Haarlem, april 2021 – De kerkenraad van de Protestantse
Gemeente in Haarlem-Noord en Spaarndam deelt mee, met
groot verdriet, dat haar predikant René van der Rijst is
overleden, op zondag 18 april 2021. René overleed na een
ziekbed; hij is 56 jaar geworden. ‘Ons meeleven en onze
gedachten gaan uit naar zijn gezin, zijn familie en naar een
ieder die René zal missen’, aldus de voorzitter van de
kerkenraad, Ilonka Boomsma
René van der Rijst diende de Protestantse Gemeente in
Haarlem-Noord en Spaarndam meer dan 20 jaar. Daarvoor
was hij 6 jaar predikant in Arkel.
René zal herinnerd worden als een creatieve, betrokken en
bevlogen predikant. Hij kon goed luisteren en ging graag in
gesprek met verschillende mensen. Ook organiseerde hij,
samen met de kinderen en de jongeren uit de kerk, kerkdiensten met een bijzonder
karakter. Hij maakte graag muziek en had een warm hart voor kunst en cultuur. Mede
dankzij zijn inzet is er veel aandacht geweest voor kerkvernieuwing. Hierdoor is onder
meer Verhalenhuis Haarlem van start gegaan. Met muziek, theater, lms, workshops, en
loso ecafé’s wordt in dit podium aandacht gegeven aan zingeving en levensthema’s
voor een breed publiek. De Protestantse Gemeente is dankbaar voor alles wat hij heeft
betekend
Naast zijn predikantschap was René 5 jaar lang voorzitter van Op Goed Gerucht, een
vernieuwingsbeweging van protestantse theologen die midden in de samenleving staan.
Hij promoveerde in 2014 met het proefschrift ‘De uitzaaiing van het Woord - homiletiek in
het spoor van Derrida’. Ook publiceerde hij verschillende boeken, leverde een bijdrage
aan publicaties en schreef artikelen in tijdschriften waaronder Kind op Zondag. In
september 2020 verscheen zijn laatste boek bij KokBoekencentrum, Het geschenk van
vertrouwen. De maakbare samenleving voorbij.
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Haarlem-Noord en Spaarndam biedt haar
leden en andere belangstellenden de gelegenheid om het verdriet bij het overlijden van
René met elkaar te delen. De Immanuelkerk (Van Egmondstraat 5, Haarlem) en de Oude
Kerk (Spaarndam) zijn daarom geopend voor condoleance. Op de website
kerkpleinhaarlemnoord.nl staan de dagen en tijdstippen vermeld. Bezoekers kunnen een
kaarsje aansteken, een bericht achterlaten in het condoleanceregister, of luisteren naar
muziek. De berichten uit het condoleanceregister zullen later gegeven worden aan de
echtgenote en kinderen van René van der Rijst. Tijdens deze bijeenkomsten gelden de
maatregelen m.b.t. Covid19.
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Voor meer informatie (niet voor publicatie):
- Arno v.d. Vuurst de Vries, 06-40169474 info@kerkpleinhaarlemnoord.nl
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Overlijden dominee René van der Rijs

