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Wij gedenken Elizabeth Drosten-van der Hoeven
Op 25 januari 2019 overleed, na een korte periode van ziek-zijn, in haar vertrouwde omgeving
Elizabeth Drosten-van der Hoeven. Bep, zoals zij haar leven lang genoemd werd. Zij is ruim 82 jaar
geworden en heeft altijd in Rozendaal gewoond. Haar vader was de bakker van het dorp en Bep was
enig kind. Ze kreeg verkering met Mannes Drosten, ook enig kind, wiens vader de scepter zwaaide in
het huishouden op het kasteel. Toen ze in 1960 trouwden zei de toenmalige predikant
Schopenhauer de gedenkwaardige woorden: "de dochter van de bakker trouwt met de zoon van de
schenker" - daarmee verwijzend naar het bijbelverhaal waarin Jozef de dromen van de bakker en de
schenker uitlegt! Na een korte periode in Winterwijk, waar Mannes onderwijzer was, kwamen ze
weer terug in Rozendaal en gingen een nieuw huis bewonen, aan de Rozendaalse laan, pal naast de
bakkerij waar Bep was opgegroeid. Ze kregen één dochter, Els. Bep voelde zich verbonden met het
dorp, en eveneens ook verbonden met de kerkgemeenschap. Ze kwam graag op zondagmorgen in
de kerk en nam deel aan allerlei gemeente-aktiviteiten. Haar taarten en cakes werden beroemd...!
Met z'n drieën vormden Bep, Mannes en Els een hecht gezin. Ze deelden heel veel, waren op elkaar
aangewezen en ondernamen veel gemeenschappelijk. Bep was blij, dat Els een partner vond en ze
was dol op haar beide kleindochters. En dat die met elkaar in haar ouderlijk huis woonden! Bep hield
van regels en tradities: vaste activiteiten op vaste momenten, bij voorkeur samen met Mannes : naar
de markt, bridgen met vrienden, wandelingen met de hond, vakantiereizen. Bep zocht het niet in het
bijzondere, maar in het gewone: een hartelijk thuis scheppen, zorgzaam zijn, een stevige partner
naast de vaak zo gevoelige Mannes, een stimulans voor haar dochter Els, een lieve en blije en
betrouwbare oma voor haar kleindochters.
In een sfeer van dankbaarheid namen we in een volle kerk afscheid van haar. We zongen de
lievelingsliederen van Bep en Mannes en we lazen het bijbelgedeelte uit Johannes, waarin Jezus de
zijnen opdraagt elkaar lief te hebben. Dat gedeelte werd ook gelezen op hun trouwdag in 1960 en
het speelde steeds gedurende hun leven een rol: "heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad". Bep
leefde in het vertrouwen, dat er door de goede God onvoorwaardelijk van haar werd gehouden. Ze
wist zich een kind- door- God-bemind. En ze heeft steeds geprobeerd om de liefde van God, die ze
ervaren had in Jezus' omgang met de mensen, - om die te laten zien en uit te leven in haar omgang
met de mensen om haar heen. En daarmee heeft ze ons veel gegeven.
Na de dienst is Bep in kleine kring begraven op de begraafplaats Rosendael; er was zacht zonlicht
over de besneeuwde graven en over de prachtige bloemen.
Bep laat een schat aan warme, lieve en troostende herinneringen achter. We weten haar geborgen
in de liefde en ontferming van God. Ze is in het licht en vrij.
Haar nagedachtenis zij ons tot zegen!
Bert Bomer
Op weg naar voorzichtig herstel
Laat ik mijn bericht beginnen met mijn dankbaarheid. Ik dank al die mensen die mij de afgelopen
maanden kaarten stuurden, mailtjes toezonden, een kleinigheidje brachten of die mij bemoedigend
toespraken als ik hen tegenkwam. Dat voelt goed. Daarnaast dank ik de kerkenraad voor hun steun
en het overnemen van het werk.
Hoe gaat het nu? wordt mij regelmatig gevraagd. Mijn antwoord luidt de laatste week: “het gaat
beter, maar ik ben er nog zeker niet…” En dat is het precies. Wanneer je van het ene moment op het
andere ‘eruit’ bent, begint er een periode van veel rust nemen, wandelen, lezen en bezinnen.
Gelukkig doe je dat niet alleen: een aantal begeleiders helpt mij zéér. En heel voorzichtig groeit er
het gevoel weer aan het werk te kunnen denken. Dat leidt ertoe dat ik mondjesmaat en uiterst
gedoseerd weer wat werkzaamheden oppak. Maar wel met de opdracht om na dat stukje werk weer
rust te nemen en te kijken hoe het gaat…
Met een hartelijke groet aan u allen, ds. Frans Ort
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Over alweer een “nieuwe” gastpredikant
Op zondag 27 maart zal voor het eerst bij ons voorgaan Ds. Deodaat van der Boon uit Hummelo. Hij
was zo vriendelijk in te gaan op mijn verzoek zich aan u voor te stellen en doet dat met onderstaande
tekst.
Gerda v.d.B.
“Op zondag 27 januari nam ik afscheid van de Dorpskerk te Wassenaar. Na 18 prachtige en boeiende
jaren in Wassenaar zij mijn vrouw en ik sinds begin februari teruggekeerd naar de Achterhoek, waar
ik van januari 1986 tot mei 1991 predikant was..
Op de derde zondag van de veertigdagentijd, zondag Oculi, zal ik in Rozendaal voorgaan.
Zondag Oculi ontleent zijn naam aan psalm 25: 15 (Immer is mijn oog op de Heer, hij bevrijdt mijn
voeten uit de valstrik. (vert. Gerhardt Van der Zeyde)
Voor deze zondag wil ik mij in de overdenking concentreren op de lezing uit Exodus 6: 2 - 9 en 28 - 7:
7. In dit fragment uit het boek van het Aloude Verbond horen we op van een 'stermoment' uit het
leven van Mozes. Dat 'stermoment' wijst ons op de onopgeefbare verbondenheid tussen God en
mensen. Maar niet zo maar een verbondenheid. Altijd weer zit er spanning in. Het gaat niet vanzelf.
Telkens weer blijkt hoe God en de mens 'om elkaar knokken'. Ons leven verstoort een
ongecompliceerd vertrouwen in God. Te vaak komt het voor dat ik moet loslaten wat mij vertrouwd
was, wat mij zekerheid gaf. Machteloosheid en onzekerheid op grote stukken van mijn leven zijn
ongemakkelijke metgezellen. De spannende vraag is telkens weer: hoe houd ik me staande?
De dienst zet in met lied 25a (tekst van Willem Barnard) 'Mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij
redt'. De tekst van deze psalmbewerking en de muziek (melodie van psalm 130, 'Uit diepten van
ellende...') zullen de toon zetten van de dienst. Maar daarmee is niet alles gezegd...
Graag tot zondag 27 maart! “
Deodaat van der Boon

Diaconiecollectes maart
Zondag 3 maart: is de collecte voor INLIA (Internationaal Netwerk voor Lokale
Instanties t.b.v. Asielzoekers). INLIA werd bijna 30 jaar geleden opgericht door
kerkelijke gemeenschappen om te delen in de zorg m.b.t. het
vluchtelingenvraagstuk, en om eerste hulp te bieden. Hulp vanuit de Bijbelse traditie: 'Help hen die
geen helper hebben!'. De hulp strekt zich uit over alle praktische gebieden en na 30 jaar is het niet
minder nodig.
Zondag 10 maart: KIA voorjaarszending "Een nieuw begin voor de kerk van Cuba". De bevolking zoekt
naar houvast en zingeving: kerken groeien maar de armoede neemt toe. KIA ondersteunt kerken,
predikanten en vrijwilligers om diaconale activiteiten
op te zetten. Meer informatie kunt u lezen in de folder
lezen die zondag uitgedeeld wordt.
Zondag 17 maart: deze KIA-collecte is voor het
binnenlands diaconaat en heeft weer als thema ' een
nieuw begin' , maar nu voor (ex-)gedetineerden, die
o.a. via Stichting Exodus Nederland geholpen worden
om weer een bestaan op te bouwen.
Zondag 24 maart: is het project "Oog voor Horen" aan de beurt. Er zal weer iets verteld worden door
een van de werkgroepleden.
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Zondag 31 maart: 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 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!
voor de diakenen

Ans van Dijkhuizen

Pastoraat
“Omzien naar elkaar” wordt heel vaak genoemd als kenmerk en kerntaak van de kerkgemeenschap.
In een kleine gemeente als de onze, waar ieder zondag koffie na de kerk is, kennen wij elkaar vaak
wel, maar gerichte aandacht voor elkaar is net iets meer. Er is een bezoekersgroep van ongeveer 10
mensen (inclusief de pastorale ouderlingen) die regelmatig namens de kerk op bezoek komt bij
gemeenteleden. Dikwijls bij mensen die niet ( meer) in de kerk kunnen komen vanwege hun
beperkte mobiliteit of omdat zij elders wonen waar zij worden verzorgd, maar ook wel bij mensen
die ook de diensten bezoeken. Twee keer per jaar komt de bezoekgroep bij elkaar voor ontmoeting
en overleg. Naast het overleg over hoe het gaat , of er mensen bij zijn gekomen of over de kerst- en
paasattenties, hebben wij een inhoudelijk onderwerp waar tijd voor gemaakt wordt. De laatste keer
was dat het artikel uit het Ouderlingenblad dat hierbij is gevoegd. In onze ouder wordende gemeente
– en in onze eigen omgeving – hebben wij te maken met mensen die lichamelijk, maar ook geestelijk
steeds meer moeten “inleveren”. Dit artikel van ds. Tim van Iersel wil mensen helpen in de omgang
met dementerenden. Wij willen dit graag onder de aandacht brengen van de hele gemeente.
Als u contact wilt over pastorale zaken, kunt u altijd bellen of ons aanschieten na de dienst.
Klara Schurink tel. 026 - 3548014
Madelon Beekhuis tel. 026 – 3641660
Drs. T. van Iersel is dementiedominee en ethicus, werkzaam als geestelijk verzorger bij WoonZorgcentra
Haaglanden

Vergeten, maar niet vergeten worden

Mensen met dementie bij de gemeenschap

houden
‘De conducteur liep over straat en ik had te weinig geld’, zegt meneer Anker tegen me. ‘Dus in het
park was er geen vogel te zien.’ Ik begrijp niets van wat hij zegt. Hij zelf ook niet: ‘Sorry, er zitten
gaten in mijn hoofd.”
Meneer Anker heeft dementie. Bij dementie denken veel mensen alleen aan vergeetachtigheid. Was
dat maar zo. Dementie geeft namelijk vaak ook problemen met alledaagse handelingen, zoals het
koffie zetten, of aankleden. Verandering in karakter kan eveneens veroorzaakt worden door
dementie. Het kan daarnaast zorgen voor taalproblemen: zinnen gaan minder vloeiend, woorden zijn
zoek en verhalen worden onsamenhangend.
Dementie heeft grote invloed. Het tast de grondvesten van je bestaan aan. Je voelt je onveilig, omdat
je niet meer weet hoe je na een fietstochtje of een boodschap thuis moet komen. Je schaamt je,
omdat je tijdens een verjaardagsfeest de naam van je broer niet meer weet. Je hebt intens verdriet,
omdat je afhankelijk wordt van zorg, zelfs voor de kleinste dingen als het zetten van een kopje koffie.
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Wat is dementie?
Dementie is een verzamelnaam voor tientallen ziektes die de hersenen aantasten en vergelijkbare
symptomen geven. De bekendste van die ziektes is Alzheimer. Maar dementie kan ook voortkomen uit
problemen in de doorbloeding van de hersenen (vasculaire dementie). Een andere vorm wordt
veroorzaakt door afsterving van het gedrags- en taalgebied van de hersenen (frontotemporale
dementie). Zelfs kunnen in het verloop van de ziekte van Parkinson symptomen van dementie
ontstaan.
Vergeten worden
Na afloop van een kerkdienst, waarin ik heb gesproken over dementie, komt een mevrouw naar me
toe: ‘Mijn man is onlangs verhuisd naar een verpleeghuis’, zegt ze. ‘Dat is moeilijk’, antwoord ik.
‘Nou, weet u wat het moeilijkst is?’, vult ze aan, ‘Zijn vrienden laten nooit meer van zich horen De
omgeving vindt het nogal eens moeilijk om met iemand met dementie om te gaan. Ze weten niet hoe
te reageren. lemand met dementie is toch een beetje eng, want hij of zij reageert anders dan anders.
Daarnaast confronteert de achteruitgang. Niet iedereen durft die confrontatie aan te gaan. Het drukt
je immers met de neus op de feiten: het leven gaat niet altijd vanzelf. En zelfs: ‘Misschien staat mij
dit ook wel te wachten…” Gaandeweg wordt de persoon met dementie vergeten.
Ook als je dementie hebt, ben je echter volwaardig deel van het lichaam van Christus. Dat komt,
omdat ieder mens oneindig kostbaar is, omdat hij geschapen is naar Gods beeld. Zelfs kun je zeggen
dat we in iedere ontmoeting met de ander God kunnen ontmoeten, omdat Hij zijn levensadem in
ieder mens blaast.
Lichaam van Christus
Een bijzondere bijbeltekst in dit kader is de brief van Paulus aan de gemeente in Korinte (1 Kor. 12,
12-27), waarin hij de gemeenschap vergelijkt met een lichaam. Daarbij hebben we elkaar nodig, zoals
je je verschillende lichaamsdelen nodig hebt en je lichaam een eenheid vormt. Paulus schrijft daarbij
zelfs: ‘Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk.” Als de
gemeenschap, of de kerk, het lichaam van Christus is, en juist die delen die het zwakst lijken, het
meest noodzakelijk zijn, betekent dat dat mensen met dementie de gemeenschap iets te zeggen
hebben. Je kunt zelfs stellen dat mensen met dementie een profetische functie hebben. Zij zijn
onmisbaar, omdat anders de samenhang van het lichaam verloren gaat (vers 25).
Soms moet je daarvoor schijnbaar on begaanbare wegen gaan, ook in de kerk, om van Gods
Koninkrijk te getuigen, om die mooie woorden vlees en bloed te laten worden. Zo fluisterde een
dochter mij in mijn oor, terwijl ik tijdens een kerkdienst met mensen met dementie het brood bij het
avondmaal uitdeelde: ‘Wil je deze aan mijn moeder geven, in plaats van het stukje brood? Anders
neemt ze het niet aan” Ik zag in haar hand een King pepermuntje. Een moment overrompeld, maar
snel weer naar de orde van de dag en de dienst, nam ik het pepermuntje met de toepasselijke
opdruk, gaf het aan haar moeder met dementie en zei: ‘Lichaam van Christus”
Het leven gaat niet altijd vanzelf... en misschien staat mij dit ook wel te wachten…
Bezoeken
Dat klinkt prachtig, maar hoe doe je dat dan in de praktijk? Wat moet je aanvangen met iemand als
me- neer Anker, die warrig spreekt en zelfs niet weet wat jij als ouderling of bezoekmedewerker
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komt doen? Moet je hem dan wel opzoeken? „Ik zou zeggen: ja, het heeft zin om hem op te zoeken.
Al is het maar om hem deel te laten blijven van de gemeenschap, van het Lichaam van Christus. Al
beseft hij dat misschien zelf niet: wij houden hem vast. Hij hoort erbij! En gelukkig zijn er tal van
mogelijkheden om te blijven communiceren met mensen met dementie. De belangrijkste
voorwaarde daarbij is: communiceer met alle zintuigen. Richt je dus niet alleen op het gesprek, maar
gebruik bijvoorbeeld foto’s. Foto’s die in de kamer staan, of fotokaarten, die je heel gemakkelijk zelf
kunt samenstellen met bijvoorbeeld ansichtkaarten. Of luister samen naar muziek, zing een lied (en
ga daarbij voorbij aan je eigen schroom): zingen is zo waardevol! Blader erin of maak samen een
levensboek, met foto’s, herinneringen en terugblikken. Maak daarvan echter geen quiz of
overhoring: vermijd dus feitelijke vragen (“Wie is dit op deze foto?”), maar richt op het gevoel erbij
en de betekenis ervan (“Vindt u dit een mooie foto? Wat roept deze foto bij u op?”). Of bekijk ze
simpelweg in stilte.
Eerlijk zijn? Het is namelijk belangrijk om iemand met dementie niet te laten falen, of te wijzen op
zijn of haar tekortkomingen. Wanneer u iemand met dementie bezoekt, vraag bij binnenkomst dan
ook niet: ‘Weet u nog wie ik ben”, maar stel u, wanneer de persoon dat niet meer weet, gewoon
voor: ‘Mijn naam is Tim, en ik kom u bezoeken vanuit de kerk. Ik ben namelijk benieuwd hoe het met
u is? Rust en geduld zijn essentieel: mensen met dementie zijn gevoelig voor sfeer. Houd het bij één
onderwerp tegelijk en luister goed. Ik zou u daarbij willen meegeven: wees hier en nu aanwezig. Het
gaat niet om wat iemand gisteren heeft gegeten of morgen gaat doen, maar om hoe iemand zich hier
en nu voelt en wat er op dat moment speelt. Natuurlijk kun je dan wel teruggrijpen op oude
herinneringen, als dat voor de persoon met dementie nu waardevol is. Samen bidden is daarnaast
raadzaam, ook met bekende gebeden. Meld tenslotte je betrokkenheid, bij de casemanager, familie
of andere betrokkenen rondom de persoon met dementie. Nogal eens krijg ik de vraag: ‘Moet ik
eerlijk zijn tegen de persoon met dementie, als hij vraagt waar zijn ' vrouw is, terwijl die allang is
overleden?’ Dat verschilt: wanneer iemand in een beginfase van dementie is, is hij meestal nog goed
in staat om zich weer te herorienteren op de realiteit, zodat je gerust kunt vertellen hoe de feiten
zijn. Wanneer iemand echter in een verder gevorderde fase is, doen die feiten meer kwaad dan goed,
iemand kan er ernstig door van streek raken. Daarom is mijn devies: ook als je niet eerlijk bent, zorg
er met name voor dat je voor de persoon met dementie te vertrouwen bent.
Naasten
Dementie heeft ook grote impact op de naasten. Voor hen is de zorg voor hun dierbare vaak een
zware praktische, maar ook emotionele opgave. Zo zeer, dat een mevrouw me zelfs eens zei: ‘Ik ben
eigenlijk al weduwe, terwijl mijn man nog leeft” Haar man had dementie, maar herkende haar niet
meer. Het voelde voor haar alsof ze haar man al was verloren. Een goede vorm van begeleiding is,
naast het bezoeken van deze naasten, ook het organiseren van een gespreksgroep voor naasten,
zodat zij hun ervaringen kunnen delen.
Vieringen
Natuurlijk is er meer dan bezoeken of gespreksgroepen. Mensen met dementie kunnen soms beter
pastoraal begeleid worden door speciale kleinschalige, interactieve vieringen te houden. Deze
kunnen bijvoorbeeld als alternatief voor een gespreksgroep, of zelfs kerkdienst, worden
georganiseerd. Dit kan zowel in de kerk, als in een verpleeghuis. Ik raad daarbij aan om bijbelteksten
uit de Bijbel in Gewone Taal te gebruiken. Deze is zeer toegankelijk en begrijpelijk, maar zeker niet
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kinderachtig. Bekende liederen en gebeden zijn essentieel, evenals het gebruik van bijvoorbeeld
gedichten en schilderijen.
De zorg voor een dementerende is een zware praktische én emotionele opgave
Het mooiste is echter als mensen met dementie zo lang mogelijk betrokken blijven bij de
gebruikelijke kerkdiensten. Dat kan door met hen rekening te houden in de keuze van liederen, door
hen een ‘buddy’ te geven in de kerk, zodat zij, of hun naasten, zich niet opgelaten voelen. Deze
buddy kan de persoon met dementie ook helpen in het voortzetten van taken in de kerk, zoals het
schenken van koffie. Voor mensen met dementie is het namelijk van levensbelang om van betekenis
te blijven, tot het einde toe. “

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 40dagentijd.
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
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Contactmiddag KBO/PCOB op dinsdag 12 maart in de Elleboog van Nieuw
Schoonoord om 14.30 uur
Deze middag zal specialist ouderengeneeskunde Ester Bertholet een
presentatie verzorgen over haar praktijk in Velp en Malburgen.
Sinds 2011 werkt zij als één van de weinige ouderenartsen in
Nederland zelfstandig in een gezondheidscentrum.
Met een team van 15 artsen, verpleegkundigen en een secretariaat ziet
zij na verwijzing van de huisarts, ouderen in hun thuissituatie.
De medewerkers brengen de oudere heel breed in kaart, zowel de lichamelijke, geestelijke en sociale
situatie.
Vervolgens maken ze samen met de patiënt een plan op maat, wat ook met de huisarts en andere
betrokkenen besproken wordt.
Daarnaast heeft Ester Bertholet 2 jaar geleden samen met een aantal collega’s het
ontmoetingscentrum Ons Raadhuis in Velp opgezet. Ons Raadhuis was oorspronkelijk bedoeld voor
ongeveer 35 ouderen per week, maar inmiddels komen er per week gemiddeld 275 mensen naar dit
centrum toe.
Het idee is dat alle mensen welkom zijn, met en zonder beperkingen.
Er is voor iedereen wat te doen en te beleven.
Ester Bertholet zal u deze middag meenemen in het ontstaan, de werkwijze en de resultaten van de
ouderenpraktijk.
Dit is weer een presentatie die u niet mag missen!
We zien u graag met vrienden en bekenden .

Serre van Rozendaal
Wo 13 maart: Lezing over “de familie van Gogh”
Door het bespreken van een boek over Vincent van Gogh in zijn
kunstclub en het lezen van het boek van Willem Jan Verlinden „De
zussen van Gogh” is Pim van Dorp erg geïnteresseerd geraakt in de
familie. Het is een klein wonder dat er zoveel van het werk van de
schilder is bewaard gebleven. In de lezing zal de heer Van Dorp iets
vertellen over de ouders en broers en zusters van Vincent. Hij zal dit
„verluchtigen” met meer of minder bekende schilderijen en
tekeningen van Vincent. De heer Van Dorp is geen kunsthistoricus
maar een meer dan geïnteresseerde amateur.
Zoals elke woensdag is de Serre, Kerklaan 15, geopend van 10.00 tot
12.30 uur. De lezing begint om 10.30 uur. U bent van harte welkom
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Wo 27 maart: Lezing over Sicilië
Sicilië kent een rijke historie. Grieken, Cathageners,
Romeinen, Arabieren, Byzantijnen, Noormannen,
Duitsers, Spanjaarden en Fransen, allen hebben ze er
de scepter gezwaaid en hun sporen op het eiland
achtergelaten. Veel daarvanis nog te zien (tempels,
theaters, mozaïeken) of te ervaren (Maffia) in een
prachtige natuurlijke omgeving.
Peter Manders, inwoner van Rozendaal en
liefhebber van reizen, geschiedenis en kunst en
cultuur, neemt u in deze bijdrage graag mee en leidt
u in in de achtergronden van hetgeen u er kunt zien
en wat er ondergronds leeft.
Laat u verrassen !
U bent van harte welkom!

Donatuskoor in Muzikale Vesper Veertigdagentijd
Op zondag 24 maart a.s., de derde zondag in de Veertigdagentijd, wordt weer een oecumenische
Muzikale Vesper gehouden in de Dorpskerk van Rheden.
Medewerking verleent het Donatuskoor uit Bemmel o.l.v. Frans Coerwinkel, terwijl het orgel
bespeeld wordt door Kees van den Haak.
In de Veertigdagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest. Het is een tijd van bezinning en
versobering, een tijd om de stilte te zoeken en terug te keren
naar God.
Het thema van deze vesper is: Op weg gaan.
In de (meezing)liederen, schriftlezingen en teksten zal dit dan
ook door klinken. Het koor zal o.a. liederen ten gehore
brengen van Heizmann, Althouse, Gilpin en Moore.
De Muzikale Vespers, die geënt zijn op de Anglicaanse
Evensong-traditie vormen steeds weer een klein uur van
spirituele bezinning en genieten van prachtige muziek.
De vesper begint om 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis, na afloop is er
wel een collecte.
U wordt van harte uitgenodigd!
De Muzikale Vesper Commissie

Op 7 april 2019 treedt op Het Leids Barok Ensemble
Het Leids Barok Ensemble heeft als thuisbasis de Lokhorstkerk in
Leiden. Onder leiding van Roelof Balk spelen zij frisse barokmuziek
van bekende en onbekende componisten – van Castruci tot J.S. Bach
– van vroeg barok tot vroeg klassiek –van Menula en Biber tot Carl
Stamitz en W.A. Mozart.
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Zij geven binnenlandse concerten van Vlieland
tot het Zeeuws Vlaamse Kloosterzande en in
heel veel prachtige kerkjes daartussenin. Maar
ook gaan ze op buitenlandse tournees naar
Italië, Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk,
Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal.
Het liefst geven zij een barokinterpretatie met
barokstokken en darmsnaren.
Met tal van inspirerende barokmusici als Lucia
Swarts (cello), Franc Polman (viool), Han Tol
(blokfluit), Peter de Groot (altus), Nico van der
Meel (tenor), Alfredo Bernardini (hobo) en nog
vele anderen hebben zij samengewerkt.

Website: hetlbe.nl

Songs of Praise in de
taal van Sytze de
Vries
Op zaterdag 25 mei a.s. wordt
het TIENDE OECUMENISCH
LIEDFESTIVAL gehouden,
ditmaal in de Groninger
Martinikerk, (13:00-17.15),
bedoeld voor iedereen die
graag zingt,
en speciaal voor liefhebbers
van het Engelse kerklied, de
hymn.
Het jaarlijkse Liedfestival wordt georganiseerd door Stichting DE VERTAALSLAG,
die is gelieerd aan het werk van theoloog/dichter/vertaler Sytze de Vries.
Deze heeft de afgelopen jaren onder de titel HET LIEFSTE LIED VAN OVERZEE in 2 delen meer dan
120 vertalingen aangeleverd
van klassieke, bekende en ook nieuwe hymns uit de Engelse traditie.
Deze nieuwe teksten op vaak geliefde melodieën zijn inmiddels niet meer weg te denken uit menig
repertoire.
Inmiddels verschenen daarbij CD’s, begeleidings- en koorbundels.
Reden genoeg om deze lustrum-editie van het Liedfestival geheel hieraan te besteden,
met als ondertitel Songs of Praise in de taal van Sytze de Vries.
Koor- en samenzang zullen deze middag vullen, in een hopelijk (over)volle Martinikerk.
Deze wordt geleid door Daniël Rouwkema, specialist (en opgeleid) in de Engelse kerk- en koormuziek.
Daarbij geholpen door het koor Choral Voices, regelmatig te zien en te horen in het TV-programma Nederland
Zingt.
Naast de veelvuldige samenzang er is ook ruimte voor fraaie Engelse koorwerken en orgelmuziek, op het
beroemde Schnitgerorgel.
Daartoe komt speciaal uit Engeland over Leonard Sanderman, director of music en werkzaam aan de
Universiteit van York.
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(Op het Liedfestival van 2018 won hij de publieksprijs, in het kader van de Willem Vogel-prijs, met een serie
nieuwe melodieën op nieuwe teksten van Sytze de Vries.
Die zullen ook ditmaal op het programma staan!)
Uit beide delen ‘Het liefste Lied’ van overzee zijn twee complete Festivals met Lezingen en Liederen
samengesteld, voor de Advents- en voor de Kersttijd,
met koorzettingen van Dirk Zwart. Beide ( - zowel als kooruitgaven) worden deze middag gepresenteerd.
Christiaan de Vries, organist van de Lutherse Spuikerk in Amsterdam, en ook al deze jaren vaste huisorganist
van het Liedfestival, tekent weer voor de begeleiding van de samenzang.
De presentatie van de middag is in handen van Sytze de Vries, die ook zal voorgaan in de afsluitende Choral
Evensong, het dagelijkse gezongen koorgebed in de Anglicaanse traditie.
Opgave voor deelname: via www.liedfestival.nl (ook voor nadere info)
Telefonisch: 06-36131222 (Anke Mopman)
Toegangsprijs:
€ 18,- (aan de kassa)
bij vooruitbetaling
€ 16,- (groepen vanaf 5 pers. € 12,-)
€ 12,- (65+/studenten)

Rozendaalse zomerfair
op zaterdag 15 en zondag 16 juni
In het weekend van 15 en 16 juni zal de Rozendaalse kerk
weer zijn omgebouwd voor de jaarlijkse zomerfair. De kerkzaal wordt een galerie plus een
boekenmarkt, de kerktuin een braderie met kraampjes en een podium. Aan de wanden van de kerk
hangen kunstwerken die ook gekocht kunnen worden en in de kraampjes zijn nieuwe en gebruikte
boeken te koop.
Op het podium in de tuin willen we, net als vorig jaar, de jeugd de gelegenheid
geven hun muzikale kunnen te laten horen. En in de tuin is weer van alles te
koop: sieraden, bric à brac, plantjes, jams, keramiek. En natuurlijk ijs, lekkere
hapjes en drankjes. De Koninklijke Rozendaalse Kapel zal beide dagen afsluiten
met een concert in de open lucht.
Markeer de data in uw agenda: 15 en 16 juni!
Als u belangstelling heeft om één of twee dagen een kraampje in de kerk te bemensen voor de
verkoop van boeken, CD’s, l.p.’s of dergelijke, meld u dan aan bij Walter Jansen, tel 026-3628959 of
walter@eenpassievoorboeken.nl.
En als je een instrument bespeelt of kunt zingen, aarzel dan niet om je op te geven bij Gerda van den
Bijllaardt, tel 026-3613535 of gerdavandenbijllaardt@gmail.com. Het wordt weer een afwisselend en

gezellig weekend!

Van de kerkrentmeesters.
Bij de uitbreiding van de Tuinkamer in 2015 is in de hal van de Serre een garderobe gemaakt voor ca. 65
kledingstukken. Het komt nu echter regelmatig voor dat bij druk bezochte
recepties of feestelijkheden deze garderobe te klein is. Dat zal binnenkort zijn
verholpen door de bouw van een tweede garderobe tegenover de huidige langs
de wand waar zich nu de grote spiegel bevindt. Het zich daar nu bevindende
kastje verhuist naar de Haardkamer en de spiegel krijgt een plaats naast de
huidige garderobe. Het rek met de folders is al verplaatst naast de deur naar de
haardkamer. De (buiten)trap naar het orgelbalcon was erg steil. Uit
veiligheidsoverwegingen tegenover de gebruikers is deze trap omgebouwd tot
een zogenaamde ‘’Molenaarstrap’’.of ‘’Ganzentrap’’, een type dat veel is
toegepast in oude molens vanwege de daarin aanwezige beperkte ruimte en een normaal type dan te steil zou
zijn.
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De bijzondere linzengerechten vielen zeer in de smaak!

maart

Zo 17
Wo 20
Wo 20
Zo 24

Agenda PG Rozendaal 2019
10.00 uur
Pastor H. Noordeman, Arnhem
10 – 12.30 uur
Serre van Rozendaal
20.00 uur
Avond over kruiswegstaties van en met
Gerard Ursem en gedichten van Jaap van
Dijkhuizen
10.00 uur
Ds. M. Beekhuis-Wassenburg, Rozendaal
HA
10 – 12.30 uur
Serre van Rozendaal
Lezing door Pim van Dorp over de familie
“Van Gogh”
10.00 uur
Ds. M.D. van Loo, Amersfoort
10 – 12.30 uur
Serre van Rozendaal
14.30 uur
Film in de tuinkamer
10.00 uur
Ds. J.A.D. van der Boon,
Hummelo

Wo 27

10 – 12.30 uur

Vrij 29
Zo 31

9.45 – 12.30 uur
10.00 uur

Zo 3
Wo 6
Wo 6

Zo 10
Wo 13

Serre van Rozendaal
Lezing door Peter Manders over Sicilië
Nicodemus
Pastor H. Noordeman, Arnhem

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

En tenslotte
De volgende nieuwsbrief zal eind maart/begin april verschijnen en speciale aandacht aan Pasen
besteden. Suggestie van uw kant? Graag! Gerda v/d B.
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