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Het schilderij van J. Voorhorst op de buitenpagina  is 
gebaseerd op vers 2 en 16, 17 en 18 van Psalm 7. De 
dichter zoekt zijn toevlucht bij God, symbolisch tussen 
de beide handen.  



3  

Voorwoord 
 
Voor u ligt het boekje, waarin we het winterwerk voor het 
komende seizoen 2016-2017 presenteren.  
Nieuw is dat dit boekje ontstaan is in samenwerking tussen de 
Protestantse gemeente te Velp en de Protestantse 
gemeente te Rozendaal. Wij willen elkaars kringen en 
activiteiten nadrukkelijk aan u presenteren.  
Het is een zeer gevarieerd aanbod geworden: gespreks-
kringen rond bijbel en/of geloof, meditatieve wandelingen, 
concentratie op spiritualiteit, ontmoetingen op het snijvlak 
van bijbel, kerk en cultuur,  avonden rond muziek of film… 
Voor ieder die zich verder wil verdiepen of gewoon anderen 
wil ontmoeten, is er wel iets te vinden. De kringen staan open 
voor iedereen die geïnteresseerd is: gemeentegrenzen tellen 
we daarbij niet: u bent van harte welkom! 
 
Onder de aankondiging van de kringen vindt u de 
begeleider(s), de plaats van samenkomst en de aanvangs-
tijden. Voor sommige kringen is het goed om u op te geven; 
u treft dan het emailadres van de begeleider(s) daarbij aan. 
 
Het aanbod ligt er. U bent van harte uitgenodigd om deel te 
nemen aan de aangeboden kringen. We hopen dat we een 
inspirerend en goed seizoen met elkaar voor de boeg 
hebben! 
 
Namens alle begeleiders, 
Janneke Bron 
Frans Ort. 
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      Nicodemuskring  

 Al jaren komt de Nicodemuskring samen in de Tuinkamer van 
onze kerk bijeen om samen na te denken en vooral van 
gedachten te wisselen over actuele thema’s, over 
filosofische en existentiële vragen, over theologen en hun 
visies. De ochtenden duren van 10.15 tot ongeveer 11.45 uur. 
De opzet van de ochtenden is globaal als volgt: we drinken 
samen koffie, we luisteren naar een inleiding en vervolgens 
gaan we na een korte pauze met elkaar in gesprek omtrent 
de aangereikte thema’s. In het afgelopen jaar hebben we 
gesproken over zeer diverse onderwerpen: veranderende 
beelden in de theologie rondom het Godsbeeld en het 
Christusbeeld, ouder worden, de dood als onderdeel van ons 
leven, maar ook de symboliek van de boeteprocessies in 
Spanje. De Nicodemuskring is inmiddels gegroeid tot een 
plek waar we intensief met elkaar nadenken over veel 
facetten van de religie en de filosofie. Ieder die 
geïnteresseerd is in verdergaande ontplooiing is van harte 
uitgenodigd om aan te schuiven…  
De eerste ochtend was op vrijdag 30 september. In principe 
komen we daarop aansluitend samen op elke laatste 
vrijdagmorgen van de maand.   
Data: vanaf 30 september, in principe elke laatste vrijdag-
morgen van de maand Aanvangstijd: 10.15 uur (koffie klaar om 9.45 uur) Plaats van samenkomst: de Serre van Rozendaal Inleider: leden van de groep, ds. Frans Ort 
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 Om de juiste woorden van mijn lied, twee avonden rondom de poëzie van Willem Barnard 
 
Wie in Rozendaal gaat werken, kan er niet omheen: hier 
heeft jarenlang de dichter Willem Barnard (of: Guillaume van 
der Graft) gewoond en gewerkt. Hier zijn ook veel van zijn 
kerkliederen ontstaan. Ook het huidige nieuwe liedboek kent 
veel werk van zijn hand. Maar wie was deze man, die na zijn 
emeritaat in Ellecom kwam wonen? Wat waren zijn drijfveren, 
waar lagen zijn theologische wortels? 
En vooral: hoe klinken zijn woorden vandaag de dag? Sinds 
ds. Frans Ort verbonden werd aan onze gemeente  heeft hij 
zich beziggehouden met het werk van deze dichter. We 
zullen ons dit seizoen in twee avonden buigen over zijn werk. 
De eerste avond zullen hij werk uit zijn gedichten lezen en 
toelichting geven bij de motieven en drijfveren uit Barnards 
leven. De tweede avond buigen wij ons over zijn liederen (die 
we ook zullen zingen): we maken dan ook kennis met zijn –
immer nog actuele- theologie. Iedereen die geïnteresseerd is 
in het werk van één van de belangrijkste dichters van 
kerkliederen uit de twintigste eeuw, is van harte uitgenodigd. 
 Data: 26 september en 24 oktober 2016 
Plaats van samenkomst: de Serre van Rozendaal 
Aanvangstijd: 20.00 uur 
Inleider: ds. Frans Ort 
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Psalmen in de morgen 
Wij buigen ons het komende seizoen vier morgens over de 
Psalmen. De Psalmen zijn nog altijd boeiend en prachtig om 
te lezen: eeuwenoude literatuur waarin mensen zich 
sprekend tot God willen verhouden.  
De eerste morgen buigen we ons over de genres in de 
Psalmen: Klaaglied, loflied, bedevaartslied enzovoorts. 
Daarbij bespreken we ook de verschillende poëtische 
‘technieken’: zo maken we kennis met wat we allang lazen, 
het parallellismus membrorum.  
De andere drie morgens buigen we ons over diverse 
Psalmen. We zullen in elk geval Psalm 23, Psalm 121 en Psalm 
139 lezen, drie van de toppsalmen uit het Psalmboek. Ik zou 
het fijn vinden als u zich van tevoren bij mij wilt opgeven, 
zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. 
(03 13 41 41 37, frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl).  
Het minimum aantal deelnemers voor deze morgen is vijf.  
 Data: 6 oktober, 3 november, 1 december 2016 en 
12 januari 2017 
Plaats van samenkomst: de Serre van Rozendaal 
Aanvangstijd: 10.00 uur 
Inleider: ds. Frans Ort 
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  Openhaardgesprekken 
 
Sinds een jaar komt een groepje gemeenteleden tussen de 
40 en 50 bij elkaar thuis om met elkaar te spreken over wat 
hen bezig houdt op het brede terrein van het geloof.  
We spraken over van alles en nog wat: over de plaats van de 
Bijbel in je leven, over hoe je aankijkt tegen de verhalen, over 
de tijd waarin we leven met zijn vele uitdagingen.  
Het is de bedoeling dat we zo’n vijf keer per jaar samen-
komen. De deelnemers verzorgen gedeeltelijk zelf de 
inleidingen en de discussie. Daarnaast plannen we elk jaar 
een keer ergens naartoe te gaan met elkaar. De gesprekken 
zijn open en vrij, de sfeer is buitengewoon goed.  
Wie nog wil aanschuiven, kan contact opnemen met ds. 
Frans Ort (03 13 41 41 37, frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl)   
 Aanvangstijd: 20.00 uur 
Begeleiding: ds. Frans Ort 
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  jij en ik – nieuwe bundel Frans Ort 
 
‘Wat gelóóf je nou zelf?’, was een confronterende vraag die 
aan Frans Ort ooit gesteld werd. In eerste instantie moest ik 
het antwoord schuldig blijven: er is zoveel te zeggen…  
Maar de avond na die vraag heb ik het plan opgevat om 
daarover te gaan schrijven. De afgelopen anderhalf jaar heb 
ik mij intensief bezig gehouden met een serie gedichten 
rondom het thema ‘jij en ik’. Al schrijvenderwijs kwam de 
gestalte van God dermate dichtbij, dat ik in mijn gedichten 
ben gaan tutoyeren. Daarnaast was het ook een zoektocht 
langs Bijbelverhalen, belijdenissen, geloofswaarheden die 
omvallen – geloofwaarheden die staande blijven.  
Het geheel heeft erin geresulteerd dat ik in het najaar een 
bundel (mijn vijfde) het licht doe zien die onder de titel jij en 
ik, momentopnamen van een zoektocht bij uitgeverij Narratio 
zal verschijnen. Op 14 oktober 2016 hoop ik deze bundel te 
presenteren. Er zal een interview zijn, enkele betrokkenen 
lezen hun keuze uit de gedichten, er zal een kerklied klinken 
en het geheel wordt afgewisseld met muziek. Natuurlijk bent 
u in de gelegenheid de bundel aan te schaffen. Verder 
heffen wij met elkaar het glas! Ook als ik u niet persoonlijk 
genodigd heb, bent u bij deze van harte uitgenodigd om 
deze bijzondere avond bij te wonen. 
 Datum: 14 oktober 2016 
Plaats van samenkomst: de kerk van Rozendaal 
Aanvangstijd: 20.00 uur 
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“De profeten vanuit de joodse traditie”  

Wat voor mens is de profeet, vraagt 
Abraham Heschel  aan het begin van 
zijn boek “De Profeten”. Hij is een 
aangevochten mens, wiens “leven en 
ziel op het spel staan bij wat hij zegt, 
maar die ook in staat is de stille zucht 
van het menselijk lijden op te 
vangen“. De profeet is niet in de 
eerste plaats iemand die de toekomst 
voorspelt, hij is veel meer degene die 
Gods stem hoort en vandaar uit naar 
de wereld kijkt en het onrecht, het 

lijden en ook de hoop en het uitzicht voor mensen benoemt. 
Zijn rol is Gods stem hoorbaar te maken en hij doet dat met 
hartstocht.  
‘Er zijn geen bewijzen voor het bestaan van de God van 
Abraham’, schrijft Heschel, er zijn alleen getuigen die zich 
met hart en ziel inzetten voor rechtvaardigheid en vrede in 
deze wereld. Daar gaat het hem om. 
Velen ervaren onze tijd als een tijd van verwarring en 
dreiging. Er klinkt een roep om “leiders” met name in morele 
zin. Er klinken onnoemelijk veel stemmen en tegenstemmen. 
Wij stellen ons de vraag:  kunnen wij wat leren van die oude 
teksten, kunnen wij “er wat aan hebben” voor onszelf in onze 
situatie? Kunnen wij ons laten inspireren door die heel oude 
boodschappen?                        
Aan de hand van de woorden van  Jesaja en Amos – en van 
Abraham Heschel -  gaan wij hier naar op zoek. 
 Data: 14 januari, 28 januari, 11 februari 2017 
Plaats van samenkomst: de Serre van Rozendaal 
Aanvangstijd: 14.30 – 16.30 uur 
Begeleiding: ds. Bert Bomer  en ds. Madelon Beekhuis 
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 Op verhaal … in Rozendaal  
De afgelopen jaren heeft ds.  Frans Ort zich verdiept in de 
techniek van verhalen vertellen. Hij schreef vrij werk, dat 
echter vaak getekend wordt door zijn religieuze ervaringen. 
Daarnaast is hij medeoprichter van de BVvanVerhalen, een 
groep verhalenvertellers die tot doel heeft Bijbelverhalen 
opnieuw te vertellen en zo ze verrassend nieuw te laten 
klinken. In het vorige seizoen heeft u er al mee kunnen 
kennismaken tijdens een avond waar hij een serie losse 
verhalen vertelde. In dit seizoen zullen er twee avonden 
worden georganiseerd waarin hij (aangevuld met misschien 
een gastverteller) over een bepaalde bijbelse figuur een serie 
verhalen zal vertellen. De eerste avond zal de persoon en het 
leven van Jakob centraal staan. De tweede avond horen we 
de gebeurtenissen rond het lijden van Jezus, gezien door de 
bril van Maria Magdalena. De verhalen zullen worden 
afgewisseld  door muziek. We komen natuurlijk samen in de 
Serre van Rozendaal. De avonden duren ruim een uur, 
naderhand drinken we nog wat en praten we na. 
 Data: 25 januari, 5 april 2017 
Aanvangstijd: 20.00 uur  
Plaats van samenkomst: de Serre van Rozendaal 
Inleider: ds. Frans Ort, eventueel met een gastverteller 
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 “Onze kerk en vluchtelingen” 
 
60 miljoen mensen op de vlucht. Een onthutsend cijfer. De 
huidige vluchtelingencrisis vormt een enorme uitdaging voor 
Europa. 
Meer dan ooit worden we geconfronteerd met samenle-
vingsvragen rondom vluchtelingen, waarbij allerlei emoties 
een rol spelen.  
We zijn geschokt door de beelden van mensen die onder 
erbarmelijke omstandigheden hun landen ontvluchten. 
Tegelijkertijd veroorzaken de grote aantallen vluchtelingen in 
Europa ook gevoelens van angst en onzekerheid bij mensen 
in ons land. 
 
Deze avond staat in het teken van de achtergronden die 
horen bij het vluchtverhaal, het vergroten van kennis en 
vaardigheden om met deze mensen om te gaan en ze te 
ondersteunen, maar ook in het delen van ervaringen met 
elkaar( in de gemeente). 
  
Wij hopen dat deze verdieping een goede basis biedt om 
creatief en hartelijk deze mensen welkom te heten.  
 Datum: 22 februari 2017 Plaats van samenkomst: de Serre van Rozendaal Aanvangstijd: 20.00 uur           
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Wim van Tilborg Jheronimus Bosch, Visioenen van een Genie 
 
Op 9 augustus 1516 wordt in de flamboyante kapel van de 
Lieve Vrouwenbroederschap van de Sint Jan  in Den Bosch 
de plechtige uitvaartmis gecelebreerd van Jeroen Bosch. 
Bosch was toen wereldberoemd. Zijn schilderijen sierden de 
kamers van de groten der aarde van die tijd. De fascinatie 
voor Jeroen Bosch is daarna nooit meer verdwenen, ook al 
kennen wij met onze moderne blik niet meer de middel- 
eeuwse betekenis van alle details. En zijn schilderijen zijn daar 
vol van! Onze huidige fascinatie komt voort uit zijn magische 
fabelachtige voorstellingen. Gelukkig zijn er de laatste tien 
jaar enkele diepgravende studies uitgevoerd die erin 
geslaagd zijn de wonderlijke  details te duiden aan de hand 
van de middeleeuwse literatuur. En dat is een geweldige 
winst omdat we nu veel beter de boodschap begrijpen die 
Bosch in zijn schilderijen heeft gestopt. Bosch is, vanwege zijn 
fantasierijke en vaak onbegrijpelijke beelden in het verleden 
vaak geduid als sektelid, alchemist, ongelovige met kritiek op 
de clerus en gecategoriseerd als ‘niet in te delen in de 
kunstgeschiedenis’. Hij blijkt echter een diepgelovig mens 
van zijn tijd. Een geniale schilder, die zijn plaats in de 
kunstgeschiedenis heeft verworven als scharnierpunt tussen 
de middeleeuwen en de renaissance en, met zijn 
allegorische voorstellingen, zelfs fungeert als voorloper van 
de Hollandse barok. In de voordracht gaan we nader in op 
het levenswerk van Jeroen Bosch, met speciale aandacht 
voor de betekenis van de details van zijn beroemde werk:  
“De Hooiwagen”, die we het 
afgelopen jaar zowel in Den 
Bosch als in Boijmans Rotterdam 
hebben kunnen bewonderen.  
 Datum: 13 maart 2017 Inleider: Wim van Tilborg Plaats van samenkomst:  
de Serre van Rozendaal Aanvangstijd: 20.00 uur 
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  Muziek in de zomer 
 
In de zomerperiode zal het vorming- en toerustings-
programma nog een tweetal avonden kennen, waar we 
gaan luisteren naar muziek.  
De eerste avond kent als thema “koers NoordNoordOost – 
waar de stilte heerst”. Het biedt een gevarieerd luister-
progamma met muziek uit de Baltische en Finse regio. 
Centraal staan composities van componisten als Pärt, Tormis, 
Rautavaara en anderen. Allen hedendaagse componisten 
die schitterende muziek hebben geschreven om te 
ontdekking. Een terugkerend element in hun muziek is de 
verstilling, die kenmerkend is voor hun muziek.  
De tweede avond heeft een heel ander karakter: we 
beluisteren verschillende stukken filmmuziek. In de Serre is er 
regelmatig een filmavond, maar vanavond luisteren we naar 
de muziek, die vaak een essentieel onderdeel vormt in een 
film, maar waar we zelden apart naar luisteren. Er zal werk 
klinken van bekende filmmuziekcomponisten als Hans Zimmer 
(Gladiator), Alexandre Desplat (the Imitation game), Howard 
Shore (Lord of the Rings) en natuurlijk John Williams (Harry 
Potter) en Ennio Moricone (Malena). Voor wie een keer 
kennis wil maken met de bijzondere wereld van het stiefkind 
van de muziek, staan deze avonden open. Speciale 
voorkennis is niet nodig, enthousiasme om samen te luisteren 
naar mooie muziek natuurlijk wel. 
 Data: 12 juni, 3 juli 2017 
Aanvangstijd: 20.00 uur 
Plaats van samenkomst: de Serre van Rozendaal 
Inleider: ds. Frans Ort 
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Samen eten 
 
In de context van dit boekje vermelden wij ook dat we 
tweemaal per jaar (vaak in het voorjaar en najaar) een 
gemeentemaaltijd hebben voor een diaconaal doel.  
Wij eten dan met elkaar in de Serre van Rozendaal; het eten 
wordt door verschillende gemeenteleden bereid. In de 
Nieuwsbrief kunt u lezen wanneer deze maaltijd precies 
wordt gehouden. 
 
Daarnaast is er een groepje dat regelmatig samenkomt om 
met elkaar te eten. Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u 
informatie daarover opvragen bij Edith Janssen-Lagemaat, 
tel. 026 363 88 34. 
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Andere activiteiten in de kerk van Rozendaal 
 
Naast de activiteiten in het licht van Vorming en toerusting 
zijn er de kerk van Rozendaal nog andere zaken die de 
aandacht mogen hebben. Zo wijzen we in deze context op 
de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Kerk van 
Rozendaal. Zij organiseren onder meer een filosofische kring 
met sprekers van formaat, concerten en dergelijke. Het geld 
dat zij hiermee bijeen brengen, komt ten goede aan zaken in 
en rondom de kerk van Rozendaal. 
 
Daarnaast is er de zogenaamde KIK-commissie. Deze groep 
(Kunst in de Kerk) organiseert onder meer een aantal malen 
per jaar een open podium in de kerk, er zijn filmavonden die 
maandelijks plaatsvinden in de serre van Rozendaal en 
jaarlijks wordt de zomerfair gehouden in de maand juni. Dat 
laatste is een groots gebeuren waarvoor we de kerk, de Serre 
en de tuin gebruiken. Ook hier kunt u de activiteiten 
aangekondigd vinden in de Nieuwsbrief. 
 
Tenslotte wijzen we op de speciale ochtenden, waarop de 
Serre van Rozendaal geopend is voor iedereen die zin heeft 
in een kopje koffie en de ontmoeting van anderen. Elke 
woensdagmorgen tussen tien en twaalf uur is de Serre 
geopend. Een aantal malen per jaar organiseren we ook 
activiteiten voor de Serre van Rozendaal, zoals deze ochtend 
heet: musici geven een klein concert, er zijn verhalen en 
poëzie et cetera. Deze activiteit staat open voor alle 
bewoners van Rozendaal en Velp: u bent er hartelijk welkom 
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   Meditatief wandelen  
Meditatief wandelen is mediteren terwijl je rustig wandelt. Het 
gaat er niet om een doel zo snel mogelijk te bereiken, maar 
om te lopen met aandacht voor wat er op je pad komt. We 
zoeken de natuur op en laten ons raken door de schoonheid 
van het landschap, voor alles wat groeit en bloeit. Of we 
lopen door de straten van Velp en verbinden ons met de 
omgeving. Waar je ook loopt, probeer met aandacht te 
lopen en ontdek de ontspanning die dat je geeft. 
 We starten om 9.00 uur in de Oude Jan met een kloosterlijk 
morgengebed, gaan dan in stilte op pad en besluiten tegen 
11.00 uur met een kop koffie in de Oude Jan. Eerste zaterdag van de maand, 9-11 uur Oude Jan 
1 okt – 5 nov – 3 dec 2016 – 7 jan – 4 feb – 4 mrt – 1 apr –  
6 mei – 3 juni – 1 juli 2017 Begeleiding: Janneke Bron,  Informatie en aanmelding: janneke.bron@pknvelp.nl 
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 Meditatie  
Even afstand nemen van alles wat je in beslag neemt.  
Als je stil wordt en je aandacht richt op wat er dan is, in jezelf 
en om je heen, verandert er niets, maar wel verandert de 
manier waarop jij de dingen waarneemt. We worden stil bij 
een tekst en/of muziek uit de christelijke traditie. 
 
Op de eerste en derde dinsdag van de maand komen we daarvoor bij elkaar in de Oude Jan.  
6 en 20 sept – 4 en 18 okt – 1 en 15 nov – 6 en 20 dec 2016 – 3 
en 17 jan – 7 en 21 feb – 7 en 21 mrt – 4 en 18 apr – 2 en 16 
mei – 6 en 20 jun – 4 juli 2017. Tijd: 20-21 uur. Begeleiding: Janneke Bron,  Informatie: 
janneke.bron@pknvelp.nl 
 
  Meditatief zingen  
Augustinus zei het al: zingen is dubbel bidden. Je kunt ook 
zingend mediteren of meditatief zingen, een voorbeeld zijn 
de liederen van Taizé. We gaan zingen luisterend spirituele 
liederen uit diverse tradities en ervaren hoe verbindend het is 
om aan samenklank te werken. Je hoeft geen zangervaring 
te hebben. 
 Vijfde dinsdag van de maand, 20-21 uur Oude Jan. 
29 nov 2016 – 31 januari - 30 mei 2017. Begeleiding: Janneke Bron,  Informatie en aanmelding: janneke.bron@pknvelp.nl    
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 Gesprekskring Alzheimer  
Een gesprekskring voor mensen die zelf of in hun omgeving 
geconfronteerd worden met de ziekte van Alzheimer. 
 Dinsdagmorgen, eerste dinsdag van de maand. Begeleiding: Dick Juijn,  informatie en aanmelding: dick.juijn@pknvelp.nl 
 
  Onbeperkt Bijbellezen  
Een paar keer per jaar willen we samen in 
de Bijbel gaan lezen, mensen met en 
zonder beperking. 
 Data en plaats: in overleg. Begeleiding: Janneke Bron,  Informatie en aanmelding: janneke.bron@pknvelp.nl 
 
 
 Rondeelgesprekken  
Een gesprekskring voor 30-ers/40-ers die vorige jaar is 
begonnen als een kring over geloofsopvoeding, maar 
gaandeweg vooral een kring werd over ons eigen geloven. 
We gaan dit seizoen in gesprek aan de hand van het boekje 
Doornse Catechismus. 
 We komen bij elkaar in het Rondeel, achter de Grote Kerk. Data: in overleg, aanvang: 20.00 uur. Informatie en aanmelding: janneke.bron@pknvelp.nl 
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 Gesprekskring De Verdieping  
We gaan met elkaar in gesprek naar aanleiding van of over 
een bepaald boekje of persoon. Elke avond levert een 
boeiend gesprek, soms heel persoonlijk. De avonden vinden 
plaats bij één van de deelnemers thuis.  
Wil je meedoen, dan ben je van harte welkom.   
 Informatie en aanmelding: Joke van der Kolk, 
jvanderkolk2@gmail.com  Locatie: bij de deelnemers thuis. Data: in overleg, aanvang: 20.00 uur. 
 
  Samenleesbijbel  
Workshop Samenleesbijbel, 1 dagdeel, ouders en kinderen 
tot 12 jaar. 
 Zondagmiddag, info volgt op de website. Begeleiding: Janneke Bron  Informatie en aanmelding: 
janneke.bron@pknvelp.nl 
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 Dinsdagmiddagkring najaar: Flexibel geloven  
Steeds meer mensen halen inspiratie uit 
verschillende religies. Het boek Flexibel 
geloven (Manuela Kalsky en Frieda Pruim) 
beschrijft de veelkleurigheid van dit 
verschijnsel aan de hand van elf 
portretten. Aan de hand van de portretten 
gaan we in gesprek over ons eigen 
geloven. Als afsluiting bezoeken we in 
Museum Catharijneconvent de 
tentoonstelling Heilig schrift, over de heilige 

geschriften: Tanach, Bijbel en Koran.  Data: 18 oktober, 1 en 15 november 2016. Tijd: 14.30-16.30 uur, inloop en koffie vanaf 14.00 uur. Bezoek aan Museum Catharijneconvent: wordt gepland  
in overleg. Begeleiding: Janneke Bron  Informatie en aanmelding: janneke.bron@pknvelp.nl 
 
  Dinsdagmiddagkring voorjaar: Etty Hillesum  
We verdiepen ons in het leven en de geschriften van Etty 
Hillesum en gaan met elkaar in gesprek over wat we daar 
tegenkomen. Op een zondagmiddag bezoeken we de 
tentoonstelling over haar in het Etty Hillesumcentrum in 
Deventer en maken daar een ‘Joodse wandeling’ door de 
stad op een zondagmiddag.  
 Data: 17 en 31 januari, 7 februari 2017.  Tijd: 14.30-16.30 uur, inloop en koffie vanaf 14.00 uur. Bezoek aan Deventer: wordt gepland in overleg. Begeleiding: Janneke Bron  Informatie en aanmelding: janneke.bron@pknvelp.nl 
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Creatief Café  
Vrijdag 27 januari 2017. 
Voorheen waren er wijkcontactbijeenkomsten. Dit jaar doen 
we het wat anders. We ontmoeten elkaar en gaan in 
verschillende groepen aan de slag als een voorbereiding op 
de 40 dagentijd. Samen maken we een 40-dagenkalender. 
Er is mogelijkheid tot gesprek, creativiteit, zingen, schrijven.  
Eventueel krijgt deze avond een vervolg.  
 Informatie volgt in Lef! en op de website. Informatie en aanmelding: janneke.bron@pknvelp.nl 
 
 
 Film 40 dagentijd: Erbarme dich  
In een verlaten kerk met een groep daklozen als publiek, 
doen experts en liefhebbers (theaterregisseur Peter Sellars, 
dirigent Pieter Jan Leusink) verslag van hun bijzondere 
verhouding met Bachs muziek. Muziek is een wereld op 
zichzelf, een taal die rationeel begrip overstijgt. De verhalen 
van de personages zijn zowel uniek als invoelbaar: uiteindelijk 
kent iedereen een vorm van lijden, verlies en liefde. Het 
lijdensverhaal van de Matthäus Passion is daarom niet alleen 
tijdloos, maar ook vertrouwd: ondanks onze verschillen delen 
we het geheim van de muziek.   
 Woensdag 8 maart, 19.30 uur, Rondeel. Informatie en aanmelding: janneke.bron@pknvelp.nl 
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Verdieping 40 dagentijd: Judas  
14 maart 2017: Judas in de evangeliën 28 maart 2017: het evangelie van Judas Beide avonden zijn van 20-22 uur in het Rondeel. Begeleiding: Janneke Bron  Informatie en aanmelding: janneke.bron@pknvelp.nl 
 
  Nabestaandenmiddag  
Een middag voor mensen die onlangs 
een dierbare hebben verloren. Zondag 23 april, info volgt op de website. Begeleiding: Dick Juijn  Informatie en aanmelding: dick.juijn@pknvelp.nl 
 
 
 Musical Ruth  
met in de hoofdrol: dominee Dick Juijn. 
Een initiatief van PKN Rheden. Zaterdag 20 mei in de Grote Kerk Velp. 
 
 
 Taizévieringen Oude Jan 19.00 uur  
11 sept – 11 dec 2016 – 12 mrt – 11 juni 2017  Mogelijkheid om zingen te oefenen: 15.30 uur Samen eten: (eigen brood mee) 17.30 uur 
Ook muzikanten zijn welkom! Informatie en aanmelding: janneke.bron@pknvelp.nl 
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Samen eten  
Drie keer per jaar eten we samen in het Rondeel. Een groepje 
mensen bereidt daarvoor een heerlijke maaltijd, per keer een 
ander menu. De data worden aangekondigd in het kerkblad 
en op de website.  Organisatie en contactpersonen:  
Leny Bleijenberg, 026-3646467 en  
Anneke Kruijswijk Jansen, 026-3619459. 
 
        Thuis samen eten  
Vindt u het ook gezellig om samen met anderen te eten? Of 
het nou gaat om de Hollandse pot of Bijbelse kookkunst, 
samen eten is een aangename manier om elkaar te 
ontmoeten en wat beter te leren kennen. 
 Organisatie en contactpersoon:  
Heleen Oosterbroek, oostheleen@hotmail.com  
 
 
 


