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* Als reactie op de Nashville verklaring hebben we in de dienst van 13 januari een aantal coupletten van onderstaand lied
gezongen!

Ongestraft mag liefde bloeien
1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
2. Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.
3. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
4. God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.
5. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
6. Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.
7. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
8. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!
Sytze de Vries

In 2011 geschreven voor het boekje ‘Coming out churches’
en de ondertekening van het anti-geweld-tegen-homo’s manifest
van de gez. kerken, in de Domkerk.

In de kerkdienst van zondag 27 januari is de gemeente met onderstaande tekst geïnformeerd over het
overlijden van Bep Drosten
“Vrijdagmorgen 25 januari is in alle rust en overgave Bep Drosten – van der Hoeven overleden in de leeftijd van 82 jaar.
De familie, en velen van ons hier, wisten dat zij heel ernstig ziek was. Zij was de laatste week in haar eigen huis, omringd
door haar man en kinderen en kleinkinderen.
De afscheidsdienst, geleid door ds. Bert Bomer, vindt plaats a.s. vrijdag 1 februari om 11. 00 uur in deze kerk. Vanaf 10. 00
uur is er gelegenheid de familie te condoleren. Na de dienst vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats Rozendaal in
besloten kring. De familie wil graag deze week met elkaar doorbrengen en wil dus liever geen bezoek aan huis.
Wij kennen Bep als een meelevend en actief lid van de gemeente, altijd bereid om mee te werken met vele praktische
zaken zoals de bloemendienst, de koffiedienst, de bazar, jaren lang. Zij heeft veel voor de gemeente betekend. En nog
heel veel meer voor haar man Mannes, dochter Els, schoonzoon Eelke en hun twee dochters. Zij zullen haar heel erg
missen.
Wij zullen haar naam en die van haar allernaasten gedenken in onze gebeden.
Een psalm die met haar meeging was: ps. 121 die eindigt met de woorden: “ De Heer houdt de wacht over je gaan en
komen van nu tot in eeuwigheid.”

Diaconie 2019
Diaconiecollectes februari
Zondag 3 februari: Kerk in Aktie, water staat Bengalen aan de lippen.
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven
miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen bescherming.
Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te
laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen
per dorp evacuatieplannen o, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen
en bieden direct noodhulp na overstromingen.
Zondag 10 februari: Het rode collectezakje is deze zondag voor de eigen diaconie. Er is af en toe geld nodig om in geval
van nood (in de omgeving) bij te kunnen springen. Want in het welvarende Nederland zijn mensen die tussen wal en schip
raken! Bloemen en kaarten worden ook uit deze pot betaald.
Zondag 17 februari: De eerste collectie is STRAK, de stichting sociale vraagbaak
Rheden/Rozendaal, voorheen de Stichting Mensen in de Bijstand. Er bestaat een duidelijke
website over het werk van STRAK, waarop vermeld hoe, wie en wat houdt het allemaal
precies in werkt het. Om iets concreets te noemen: hulp in geval van uithuiszetting en/of
afsluiting van nutsbedrijven. Bij schuldproblemen zorgt de stichting voor budgettering en er
is de kledingbank.
Zondag 24 februari: Werelddiaconaat algemeen. Deze collecte heeft niet één doel, de opbrengst kan in beginsel overal en
direct worden gebruikt waar dat onmiddellijk nodig is, bijvoorbeeld bij natuurrampen.
voor de diakenen
Ans van Dijkhuizen

Actie KERKBALANS 2018
Het eindresultaat van de Aktie Kerkbalans 2018 is:
•
•

Vrijwillige Bijdragen:
€ 65.300,=
2% Ontwikkelingssamenwerking:€ 8.030,=

Leo Blokland
Kerkrentmeester
Collectebonkaart- verkoop.
In overleg met Mannes Drosten zal de komende tijd de verkoop van collectebonkaarten op de eerste zondag van de
maand tot nader order worden verzorgd door Leo Blokland.

ZACHTE KRACHTPATSERS
Als niet-televisiekijker luister ik vaak naar de radiozender Radio 4, de klassieke zender, die behalve klassieke
muziek ook interessante informatie geeft over allerlei culturele en andere zaken. Zo hoorde ik vorige week
een bewerking van een spiritual. Nieuwsgierig geworden doordat zulke muziek op Radio 4 geen dagelijkse
'kost' is, was ik extra benieuwd naar de toelichting achteraf. Welnu, de presentator zei deze spiritual speciaal
te hebben laten horen als een soort hommage aan dr Martin Luther King, die -was hij niet om het leven gebracht nog voor
zijn 40ste levensjaar- juist op die dag 90 jaar zou zijn geworden. Omdat ook ik een bewonderaar van King ben en was,
herinnerde ik mij meteen ooit een gedicht in sonnetvorm 'op' hem te hebben gemaakt. Het is gepubliceerd in de bundel
'Uitgelezen Voorbijgangers" (portretten in sonnetten):
Martin Luther King
De droom, geen medicijn in barre tijden,
Toen overleven het ultieme leek,
Toen iedereen de andere kant op keek
Om niet te hoeven zien, om te vermijden
Contact met hen, die van 'ons' zijn gescheiden
Door muren waarvan onweerlegbaar bleek
Dat de fundering allerminst bezweek,
Wanneer men met de wapenen bleef strijden.

Dominee King wist sluitend te bewijzen
Dat diepe kloven van geloof en ras
Zich ook door dromen laten overspannen.
Want tussen zwart en wit ligt nog het grijze,
Dat anders dan men denkt nooit kleurloos was:
Gods mengsel om racisme uit te bannen.

Dit sonnet herlezend zag ik dat ik op de bladzijde ernaast een andere door mij al evenzeer bewonderde
'zachte krachtpatser' had uitgebeeld. Het is de niet minder beroemde en charismatische Zuidafrikaanse Anglicaanse
bisschop Desmond Tutu, voor mij een reus onder de mensenmensen. Hij is de tweede 'ster'
die ik hier graag nog eens afgedrukt zie:
Desmond Tutu
Een raadselachtig heftig kunnen leven,
Terwijl de dingen om je heen vergaan,
Het lijkt aan jou door de natuur gegeven
Of is er nog wat meer in jouw bestaan?
Jij weet mijn levensmoed te stimuleren
Alleen al met je ebbenhouten lach,
Die onverzoenlijken zelfs kon bekeren
Tot wat nu symbiose heten mag.
Het komt, denk ik, doordat jij nog kunt dromen.
Jij droomde God en God, hij droomde jou
En zo moest het tot samenwerking komen,
Die zwart en wit tot voorbeeld dienen zou.
Misschien kon jij het pleit alleen maar winnen
Omdat je LEEFT, van buiten en van binnen

Mogen deze beide aanstekelijke 'voorbeeldmensen' ons tot voorbeeld zijn en blijvend inspireren.

Jaap van Dijkhuizen

Serre van Rozendaal
Woensdag 9 januari: Geslaagd concert in De Serre van Rozendaal
Veel belangstellenden wisten woensdag 9 januari de weg naar de Serre te vinden om
het concert van de Muses Tenar van Kooten Niekerk (sopraan) en Diana de Vries (harp)
bij te wonen. Een schitterende vertolking van liederen, van Vivaldi, Puccini, Fauré tot
Dvorak en Debussy. Tenar heeft een enorm bereik van laag tot heel hoge noten en daar
maakte ze uitbundig gebruik van. Ze betoverde de zaal met haar expressieve
gezichtsuitdrukking. Diana, harpiste bij het HGO, verzorgde de begeleiding en schitterde
met solo stukken van Ortiz en Andres.
De feestelijke bijeenkomst was aangeboden door het comité dat het galafeest jongstleden november heeft georganiseerd
in het kader van 200 jaar Rozendaal. Rieneke Jansen-Elings van dat comité gaf aan dat het concert in de Serre is
gesponsord om ook Rozendalers (en andere belangstellenden) die niet naar het gala konden of wilden komen een mooie
ochtend te bezorgen. Loco burgemeester Marieke Albricht benadrukte in haar toespraakje hoe mooi het was dat
Rozendaal nog steeds een zelfstandige gemeente is, waarin het goed (samen)wonen is.
Het feestelijke karakter van de ochtend werd versterkt door de heerlijke hapjes bij de koffie en de lichte lunch na afloop.
Alle andere woensdagen van het jaar bent u ook tussen 10 uur en half een welkom in De Serre van Rozendaal, Kerklaan
15, zij het dat u het dan met alleen een koekje bij de koffie moet doen en natuurlijk een goed gesprek.
Erik Kool

De nieuwe coördinator van de Serre, Esse van Hall, bedankte de Muses na afloop met bloemen. (foto’s Erik Kool)

Woensdag 30 januari: Lezing over de familie van orgelbouwer Ehrenfried Leichel,
pianostemmer van Franz Liszt
Op woensdag 30 januari kunt u een lezing bezoeken in de Serre van Rozendaal over de familie van orgelbouwer
Ehrenfried Leichel (1829-1905).
Zoals een aantal andere orgels in kerken in onze regio, is ook het orgel in de Rozendaalse kerk
door hem gebouwd.
Jacqueline Vreeken beschrijft op een boeiende wijze haar
spannende zoektocht naar de turbulente familiegeschiedenis van
haar oom in haar, in 2018 verschenen, geromantiseerde biografie
‘Dichterbij dan verwacht’.
Tijdens de lezing zal zij ons meenemen door de levens van drie
generaties Leichel, waaronder die van Ehrenfried, in de marge van
de geschiedenis. Verloren gewaande familieleden weten op een
onverwachte manier gaten in de historie te dichten. Zelfs de
verbinding met Nederlands-Indië en het jappenkamp komt aan de
Foto: Erik Kool
orde.
Andries van Rossem, één van de organisten van de Rozendaalse kerk, zal dit boeiende verhaal muzikaal ondersteunen. De
lezing zal om 10:30 uur beginnen.
De Serre is elke woensdag geopend van 10 uur tot 12:30 uur.
Ons adres is Kerklaan 15 in Rozendaal.
U bent van harte welkom.

Concert 3 febr. 2019: Vocaal Ensemble Omnitet: zang en piano

Op 2 april 2017 traden zij voor de eerste keer voor ons op. Tot groot enthousiasme van het
publiek dat direct al om een reprise vroeg. Nu komt dit ensemble ons weer laten genieten
van hun zangkunsten. Omnitet is een veelzijdig, semi-professioneel vocaal ensemble dat
muziek zingt uit alle stijlperiodes van de klassieke muziek, van werken van Vivaldi en Bach,
opera's van Mozart tot het romantische lied en muziek uit de 20e eeuw.
De kerk is open vanaf 15.00 uur.
Entree € 13 pp. voor Vrienden € 10.Gelrepas- en studentenkaarthouders € 5.Kinderen onder 10 jaar gratis (onder begeleiding)
Kaartverkoop vooraf aan het concert in de kerk
Reserveren: vrienden@dekerkvanrozendaal

Contactmiddag KBO/PCOB op dinsdag 12 februari in de Elleboog van Nieuw Schoonoord
om 14.30 uur.
Het onderwerp van de presentatie is deze middag:
Madagaskar het Rode Eiland
Martin en Renske Idema, onze plaatsgenoten, maken verre en avontuurlijke reizen. Van
meerdere reizen verzorgt Martin presentaties, die hij - geograaf en gevorderd filmamateur – illustreert met prachtige
films van het betreffende gebied, van de natuur, de volken die er leven en van de cultuur.
Deze middag neemt hij u mee naar Madagaskar, het op drie na grootste eiland ter wereld, ten oosten van Afrika.
Als gevolg van de geïsoleerde ligging heeft Madagaskar een grote diversiteit aan planten en dieren, waarvan veel soorten
nergens anders voorkomen. Een Ark van Noach in de natuur.
In tegenstelling tot in Afrika leven er geen grote landzoogdieren. Hier is de koning der dieren de lemuur of maki.
Deze halfaap komt in vele soorten alleen op Madagaskar voor. De kameleons zijn de prinsen van het Malagassische
dierenrijk. Verwar ze niet met gekko’s, hagedissen met zuignapvingers.
Liefst zeven baobabsoorten zijn er op Madagaskar, terwijl Afrika maar één soort kent. En meer dan 100 soorten
orchideeën, ook meer dan in heel Afrika.
Madagaskar doet zijn bijnaam “Het Rode Eiland “ vooral eer aan in het Centrale Hoogland waar op veel plaatsen de
roodgekleurde bodem borg staat voor prachtige landschappen.
Naast de aandacht voor fauna, flora en het landschap komt in deze presentatie ook de levenswijze van de verschillende
bevolkingsgroepen ruimschoots aan bod.
Het wordt weer een boeiende middag. U gaat veel zien en horen over een gebied wat voor velen toch minder bekend is.
Allen hartelijk welkom!!

Gemeentemaaltijd
Op woensdag 27 februari bent u welkom op de ontmoetingsmaaltijd in de Serre.
Op het menu staat: linzen, dit keer in velerlei variaties. Zoals gebruikelijk opgevrolijkt
door een wijntje en afgerond met een toetje.
Koffie en thee na afloop.
Kosten € 7.50 graag gepast.
Aanvang 18.00 uur precies.
Graag opgeven vóór 22 februari bij Wil Both , telefoon: 3 6 2 9 8 9 5 of per mail:
wil.both@upcmail.nl of Liesbeth van Hulst "
3634698
"
liesbethvanhulst@kpnmail.nl
Bij hen ook melden indien u vervoer wenst, graag met vermelding van uw telefoonnummer.
Serre open vanaf 17.30 uur.

Woensdagavond 6 maart met De Kruisweg in beeld en woord (KIK)
De commissie Kunst in de Kerk(KIK) organiseert op (As)woensdag 6 maart een
presentatie van ‘Een Kruisweg naar Marcus’ van de Arnhemse beeldend kunstenaar
Gerard Ursem, in combinatie met de bij dit kunstwerk geschreven dichtbundel
'Via Crucis 2.0 ' van Jaap van Dijkhuizen.
Deze kruisweg bestaat geheel volgens traditie uit 14 schilderijen, die naar de gebruikte
(sjabloon)technieken ook wel druksels worden genoemd, in een prachtig kleurgebruik.
Voor wie het niet weet: deze Kruisweg is nu negen jaren geleden na presentatie in onze
kerk door een lid van onze kerkelijke gemeente aangekocht en aan ons geschonken.
Het kunstwerk is in de loop van de jaren meermalen uitgeleend en in verschillende
plaatsen geëxposeerd. Uitgeverij Docete in Utrecht gaf er een boekje met vouwblad van
uit, en verkocht tot nu toe meer dan 150 powerpoints waarmee deze Kruisweg jaarlijks
in vele kerken in Nederland wordt vertoond, en ook bekend is in Zuid Afrika,
Vlaanderen, Duitsland en Australië. Als regel wordt het evangelie van Marcus erbij
gelezen. Het is indertijd gerecenseerd als ‘een protestantse Kruisweg’, want ‘precies volgens de Bijbel, ontdaan van
religieuze fantasie’. Ook heet het wel ‘Een Kruisweg zonder Jezus’, omdat de figuur van Jezus op iedere statie wit is
gelaten.
Het werk heeft Jaap van Dijkhuizen geïnspireerd tot het schrijven van een
gedichtencyclus,
die onder de titel 'Via Crucis 2.0 ' werd gepubliceerd bij Boekencentrum/Boekscout, en
voorjaar 2018 in Dieren gepresenteerd. De Kunstcommissie heeft het een goed idee
gevonden om dit jaar in de lijdenstijd zowel schilderijen als dichtbundel in de aandacht te
plaatsen aan het begin van de 40-dagentijd.
U wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van deze avond, die begint om 20.00
uur.
Gerard Ursem zal op de hem bekende wijze (het waarom van) zijn kunstwerk toelichten
en
Jaap van Dijkhuizen zal hetzelfde doen met zijn dichtbundel en daaruit voordragen.
En niet in de laatste plaats: een en ander zal worden ' omspeeld' door een van onze
organisten, Frank van Merwijk, op het orgel en/of op de piano. En een kop koffie/thee en
een glas staan klaar.
De KIK-commissie

Weekopeningen Rozenheuvel
Elke maandagmorgen is er in het Hospice Rozenheuvel een weekopening van 10.30 tot 11.00 uur.
Een groep voorgangers zorgt ervoor dat deze opening kan plaatsvinden, onder wie onze predikant ds. Frans
Ort, die er 4 x per jaar voorgaat. Iedereen is welkom om mee te doen aan de viering.
Uit ervaring weet ik dat het heel fijn is als er mensen uit onze gemeente aanwezig zijn. Al was het alleen maar om (mee) te
zingen.
De eerstvolgende keer dat 'Rozendaal' de dienst verzorgt is op maandag 11 maart en wel in de persoon van
ds. Frans Ort of iemand die hem vervangt.
Het zal fijn zijn als er veel gemeenteleden aanwezig zijn.
Ans van Dijkhuizen

Raad van Kerken Velp/Rozendaal (www.rvkvero.nl)
Het bestuur van de Raad van Kerken Velp/Rozendaal heeft in het nieuwe jaar haar eerste
vergadering gehad. We hebben gesproken over de mogelijkheid weer een gezamenlijke
oecumenische dienst te organiseren rondom een relevant thema of gebeurtenis. Daarbij wordt nu
gedacht aan een datum in de buurt van 75 jaar bevrijding in 2020.
We betreuren het, dat de Vrij Evangelische Gemeente Velp en omstreken, haar deuren sluit rond 1 april 2019. Het aantal
leden was zodanig vermindert, dat er besloten is de kerk te sluiten. Het kerkgebouw is reeds verkocht. Wij kennen de VEG
nog uit de jaren tachtig en negentig, toen wij als PKN Rozendaal op de zondag tussen kerst en 1 januari een
gemeenschappelijke viering organiseerden.
Dit najaar organiseert de Raad van Kerken een gemeenschappelijk activiteit in de vorm van de musical Chagall. Tekst, zang
en beeld vormen een prachtige voorstelling. Van harte bij u aanbevolen! Daarnaast zoeken we regelmatig nog naar een
interessant en relevant thema voor een nieuwe activiteit. Indien u suggesties heeft horen we dit graag van u.
In de maand mei organiseren we de jaarlijkse bijeenkomst van deelnemende kerken en gemeenschappen over de gang
van zaken en met name over mogelijke toekomstige activiteiten.
De Raad van Kerken verzorgen vieringen in huize Oosterwolde, 1 maal per maand en in het Jagthuis twee maal per
maand. Wist u dat u deze vieringen ook als belangstellende kunt bijwonen? We geven u graag de data. In hospice
Rozenheuvel zijn we vaak al present als Rozendaal in de weekvieringen.

De vorige keer schreven wij over de activiteiten op het gebied van geloof en zingeving in
de vorm van een website www.zininderegio.nl. Deze kunt u raadplegen. In onze omgeving vinden veel activiteiten plaats
over spiritualiteit, avonden over muziek en religie, bijzondere vieringen etc.
Tot een volgende keer.
Bert Beekhuis, lid van de raad namens Rozendaal

Herdenkingsbijeenkomsten 2019

Op verzoek van de Raad van Kerken van Velp en Rozendaal vinden er weer herdenkingsbijeenkomsten plaats in het kader
van 4 en 5 mei.
Het thema voor dit jaar is: “Vluchten is van alle tijden”.
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de volgende
locaties:
1 mei: Oosterwolde, Middelhagenhof 1
2 mei: De Biesdel, Biesdelselaan 89 en
3 mei: Lorentzhuis, Rijnstraat 1
Alle drie de bijeenkomsten beginnen om 15.00 uur
In alle drie de programma’s kunt u luisteren naar muziek en zullen er gedichten en verhalen worden voorgelezen die
herinneren aan de Evacuatie van Arnhem.
Er zal ook een interview te zien zijn met drie bewoners van Innoforte die deze exodus zelf hebben meegemaakt.
Het programma is samengesteld door Wim van Kampen en Taco Gerritsen; de verzorging van beeld en geluid is in handen
van Rob Feith.
U bent van harte welkom.
Namens de voorbereidingsgroep,
Barbara Elenbaas

Privacy
Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe
privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In
Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.
Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De
Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de
privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met
persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.
Hieronder de door de kerkenraad van de PG Rozendaal opgestelde Privacyverklaring (ook geplaatst
op de website van de kerk)

Privacy-verklaring Protestantse Gemeente Rozendaal (PGR)
De PGR acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden
door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Dat betekent onder andere dat wij:
- duidelijk vermelden met welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken.
Dat doen wij via deze privacy-verklaring;
- onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
voor legitieme doelen;
- eerst vragen om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen
waarvoor toestemming is vereist;
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook
vragen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op verzoek aan u ter inzage aan te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
De PGR is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacy-verklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Gebruik van persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en/of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy-verklaring genoemde doelen:
- NAW- gegevens voor het voeren van correspondentie ( brieven/kaarten, Nieuwsbrief etc.)
- e- mailadressen voor het voeren van correspondentie (Nieuwsbrief, aankondiging bijeenkomsten,
verspreiding vergaderstukken aan deelnemers van een vergadering, etc.)
- ledenregistratie in het landelijke LPR-systeem van de PKN
- financiële gegevens van inzamelingsacties (bijv. Kerkbalans) voor de verwerking in onze financiële
administratie.
Publicatie
Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
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Beveiliging
De PGR heeft maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of elke
vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk
zijn voor medewerkers van de PGR die, vanuit hun functie, daartoe bevoegd zijn en dat persoonsgegevens
alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doelen.
Websites van derden
Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
website zijn verbonden.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy-verklaring.
Inzage in en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over deze privacy-verklaring of over inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens
kunt u contact opnemen met de scriba van de Protestantse Gemeente Rozendaal.

Agenda PG Rozendaal 2019
Januari

Wo 30

10 – 12.30 uur

Serre van Rozendaal
Lezing boek over orgelbouwer Leichel

Februari

Zo 3
Zo 3

10.00 uur
15.30 uur

Wo 6
Zo 10
Wo 13
Zo 17
Wo 20

10 – 12.30 uur
10.00 uur
10 – 12.30 uur
10.00 uur
10 – 12.30 uur
10.15 uur
14.30 uur
9.45 -12.30 uur
10.00 uur
10 – 12.30 uur
18.00 uur

Mw. Ds. H. Rijken, Utrecht
Concert Sti Vrienden van de Kerk:
Vocaal Ensemble Omnitet.
Serre van Rozendaal
Ds. K. Vos, Naarden
HA
Serre van Rozendaal
Ds. A.C. Grandia, Doesburg
Serre van Rozendaal
Workshop “het nieuwe betalen”
Film in de tuinkamer
Nicodemus
Mw. Ds. A.M. Booij, Bilthoven
Serre van Rozendaal
Gemeentemaaltijd

Wo 20
Vrij 22
Zo 24
Wo 27
Wo 27

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.0313414137. 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: Miep Dijkhuis Rek. Diaconie: nr. NL16 INGB 0000933939
Autodienst: Bep Brons, tel. 3634291
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