewenst via 070-3250779 of
remondenhaag@hetnet.nl.
Lees meer

Dinsdag 6 oktober,
13.30 uur
Museum Beelden aan Zee
O.l.v. Jacques Zwaan
Het museum toont in de grote tentoonstelling “EIGEN+BEELD” een overzicht van de
beeldhouwkunst van de moderne tijd. Kunstwerken werden geleend uit binnen- en
buitenland, van kunstenaars als Mark Quinn, Ossip Zadkine en Niki de St. Phalle. Naast
deze expositie zijn er beelden in de vaste opstelling, zowel binnen (bijv. in de Gipsotheek),
als buiten, in de patio met grote beelden.
Verzamelen om 13.30 uur in de foyer van het museum. De museumkaart is geldig.
Lees meer
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Donderdag 8 oktober,
14.00 uur
Meditatiekring O.l.v. ds. Reinhold Philipp
zie 10 september

I.v.m. de coronamaatregelen is aanmelden gewenst via 070-3250779 of
remondenhaag@hetnet.nl.
Lees meer

Over oude muren en
andere dingen die (niet)
voorbijgaan
Door Bram Rutgers van der Loeff
Bij een intrededienst in de Pieterskerk in
Leiden, was in 1847 politiebescherming
nodig om ongeregeldheden te voorkomen.
Die dreigden omdat er van tevoren enkele
felle pamfletten -de toenmalige vorm van
onze social media- waren verschenen tégen deze nieuwe predikant. Hij stond namelijk
bekend als een vooraanstaand vertegenwoordiger van de Groninger richting. De ideeën van
die richting pasten -volgens een pamflet- beter bij mohammedanen of, erger
nog, jezuïeten, dan bij een rechtgeaard hervormd-gereformeerde. Want die Groninger
Godgeleerden verkondigden leerstellingen zoals:
- de Bijbel is niet Gods Woord, maar God is te vínden in de Bijbel
- men moet Christus niet met God verwarren
- het leerstuk dat Christus voor onze zonden is gestorven, is verouderd
- de Heilige Geest is geen handelend persoon met een wil, maar een Goddelijke kracht!
Met een vloed aan Bijbelcitaten werd in dergelijke pamfletten de ongerijmdheid en
ongepástheid van deze Goddeloze Groninger Leerstellingen bewezen.
Nu zou het kunnen, dat u als remonstrant zich toch min of meer herkent in deze gewraakte
leerstellingen. Want de Groninger richting komt al vroeg aan bod in het proefschrift ‘Van
‘verstoten kind’ tot belijdende kerk, de Remonstrantse Broederschap tussen 1850 en
1940’ (2006), van ds. Tjaard Barnard, remonstrants predikant te Rotterdam.
Wanneer Barnard de remonstrantse
theologie van het midden van de 19e eeuw beschrijft, verwijst hij al snel naar de Groninger
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richting: die hadden op dat moment een meer complete theologie dan de remonstranten,
maar zaten theologisch wel in dezelfde hoek.
De Groninger Godgeleerden, voorlopers van de Modernen, meenden dat geloof en
wetenschap niet strijdig met elkaar hoefden te zijn. Anders gezegd: als gelovige hoef je je
verstand niet thuis te laten. De Groninger richting hechtte dan ook veel waarde aan goed
onderwijs. Dit ook om het volk te ‘verheffen’ en armoede te bestrijden. Die doelstellingen
brachten ze in de praktijk ook. Zo nam deze Leidse predikant het initiatief voor een
Kweekschool voor Bewaarschoolhouderessen en voor de Kweekschool voor Zeevaart.
Deze laatste was met name bedoeld om ‘haveloze jongens’ meer kans te geven in de
samenleving.
Vorige week verscheen het boek De dominee en de koopman, Sociale vernieuwers in de
19e eeuw. Behalve deze vooruitstrevende predikanten wordt daarin ook het portret
geschilderd van één van zijn ‘strijdmakkers’, de Leidse dekenfabrikant Zaalberg.: het geeft
een goed beeld van een ook voor de remonstranten belangrijke periode. In 1868 werd de
benoeming van predikanten ‘gedemocratiseerd’ door de instelling van brede kiescolleges.
Dat leidde tot een ‘nieuwe orthodoxie’, waarbij de pamflettenschrijvers van weleer de
Modernen praktisch geheel verdrongen. Veel vrijzinnigen -dat woord bestond toen nog
nauwelijks- onder de hervormd-gereformeerden zochten vervolgens hun heil bij de NPB, de
Remonstrantse Broederschap of de doopsgezinden. Onze verlichte dominee uit Leiden ging
in 1872 met pensioen, maar had ook daarna nog flink last van deze ontwikkelingen in zijn
voortgaande bestuurlijke en sociale werk. Pijnlijk voor iemand wiens vrijzinnigheid en
welsprekendheid zó gewaardeerd werd, dat hij ook bij Doopsgezinden, Remonstranten en
Lutheranen op de kansel mocht staan.
De naam van deze predikant? Abraham Rutgers van der Loeff, in 1808 geboren in
Spaarndam, en in 1885 overleden te Leiden. Betovergrootvader van de schrijver van deze
tekst. Het boek is te verkrijgen bij Uitgeverij Ginkgo: 071 512 5636, www.uitgeverijginkgo.nl;
(véél) meer informatie over deze bijzondere voorganger is te vinden op
www.rutgersvanderloeff.nl.
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