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Tijdens de dienst van 2 april vierden we het tienjarig jubileum van Joke Brandsma als cantor. Wij 
namen tevens afscheid van haar. In de dienst lazen we gedichten, die zij had uitgekozen. Op basis van 
de tekst van Psalm 121 (de lezing die ik koos), de twee gedichten (van loyd Haft en van Anton Ent), 
een motief uit het werk van Joke zelf (de foto bij het gedicht schaduwvrouw) en een regel van een 
lied van Sytze de Vries schreef ik een ‘preekgedicht’. Ik neem het bij deze op in de Nieuwsbrief. 
 
 

uitgaan en ingaan, 
een bedevaartslied 
       voor Joke 

 
 
zal ik spreken waar ik Jou ken 
 niet aan bergen 
 niet aan torenende rotsen 
 niet in een brandende zon 
 niet bij de tanende maan 
ondanks alles zal ik zeggen: 
hier, achter mijn ogen 
dat Jij er bent 
en dat, als ik aan Jou denk, 
dat ik dan grond vind - 
de grasgetooide aarde waaruit ik geschapen werd - 
met mijn schaduw die haar streelt: 
wil Jij dat zijn? voor mij? 
 
zal ik dan fluisteren: 
hier 
in waar ik adem 
uit waar ik adem 
want ik adem Jou 
 
moet ik dan gaan 
een pad langs de afgrond 
dragen zul Je me niet 
steken zal de zon 
schaduw van rust is ver 
en draagvlak is mijn voet ontschoten 
ik val en val en val 
totdat ik weer sta 
op grond, groengetooide aarde, 
tot ik zal zingen 
 
een lied zal het zijn van opgang 
van uitgaan uit het vertrouwde 
van ingaan naar de dag die niemand weet 
een lied van zoeken, tasten, graaien: 
waar mijn hulp? 
 
daar zal het naast me zijn: 
dat onverwacht geschenk van stemmen 
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luister, mensen zingen 
mijn hulp? van de Heer! 
een breekbare lofzang 
over Jouw ogen die zíen  
over schaduw aan mijn rechterhand 
en kwaad dat níet het laatste woord zal hebben 
over uitgaan en ingaan,  
luister, ze zingen:  
dat wij bewaard zijn - 
hoor ik het goed, 
ik neurie mee 
 
tot ik sta 
tot ik zing 
het lied van Jouw verlangen 
heeft mij aan ‘t licht getild 
een leven lang 
 
 
2 april 2017 
Frans Ort 
 

In memoriam Joke Brandsma 
Op donderdag 20 april voltooide zich het leven van onze cantor, Joke Brandsma. In haar 
verliezen wij een markante en altijd aanwezige vrouw, die onze cantorij en de gemeentezang 
op een unieke wijze heeft geleid en begeleid. Wij zijn dankbaar voor haar grote kennis van 
zaken: op liturgisch gebied, op muzikaal terrein, maar ook zang technisch en poëtisch vlak. 
Zij liet ons met grote inzet en tomeloze energie delen in die kennis. Opmerkelijk was daarbij 
de wijze waarop zij de zang dirigeerde: menigmaal maakte zij met haar beide handen een 
gebaar alsof zij ons willen opstuwen in het lied. In die gedrevenheid heeft zij ons laten delen 
in de tien jaar dat zij cantor was in onze gemeente. Naast haar cantorschap was zij ook actief 
als pianist, als componist en als dichter. In het najaar van vorig jaar heeft zij in ons midden 
haar bundel sculptuur en spinsels gepresenteerd. Vrij spoedig daarna kwamen de berichten 
dat zij ziek was. De afgelopen periode heeft dan ook in het scherpe licht gestaan van een 
naderend afscheid. Zij heeft ons daarin getoond wie zij was: een vrouw die met grote 
openheid ons liet delen in haar kwetsbaarheid. Maar telkens opnieuw heeft zij daarin ook de 
touwtjes in handen gehouden. Tot op het laatst heeft zij het leven proberen te vieren. En dat 
deed ze op een indrukwekkende wijze. Teken daarvan was haar afscheid op 2 april. Het was 
haar uitdrukkelijke wens dat het een feestelijke samenkomst zou zijn: niet voor niets is er 
getrakteerd op taartjes. Het was dan ook een warm afscheid, waarin we samen getracht 
hebben goede herinneringen te vieren. Joke was ook een betrokken en goede collega voor 
de musici en de predikanten met wie zij samenwerkte. De liturgie droeg duidelijk een 
stempel van haar betrokkenheid. Nu zij gestorven is, schrijven we dat zij niet meer onder ons 
is, maar zij zal zeker niet vergeten zijn: wij dragen de herinneringen aan haar mee in onze 
harten - herinneringen die we zullen koesteren. We besluiten dit stukje daarom met een 
Joodse uitspraak rondom het afscheid: haar naam was Joke Brandsma, de nagedachtenis aan 
haar naam strekke ons allen tot zegen. 
 
Frans Ort 
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19 mei 2013, 
foto: Gert Jan Bollen 
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HAPPY VIEW laatste gedicht  

 
Hij reikt mij zijn hand  
een gebaar waar ik ondersteboven  
geheel ontdaan van zwaarte  
 
het been, zoëven nog moe  
en doof de tinteltenen  
nu kietelkrommend in zijn hand.  
 
Steeds hoger tilt hij me  
trekt als een magneet net niet genoeg  
mij naar zich toe  
 
de deur blijft op een kier  
een ademtocht lang  
een ‘Happy View’ op mijn netvlies  
 
hoopvolle naam voor de poort  
naar een Niet-weten.  

 
Joke Brandsma (29 september 1959 – 20 april 2017)  
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Goede Vrijdag 2017 
Op Goede Vrijdag sprak ik tijdens de overdenking een gedicht uit dat gebaseerd is op de 
gestalte van Simon Petrus. Op dit gedicht kreeg ik een aantal reacties, met steeds de vraag 
of het misschien mogelijk was om de tekst te lezen. Ik heb de tekst daarom bij deze 
opgenomen in de nieuwsbrief. De titel van het gedicht is Sintels en het speelt zich af rond 
het kolenvuurtje in het paleis van de hogepriester. 
 
 

sintels 
         als Petrus 

 
 
nu al mijn vlammen zijn gedoofd 
en mijn woorden tot as vervielen op de koud geworden grond 
zie ik - 
messcherp in het morgenlicht - 
wie ik was  
en hoe ik ben 
  
belofte van warmte ooit 
 
maar 
verschroeide idealen  
verwaaide vlammenzee 
gedoofde dans van licht 
 
zo ben ik dus 
echt 
sintels  
strovuur 
vegen roet 
voor wie zijn handen langs mij wrijft 
 
en ik 
ik kan alleen maar wachten 
tot in het tere licht 
mijn kracht  
ooit eens  
opnieuw zal worden aangewakkerd 
 
kom dan  
vonk 
heb mij lief - 
niet om wat ik ben 
maar ondanks alles - 
en doe mij gloeien 
van het echte vuur 
dat vergeving schenkt 
en liefde heet 
 
Frans Ort 
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Nicodemuskring 
De Nicodemuskring komt in de maand mei samen op 19 mei op de vertrouwde tijd (aanvang: 
10.15 uur) en op de vertrouwde plaats in de Serre van onze kerk. Het onderwerp is nu nog 
niet bekend, maar ds. Frans Ort zal een inleiding verzorgen waarna wij met elkaar in gesprek 
gaan. U bent van harte welkom: de koffie staat klaar vanaf 9.45 uur. 
 

Op verhaal…in Rozendaal 
Schrijf het nu maar vast in uw agenda: op zondagavond 21 mei komt een groep 
verhalenvertellers naar de kerk van Rozendaal. De groep, waarvan ik zelf deel uitmaak, 
vertelt verhalen onder de noemer BVvanVerhalen. BV staat voor ‘Bijbelse Vertelgroep’. Wij 
maken verhalen op basis van een serie Bijbelverhalen die we gekozen hebben. We steken de 
verhalen dan in een nieuw (en hopelijk verrassend) jasje. Op die manier verzorgde ik al 
eerder avonden in Rozendaal met korte verhalen of met het langere verhaal rondom Maria 
Magdalena. Op zondag 21 mei vertellen we verhalen rondom de figuur van Jacob: zijn leven 
en zijn wispelturigheden staat centraal in zes verhalen die we –afgewisseld door muziek- 
hopen te vertellen. De avond begint om 19.00 uur en wordt gehouden in onze kerk. 
Iedereen die geïnteresseerd is in een nieuwe manier van luisteren, is hierbij van harte 
uitgenodigd. 
 
ds. Frans Ort 
 

Diaconiecollecten mei 
 

30 april: Voor het ons bekende dorp De Glind bij 
Barneveld waar kinderen met psychische of 
gedragsproblemen dan wel met een lichamelijke 
beperking, maar ook uit huisgeplaatste kinderen een 
liefdevolle huisvesting en begeleiding vinden. Er wonen 
ook echtparen die een aantal kinderen in huis 

opnemen, zodat zij in een gezin kunnen opgroeien. Wij bevelen deze collecte van harte aan! 
7 mei: Voor Exodus. Al 35 jaar werkt Exodus met gedetineerden en ex-gedetineerden om 
hen te helpen met Wonen, Werken, Zingeving en Relaties, met het doel dat zij te zijner tijd 
weer een plek zullen vinden in de maatschappij. Dit gebeurt vanuit een christelijke 
levensbeschouwing. 
14 mei: Deze zondag is de opbrengst van de inzameling bestemd voor 'De Herberg' in 
Oosterbeek en dat is een pastoraal diaconaal centrum. Wie hulp zoekt bij verdriet en 
tegenslag kan daar een dagprogramma volgen en in ieder geval 3 weken gast blijven. Men 
kan er ook in retraite gaan als men in alle rust wil nadenken over het (eigen) leven. Wie 
meer wil weten kan ook de website bezoeken: www.pdcdeherberg.nl  
21 mei: Deze zondag voor het Inloophuis in Velp Zuid, waar onlangs het eerste lustrum kon 
worden gevierd. Het Inloophuis is een trefpunt voor contact, voor een luisterend oor met 
hart voor mensen (aldus de voorzitter ds.Klaas Eldering). 
28 mei: voor ons gezamenlijke (met Velp) project Pakkie-An, waarover u meer informatie 
kunt vinden op een andere plaats in deze nieuwsbrief of op een ander tijdstip. 
 
Namens de diakenen     Ans van Dijkhuizen 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfwr2ny8XTAhVLvRQKHZ5bAuYQjRwIBw&url=https://barneveld.christenunie.nl/page/34539&psig=AFQjCNHSiGYDCmpIVK_doYgTqUg7njgKDg&ust=1493415131305535
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Serre van Rozendaal:  
 

 

Woensdag 3 mei: lezing over wijnen uit Portugal. 
 

Op 3 mei zullen Peter Brandsen en Carry Maarse uit Velp 

een presentatie geven over Portugese wijnen. Vorig jaar zijn 

zij gestart met de verkoop van Portugese wijn. Port uit 

Portugal kent iedereen. Weinig mensen weten dat Portugal 

ook een zeer interessant wijnland is. Portugese wijnen 

hebben een volstrekt eigen en authentiek karakter. Er zijn 

meer dan 300 inheemse druivenrassen, met druivenstokken van 80 jaar en ouder. Daarnaast 

kent Portugal grote klimaatverschillen en verschillende bodemsoorten. Rood, wit, rosé of 

mousserend, je vindt het er allemaal. In hun presentatie vertellen ze meer over dit Portugese 

palet aan smaken. Er zal zeker ook het een en ander te proeven zijn. We zien u graag! 

Aanvang lezing om 10.30 uur.  

 
 

 

Woensdag 17 mei: lezing over de Koningsberg in Rozendaal. 

 

Op 17 mei zal Ciska 

van der Genugten, 

Specialist Natuur en 

Cultuurhistorie van 

de stichting 

Geldersch 

Landschap & 

Kasteelen een 

inleiding over de 

Koningsberg in 

Rozendaal houden.  
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Deze ‘berg’ is onderdeel van de historische parkaanleg behorend bij kasteel Rozendaal en is 

recent door het Geldersch Landschap zo goed mogelijk in oude luister hersteld. Ciska zal aan 

de hand van oude kaarten en foto’s iets over de geschiedenis van de parkaanleg van het 

kasteel vertellen. Aanvang lezing 10.30 uur. 

 

Komende activiteiten: 
31 mei: lezing over archeologie door Wim Schennink 

7 juni: workshop bloemschikken door Els Keurentjes 

28 juni: cellomuziek door Mariette Freijzer. 

 

De Serre is, zoals elke woensdag, open tussen 10.00 en 12.30 uur voor ontmoeting en koffie. 

Toegang vrij. Het programma van de activiteiten in de komende maanden ziet u ook op het 

informatiebord bij de Serre aan de Kerklaan. 

Voor hulp bij vervoer kunt u contact opnemen met 026-3707070 (plusbus). 

 
Terugblik concert 2 april 2017 
Zondagmiddag 2 april vond het vierde en laatste concert plaats van de 
Vrienden van de Kerk van Rozendaal. De programmering was 
veranderd door stemproblemen bij de zangeres van het 
oorspronkelijke concert. Gelukkig was Omnitet bereid het concert 
voor hun rekening te nemen. 

Het was een heel goed concert! En er was meer dan gemiddelde belangstelling voor. Dat 
inspireerde de mensen van Omnitet. Zij verzorgden een programma met liederen van 
Purcell, Mozart, Rossini, Tchaikovski, Puccini en uit de vorige eeuw Wood en Brown. Steeds 
in wisselende samenstelling. 
Na de pauze speelden Marianne Ratasjski en Frank Leurs van Antonin Dvorak de Slavische 
Dans voor quatre mains. Heel mooi. 
Tenslotte zongen de leden van Omnitet de Liebeslieder Walzer van Johannes Brahms. Een 
nieuw hoogtepunt in het concert. 
Gelukkig neemt de belangstelling voor de concerten toe. Misschien helpen de geplaatste 
aanplakbiljetten op de borden bij de ingang van Rozendaal? Omnitet zorgde voor 
belangstelling van hun eigen publiek. 
Inmiddels zijn de Vrienden van de Kerk weer bezig met een nieuw concertprogramma voor 
het volgende seizoen 2017/ 2018. 
Bert Beekhuis, voorzitter van de vrienden. 
 
Uit de KIK-commissie:  * een kleine foto-impressie van het succesvolle open podium van 23 
april!  Meer foto’s op onze website. 
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Contactmiddag Dinsdag 9 mei in de aula van 
Nieuw Schoonoord om 14.30 uur 
 

Deze middag is Anne Remijn – van der Scheer onze 

gast. Zij komt een lezing over dementie geven naar 

aanleiding van haar boek: ‘Papa waar ben je? 

‘(uitgeverij Eigenzinnig 2015) een ervaringsverhaal over 

dementie. 

Anne vertelt over haar vader (Roel van der Scheer) die zoekraakte, waarna binnen het 

tijdsbestek van een jaar beslissingen genomen moesten worden, over thuiszorg, dagopvang, 

rij-ontzegging tot opname in een verpleeghuis, met alle gevolgen van dien. Zij heeft het over 

de mantelzorg en de weg zoeken in de wereld van dementie. Dit doet zij met behulp van 

beelden en gedichten die zij uit haar eigen boek zal voorlezen. 

Anne Remijn is rouw - en verliesbegeleider met een eigen praktijk Eb en Vloed in 

Voorschoten. 

Onlangs kwam haar tweede boek uit, het kinderboek: Opa’s 

zakmes (uitgeverij Eigenzinnig 2016), wat ze samen met haar 

dochter Roos schreef en waarin dementie wordt bekeken vanuit 

de ogen van een kind.  

 

 

Omdat deze contactmiddag zowel de leden van de PCOB als de 

leden van de KBO worden uitgenodigd, wordt u verwacht in de 

Aula van Nieuw Schoonoord. Deze zaal is open vanaf 14.00 uur. 

De middag is natuurlijk gratis voor leden. Niet leden zijn ook van 

harte welkom, zij betalen 5 euro, inclusief koffie of thee. 
 

 

Uit de Classis 

Op 6 april was er weer een Classicale Vergadering. Nadat we 
de vorige keer een uitgebreide toelichting hebben gekregen 
op het eerste pakket van de kerkordewijzigingsvoorstellen 
in verband met Kerk 2025, is er tijdens deze vergadering 
geconsidereerd over deze voorstellen. Belangrijke 
onderdelen van het eerste pakket zijn: het samenvoegen 
van de 75 huidige classicale vergaderingen tot 11 nieuwe 
classicale vergaderingen, de positie van de classispredikant 

en de rol die de nieuwe ringen straks zullen krijgen bij de ontmoeting tussen de gemeenten. 
De bespreking in de Classicale Vergadering ging met name over deze onderdelen.  
Hoewel er enige zorg bestaat over de grotere afstand tussen de gemeenten enerzijds en de 
classis anderzijds stemt Classis Arnhem toch in met de nieuwe indeling van de classes. 
Daarmee accepteren we ook dat straks niet meer alle (wijk)kerkenraden rechtstreeks een 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmnqmPjcPTAhXHSBQKHd4UBKcQjRwIBw&url=http://www.denoordoostpolder.nl/nieuws/71245/lezing-van-zeezeiler-henk-de-velde-voor-irisopzee/&psig=AFQjCNG1Q_l0Csj3IwzBCmaAeDcsLJ-uOA&ust=1493329776467599
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX7N3WjcPTAhWJuxQKHdznCbEQjRwIBw&url=https://www.bol.com/nl/p/opa-s-zakmes/9200000061647090/&psig=AFQjCNEdL2bTtznVmQsb8PtFwaRSUI6YHw&ust=1493329931111510
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP06OA0cXTAhVFaRQKHWpBBeoQjRwIBw&url=http://www.kerkengwierum.nl/fotoAlbum.aspx?lIntNavId%3D908%26lIntAlbumId%3D6051&psig=AFQjCNE9RxLdZHJghRDYNorCjY6CKNCCtQ&ust=1493416719156772
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kerkenraadslid kunnen afvaardigen naar de Classicale Vergadering. De Classicale Vergadering 
heeft echter wel aangegeven nog niet in te kunnen stemmen met de wijze waarop de 
verkiezing gaat plaatsvinden. Hierover is nog onvoldoende duidelijkheid. Daarom stelt Classis 
Arnhem voor dat de nog op te stellen verkiezingsreglementen ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de gemeenten in de desbetreffende classis. 
Ook maakt de Classis zich zorgen over de zwaarte van de functie van classispredikant en stelt 
daarom aan de Synode voor om het mogelijk te maken het voorzitterschap van de nieuwe 
classis los te koppelen van de functie van classispredikant. Dit kan door de classicale 
vergadering de mogelijkheid te geven om naast de classispredikant een voorzitter uit haar 
midden te laten kiezen. Daarbij wordt nog opgemerkt dat in tegenstelling tot vroeger ook 
het voorzitterschap van de kerkenraad tegenwoordig veelal niet meer wordt vervuld door de 
predikant.  
Classis Arnhem stemt er mee in dat de nieuwe ringen, die voorlopig qua omvang 
overeenkomen met de huidige classes, een belangrijke rol krijgen in de ontmoeting tussen 
de gemeentes onderling. Hoewel het wordt gewaardeerd dat er veel vrijheid wordt gegeven 
om één en ander zelf te organiseren, bestaat er ook de vrees dat er door het ontbreken van 
één verantwoordelijke instantie weinig terecht zal komen van de onderlinge ontmoeting. 
Daarom is aan de Synode gevraagd om duidelijk aan te geven wie het initiatief moet nemen 
om de nieuwe ringen op te starten en hoe de continuïteit moet worden gewaarborgd. 
Classis Arnhem stemt in met de overige onderdelen van het tweede pakket, te weten: het 
verdwijnen van de reguliere visitatie, de bevoegdheden van de classispredikant, de 
samenstelling van de generale Synode, de bredere mogelijkheden om huisgemeenten in te 
stellen en om samenwerking met andere gemeenten te ontwikkelen en de mogelijkheid om 
gemeenten op te heffen. 
 
Als u dit leest is inmiddels ook het tweede pakket wijzigingsvoorstellen besproken in de 
Generale Synode. Onderwerpen in dit tweede pakket zijn: 

- het lidmaatschap van de kerk;  

- de ambten; 

- de samenstelling van de kerkenraad; 

- de werkwijze; 

- de vermogensrechtelijke aangelegenheden. 

 
Ook over dit tweede pakket kerkordewijzigingen zullen weer voorlichtingsavonden worden 
gehouden. Om de kerkenraden meer ruimte te geven om één en ander te bespreken is 
onlangs besloten om de termijn voor het considereren over het tweede pakket op te 
schuiven. Daardoor is het ook mogelijk om onze Classicale Vergadering te verschuiven van 
25 september naar donderdag 26 oktober 2017. De (wijk)kerkenraden hebben daardoor nog 
de hele maand september de tijd om de wijzigingsvoorstellen te bespreken. 
Door het aangepaste tijdpad wordt ook de invoering van de nieuwe regio-indeling en de 
kerkordelijke regelgeving verschoven van 1 januari 2018 naar 1 mei 2018. 
De Generale Synode blijft in haar huidige samenstelling bestaan tot 31 december 2018. 
 

Jan van de Lagemaat, scriba Classis Arnhem 
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PG Rozendaal Agenda 2017 

April  Zo 30  10.00 uur Ds. K. Dijk, Duiven 

 

Mei  Wo 3 10 -12.30 uur Serre van Rozendaal: lezing over wijnen uit Portugal 

   Zo 7  10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal   

  Zo 14  10.00 uur Ds. G. Bomer, Doesburg                                               HA 

 Wo 17 10- 12.30 uur Serre van Rozendaal: lezing Koningsberg Rozendaal 

 Wo 17 20.00 uur Film in de tuinkamer 

 Vrij 19 10.00 uur Nicodemus 

  Zo 21  10.00 uur Ds. D. Juijn, Velp 

 Zo 21 19.00 uur Op verhaal in Rozendaal  

  Do 25   Hemelvaartsdag 

 Zo 28   10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal   

 Wo 31 10 – 12.30 
uur 

Serre van Rozendaal: Lezing Archeologie  

    

Juni  Za 3  Zoom festival: masterclass (tijd volgt later) 

 Zo 4  10.00 uur 1e Pinksterdag         Ds. S.L.S. de Vries, Utrecht 

 Zo 4  Concert Zoom festival: (tijd volgt later) 

 Wo 7   Serre van Rozendaal: workshop bloemschikken 

 Za 10 10.00 – 17.00 
uur 

Rozendaalse Zomerfair 

 Zo 11 10.00 – 17.00 
uur 

Rozendaalse Zomerfair       Geen kerkdienst   
Ds. F.Z. Ort in de Grote Kerk Velp. 

 Ma 12  20.00 uur Muziek in de zomer met Frans Ort 

 Zo 18  10.00 uur Ds. Sietske Blok, Arnhem 

 Wo 21 20.00 uur Film in de tuinkamer 

 Zo 25  10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal   

 Wo 28 10.00 – 12.30 
uur 

Serre van Rozendaal: Cellomuziek door Mariette Freijzer. 

 Vrij 30 10.00 uur Nicodemus 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie: www.dekerkvanrozendaal.nl  
Colofon: Postadres Kerk: Kerklaan 15, 6891 CM 
Website: www.dekerkvanrozendaal.nl 
Predikant: Ds. Frans Ort, Admiraal Helfrichlaan 56, 6952 GJ Dieren. Tel.0313-
414137. Bereikbaar dagelijks van 9.00 – 9.30 en 12-12.30 uur. Werkzaam 
voor Rozendaal: maandag, woensdag en vrijdagmorgen  
E-mail: fransort@dekerkvanrozendaal.nl Website: www.fransort.nl 
Scriba: Gerda van den Bijllaardt, Ringallee 69, 6881 MX Velp, 026-3613535, 
scriba@dekerkvanrozendaal.nl 
Kerkverhuur: Anneke van der Togt/Carla Rexwinkel:06-27320891, 
verhuur@dekerkvanrozendaal.nl 

Bankrekeningen: 
Vrijwillige bijdrage: nr. NL81 RABO 01687.08.175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal 
Voorzitter diaconie: vacature Rek. diaconie: nr. NL16 INGB 0000933939  
 Autodienst: Bep Brons, tel. 3634291 

 
 N.B: De volgende nieuwsbrief zal eind mei verschijnen   

http://www.dekerkvanrozendaal.nl/
mailto:fransort@dekerkvanrozendaal.nl
mailto:verhuur@dekerkvanrozendaal.nl

