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Kerkdiensten 
 

Vanaf 12 juli aanstaande zullen we weer diensten vieren in onze eigen vertrouwde kerk. Dit zijn 
audio-uitzendingen, die te vinden zijn via www.kerkomroep.nl, zoek op Rozendaal. Voorlopig zullen 
deze diensten niet openbaar zijn. De kerkenraad heeft ervoor gekozen om de diensten op te starten 
zonder kerkgangers; alleen de noodzakelijke mensen zullen in de kerk zijn. We zullen de 
ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend in de gaten houden. Het plan is om medio augustus weer 
te vergaderen als kerkenraad en dan te kijken hoe de ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn. In 
principe hebben we vastgesteld dat we mogelijk op 30 augustus weer met kerkgangers de 
kerkdiensten zullen vieren. Daarover hopen wij u weer te berichten. Het advies in deze is: houd de 
Nieuwsbrieven, de website én uw mail in de gaten. 
 

12 juli, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de Kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. K. Vos, Naarden 

bereikbaar via www.kerkomroep.nl, verder zoeken op Rozendaal 

 

19 juli, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de Kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. G. Grandia, Doesburg 

bereikbaar via www.kerkomroep.nl, verder zoeken op Rozendaal 

 
26 juli, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de Kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. J.A.D. van der Boon, Hummelo 

bereikbaar via www.kerkomroep.nl, verder zoeken op Rozendaal 

 

2 augustus, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. G. Bomer, Doesburg 

bereikbaar via www.kerkomroep.nl, verder zoeken op Rozendaal 

De kerkenraad vraagt uw aandacht voor het volgende. Bij het 

maken van de Nieuwsbrief wordt nogal wat werk verricht. Het 

opstellen ervan is deel één, maar daarna wordt het ook geprint en 

bij een aantal gemeenteleden bezorgd. Deze service is kosteloos. 

Wij zouden u echter willen vragen om uw waardering voor de 

Nieuwsbrief mogelijk vergezeld te doen gaan van een gift aan de 

diaconie: de diaconie zal het geld daarvoor bestemmen voor het 

project dat we dit jaar (samen met Velp) ondersteunen: de Stichting 

SOS Kayamandi. Deze stichting zet zich in om kinderen in de 

township Kayamandi op school van een deugdelijk ontbijt te 

voorzien. U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer   

NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. de Diaconie Protestante gemeente 

te Rozendaal. Dank u wel! 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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9 augustus, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. S.L.S. de Vries, Utrecht 

bereikbaar via www.kerkomroep.nl, verder zoeken op Rozendaal 

 

16 augustus, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. M. Beekhuis-Wassenburg, Rozendaal 

bereikbaar via www.kerkomroep.nl, verder zoeken op Rozendaal 

 

23 augustus, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 

voorganger: pastor Janneke Bron, Bilthoven 

bereikbaar via www.kerkomroep.nl, verder zoeken op Rozendaal 

 

30 augustus, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. F.Z. Ort, Rozendaal 

(onder voorbehoud) bevestiging nieuwe diaken 

bereikbaar via www.kerkomroep.nl, verder zoeken op Rozendaal 

 

Uw giften voor de collecten tijdens de kerkdienst kunnen worden overgemaakt op de bankrekening 

van de Diaconie van de Protestantse gemeente Rozendaal, NL16 INGB 0000 933 939, als u datum en 

collectedoel erbij vermeldt, komt het op de juiste plaats terecht. Dank u wel! 

Uw gift aan de collecte voor de kerkrentmeesters tbv aanschaffingen en onderhoud van onze kerk 

kunt u  overmaken op rekening   NL81RABO0168708175 t.n.v. Kerkvoogdij, Protestantse Gemeente 

Rozendaal .  

Dank u wel!  

 

Diaconiecollectes juli 2020 

zondag 5 juli; de collecte bij de dienst in het Openluchttheater was bestemd voor ons 

gemeenschappelijk project Kayamandi. We hebben als diakenen -van Velp en 

Rozendaal- afgesproken het bedrag dat binnen is gekomen of nog binnenkomt te 

verdubbelen. 

zondag 12 juli; voor De Regenboog in Amsterdam: zo'n 70.000 eenzame mensen leven 

in Amsterdam. Ruim 11.000 hebben financiële problemen en talloze met sociale 

problemen, verder dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met psychische 

problemen, kortom alles wat een mensenleven kan vullen en stuk maken. De 

Regenboog groep bekommert zich om deze mensen! 

zondag 19 juli; deze collecte is bestemd voor onze eigen diaconiepot. 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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zondag 26 juli; voor De Instap Arnhem, nazorg aan ex-gedetineerde medeburgers: een 

soepele overgang van detentie naar de maatschappij vergroot de veiligheid in de 

samenleving, óók voor de ex-gedetineerden!. Omzien naar elkaar is onze 

inspiratiebron, zo stelt De Instap en: we lopen op met de mensen die ons nodig 

hebben, zij vinden bij De Instap een tijdelijke ankerplaats. 

voor de diakenen      Ans van Dijkhuizen 

 

Bevestiging en afscheid 

Op zondag 30 augustus zullen wij -bij leven en welzijn- Eefje Hijwegen bevestigen als diaken in onze 

gemeente. Twee weken later, op zondag 13 september, zullen wij afscheid nemen van Wil Both als 

diaken. Hoezeer wij allen ook behoedzaam zijn, toch hoop ik van harte met een aantal van u deze 

diensten mogen vieren! 

 

Bij de lezingen, 2 t/m 23 augustus 2020 

M.b.t. de lezingen van 12 t/m 26 juli: zie de nieuwsbrief van mei nr. 2 

 

Zondag 2 augustus 2020, 7e van de zomer.  

Vg: Ds Bert Bomer 

Lezingen: Nehemia 9:15-20 en Matteüs 14:13-21 

 

Zou de vorm van een tekst er ook toe doen? In 

Nehemia lijkt dat wel zo te zijn.  De vorm lijkt op 

een reddingsboei, zo’n oranje ring met in het midden een gat waar een drenkeling zijn hoofd 

doorheen steekt, wachtend op zijn redding. In de eerste ring eromheen staan de misdragingen van 

de voorouders, beginnend met: ‘Maar zij, onze vaderen, werden onbekookt; zij verhardden hun 

nek’……uitlopend op het gegoten kalf  waarvan ze zeiden: ’dit is je God die je heeft doen opklimmen 

uit Egypte! – en zo grote godslasteringen aanrichtten.’1  Wat een omschrijving van ‘de vaderen’:  

‘onbekookt’ worden!’  Er is ook een buitenste ring waarin de daden en verschijningsvormen van G’d 

worden vermeld, bovenaan te  beginnen met ‘Brood uit de hemel  hebt gij aan hen voor hun honger 

gegeven’,  onderaan staan de overvloedige barmhartigheden, de wolkkolom overdag en de zuil van 

vuur in de nacht.  Er lijkt bij Nehemia dus zoiets te staan als: mens, je kunt wéten wat de ENE doet, 

wie Hij is, (de buitenste ring) waarom dan toch afgodendienst (de binnenste ring)? Als je dreigt kopje 

onder te gaan, dan is daar dan toch maar ‘de reddingsboei’, het gat waarmee je hoofd  boven water 

                                                           
1
 De bijbelcitaten komen uit De Naardense Bijbel – Pieter Oussoren, uitg Skandalon 2004, herziene vertaling 

2014.  
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gehouden wordt: de vijf eigenschappen van G‘d: ‘maar gij waart een God van vergeving, genadig en 

barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en hebt hen niet verlaten’.  

Gaat het in het evangelie alleen om de honger van de scharen die Jezus gevolgd zijn? De NBV heeft 

de ‘scharen’ niet laten staan maar dat vertaald met ‘mensen’. Oude woorden en begrippen worden, 

zo vindt men, op een gegeven ogenblik verwarrend. In ‘scharen’ wordt wel een beeld bewaard: een 

groep mensen die zich om deze belangrijke leraar heen vouwt. Jezus deelt n.l van wat er is: van wat 

overblijft worden twaalf volle korven opgehaald. Een verwijzing naar de fundamenten van Jezus’ 

afkomst: de twaalf stammen waardoor zijn eigen volk wordt gevormd, het fundament  dat de 

Eeuwige, ook volgens Nehemia, nooit heeft verlaten: ‘Uw goede Geest hebt gij gegeven om hun 

inzicht te schenken,- en ge hebt uw manna niet aan hun mond onthouden en ge hebt hun water 

gegeven voor hun dorst’.  

Wie de illustratie gemaakt heeft is mij onbekend. De afbeelding lijkt nóg beter te passen bij de versie 

die Johannes van deze geschiedenis vertelt. Daar zegt Andreas: ‘er is een jochie hier,- dat vijf 

gerstebroden en twee visjes heeft; echter, wat zijn die voor zovelen?’ Zien we dus dat ‘jochie’ 

tegenover de ‘grote’ Jezus? Enigszins beducht worden de vijf broden en twee vissen aangereikt. 

Jezus’ blik is verrast. Van Hem hang het weer af, ons geloven is vooral dúrven nietwaar? Elke beroeps 

waaghals kan het vertellen: wie nooit bang is, nooit aan zichzelf twijfelt, verliest de voorzichtigheid 

snel uit het oog. Jezus heeft die twijfel al overwonnen  en zijn omarmend gebaar spreekt boekdelen. 

Het zal gaan om breken èn delen. Daar komt een héél volk van, zo talrijk als de sterren aan de hemel.  

De dienst begint met psalm 92. Na het Kyrie klinkt als Gloria gez. 304 ‘Zing van de Vader die in den 

beginne’, na de lezing uit Nehemia klinkt gez. 208 ‘Nu wordt het licht, de dag breekt aan’  of 372 ‘De 

Heer heeft zijn volk gevoed’ en na de verkondiging uit het Liedboek 1973 gez. 361 ‘De Heer zegt 

woorden van leven’ of  uit het Liedboek gezang 383 ‘Zeven was voldoende vijf en twee’, 843 ‘Wat te 

kiezen’ of  995 ‘O vader, trek het lot U aan’. Aan het slot gez. 835 ‘Jezus ga ons voor’ of  902 ‘Is God 

de Heer maar voor mij’. 

 

 

Zondag 9 augustus 2020, 8e van de zomer 

Vg: Ds. Sytze de Vries 

Lezingen: Jona 2:1-11; Matthaüs 14:22-33 

 

Vandaag klotsen er heftige golven door beide 

lezingen. Hoe Jona in het binnenste van de vis 

terecht komt: u leest het in de ultra korte 

voorgeschiedenis van hoofdstuk 1.  

Op de afbeelding ziet u hoe Jan Brueghel de Oude in de 16e eeuw  vers 11 van hoofdstuk 2 voor zich 

zag: ‘Dan zegt de Ene tot de vis,- dat hij Jona moet uitspuwen op het droge.’ Geen enkele vis, ook niet 

zo’n grote, houdt erg van het ‘droge’ en Jona zal vast zijn zwemdiploma ‘gekleed zwemmen’ niet 
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hebben gehaald. Het lijkt er op dat de vis daarom een lagune is binnen  gezwommen, in de verte lokt 

de vrijheid van de zee. Daar is het water spiegelglad maar hier, in het zicht van de vast grond heeft de 

in vurig rood geklede Jona, met één been nog in de bek van de vis, nog wel het een en ander te 

overwinnen: die paar laatste meters door een nog woelige branding, om meteen een heuvel te 

moeten beklimmen?  De vis, die bij Brueghel nog geen walvis is maar wel een monsterlijk zeedier, 

ziet er bepaald uitgeput uit. Het is me ook een avontuur om een onwillige profeet op te slokken, in 

leven houden, en hem ongeschonden weer uit te moeten spugen, op het droge!  

Bij Matthäus is weer sprake van een ‘storm op zee’.  Zee?  De leerlingen varen vermoedelijk op het 

meer van Gallilea, waarvan er bijna zeven passen in ons IJsselmeer. Het kán er wel héél plotseling 

hevig stormen door valwinden, die over de heuvels waar Jezus de nacht doorbrengt om er te bidden,  

op het water neerslaan. Tegen de ochtend wordt duidelijk dat de leerlingen niet aan land kunnen 

komen: ‘want de wind is tegen geweest’ Er is geen sprake van angst voor de hoge golven. Alsof het 

de gewoonste zaak van de wereld is, wandelt Jezus over het water naar hen toe. Het woeste water 

zijn ze gewend, maar een wandelend ‘spook ‘? Dat kán niet! ‘Houdt moed, ik ben het, vreest niet!’ 

spreekt Jezus. Hij zegt het niet, hij roept het niet maar hij ‘spreekt’. Mogen we er ‘in G’ds naam’ 

achteraan horen? Het is weer eens Petrus die zich als ‘held’ aanbiedt. ‘Kom!’, zegt Jezus. ’Maar als hij 

naar de wind kijkt wordt hij bevreesd en begint te zinken;’ staat er in de Naardense vertaling.   In de 

NBV staat: ‘Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang’. Dat ‘kijken’ lijkt mij van 

belang. Het staat tegenover het ‘zien’ van de wandelende Jezus. Petrus ‘kijkt’ naar een 

natuurverschijnsel. De ene ‘kracht’ (zien) is helend, de andere (kijken) vernietigend. ‘Meteen strekt 

Jezus de hand uit en neemt hem vast en zegt tot hem: kleingelovige, waartoe stond je zo onvast?’ Dat 

je als schipper ‘kleingelovige’ wordt genoemd is nog tot daar aan toe, maar ‘onvast’ staan? Daar gaat 

de reputatie als zeeman die op zijn schip ‘staat als een  rots in de branding’!  

De dienst begint met Psalm 139, Na het Kyrie klinkt als Gloria ‘Aan U Vader, alle glorie’ uit “Liefste 

Lied van Overzee”, deel 1 nr. 1. De lezing uit Jona kan gezongen worden met gezang 155 ‘Zijt Gij mijn 

God’ maar als er gelezen wordt dan kan daarna gezongen worden gez. 350 ‘Het water van de grote 

vloed’ of uit ‘Liefste Lied van Overzee” deel 1 nr. 50 ‘Wie op uw woord vertrouwt’. Na de 

verkondiging klinkt gez. 352 ‘Jezus, meester aller dingen’, 840 ‘Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’  of  917 ‘Ga 

in het schip zegt Gij’ en als slotlied wordt gekozen uit gez. 792 ‘Kom, God en schrijf uw eigen naam’, 

uit: “Liefste Lied van Overzee”, deel 1 nr. 45 ‘Sta op, er wacht een nieuwe dag’ of uit: “Liefste Lied 

van Overzee”, deel 2 ‘Ga maar gerust’. 

 

 Zondag 16 augustus 2020 - 9e van de zomer 

Vg: Ds. Madelon Beekhuis-Wassenburg 

Lezingen: Jesaja 56:1-7;  Matthaüs 15-21-28 

 

Zou Jesaja nu toch echt Matthaüs voorspeld 

hebben?  Jesaja laat de ENE zeggen: ‘waakt voor 

recht en doet gerechtigheid,- want mijn heil is nabij 
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om te komen, mijn gerechtigheid om zich te onthullen!’ 

‘Zalig de sterveling die dit doet, de mensenzoon die daaraan vasthoudt!, die waakt over de sabbat dat 

hij die niet ontwijdt, waakt over zijn hand voor het doen van welk kwaad dan ook!’ 

 

Maar ‘helderziendheid’ die zo’n zeven eeuwen duurt geeft zeer te denken! Misschien is er iets 

anders aan de hand. De profeet laat de Eeuwige verlangen naar een mensenzoon die de geboden 

houdt. Daarom  waarschuwt Jesaja op niet mis te verstane wijze het volk: ‘Geloof maar niet dat die 

mensenzoon alleen onder jullie gevonden wordt! Als jullie die geboden niet houden zal het oog van 

de Eeuwige moeiteloos gericht worden op de ‘zonen van de vreemdeling’. Jullie sluiten die uit, maar 

de Eeuwige denkt daar héél anders over”. Aan die felle stem van Jesaja moet Matthaüs gedacht 

hebben toen hij de ontmoeting van Jezus beschreef met de Kananese vrouw, de vreemdelinge die zo 

hardnekkig om zijn bijstand vraagt. Ja, natúúrlijk, Jezus reist als leraar rond om zijn eigen 

volksgenoten er van te doordringen om in het spoor van de Eeuwige te blijven. Maar hoe groot die 

noodzaak is laat de Kananese vrouw zien: “Help toch mijn dochter, want dat kan niemand dan Uw 

G’d alleen!’ Profetisch is die stem. Geen stem van een mensenzóón, maar van een mensendóchter, 

en nog wel ‘van de vreemdeling. Denkt Jezus ook aan Jesaja, omdat het niet afwijkender kan zijn? ‘O 

vrouw, groot is je vertrouwen! geschieden moet aan jou zoals je wilt’. Vanaf dat uur wordt haar 

dochter geheeld. 

Op de aan Jean Colombe (1430-1493) toegeschreven afbeelding is Jezus in gesprek met een groepje 

mensen, een aantal mannen en aan zijn rechterhand een vrouw. Twee daarvan kijken naar de 

geknielde figuur achter Jezus’ rug.  Wat zou het aardig zijn als op hun gezicht erbarmen te lezen is, 

maar het tegenovergestelde lijkt waar: ‘Wat maak jij je druk zeg! Vreemdeling, jij doet hier helemaal 

niet mee!’ In het decor zien we rechts in het opengewerkte huis de door een demon bezeten dochter 

die op bed ligt, zorgzaam bijgestaan door haar moeder.  

De dienst begint met psalm 67a of gez. 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’. Na het Kyrie klinkt 

als Gloria gez. 305 ‘Alle eer en alle glorie’. Na de lezing uit Jesaja klinkt gez. 459 ‘Ik breng een rechter 

aan het licht’, 463 ‘Licht in onze dagen’ of uit het Liedboek van 1973 41 ‘De Here heerser der aarde’. 

.Na de verkondiging klinkt gez. 442: ‘Op U, mijn heiland, blijf ik hopen’, gezang 647: ‘Voor mensen die 

naamloos’, gez. 713: ‘Wij moeten Gode zingen’ of  gez.754: ‘Liefde Gods die elk beminnen’ . Als 

slotlied wordt gedacht aan: gez. 423 ‘Nu wij uiteengaan’, gez. 425 ‘Vervuld van uw zegen’, gez. 718 

‘God, die leven hebt gegeven’, of gez. 864 ‘Laat ons de Heer lofzingen’.  

 

Zondag 23 augustus 2020 , 10e van de zomer’ 

Vg: Past. Janneke Bron 

Lezingen: Jesaja 51:1-6; Matthaus 16:21-27 

 

Steeds steviger worden de geluiden zowel in het eerste als 

het tweede Testament: ‘Blijf onthouden waar het allelmaal 
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om begonnen is’. Jesaja begint bij het begin, helemaal bij Abraham en Sara. ‘…want als eenling heb ik 

hem geroepen, maar ik heb hem gezegend en vermenigvuldigd’. Er is heel wat binnensmonds 

gelachen in Genesis 17 en 18.  Het beloofde nageslacht liet op zich wachten tot de tijd van het 

onmogelijke: Abraham en Sara liepen resp. tegen de 100 en de 90 eer ‘de zoon uit de besnedene’ 

eindelijk werd geboren. Maar zo moest het nu eenmaal gaan: de creatie van een volk uit het 

onvoorstelbare!  Het is alsof Jesaja wil zeggen: volk, als je nu zo’n schitterende start hebt in een oud 

verhaal, dan blijf je toch op je maker vertrouwen? Hij laat daarom de ENE zeggen:  ‘Geeft acht op mij, 

gemeente van mij, natie van mij, neigt naar mij uw oren: want een onderricht zal van mij utigaan en 

mijn recht beroer ik tot een licht voor de gemeenschappen’. Het gaat om hetzelfde onderricht dat 

Matthaüs eeuwen later in de mond legt van Jezus. Het gaat nog steeds om het ‘onmogelijke’ ‘want 

wat zal het een mens baten als hij de hele wereld-op-orde wint maar zijn ziel beschadigt?- of wat kan 

een mens geven als ruilmiddel voor zijn ziel?-‘  Het lijkt wel Jesaja in een moderner jasje. Jezus zegt 

het zo: ‘want op het punt staat de mensenzoon te komen in de glorie van zijn Vader, met zijn engelen 

en dán zal hij een ieder teruggeven ‘naar hoe hij heeft gehandeld’. Jezus kent zijn psalmist: (Ps 62:12-

13): ‘Een ding heeft God gesproken, ik heb het tweemaal gehoord: dat kracht is van God; en van u, 

Heer, vriendschap,- dat gij een man zult vergelden naar zijn doen.’ Laten wij voor ‘man’ maar 

onbekommerd ’mens’ lezen, ooit in twee gedaanten geschapen: vrouw èn man. Op de afbeelding 

van vandaag zien we een romantische voorstelling. De herkomst van deze afbeelding, noch de 

maker, heb ik kunnen vinden, wel een titel:  ‘Moeder Sara spelend met Isaäk’. Misschien heeft de 

maker, toen hij een ouder familielid met een jong kind zag spelen, gedacht aan het bijbelverhaal. Het 

kind zit in een ouderwetse kinderstoel die ‘kakstoel’ wordt genoemd, het onderdeurtje staat op een 

kier en laat de beentjes en voetjes zien die onder het jurkje uitpiepen. Jongetjes van deze leeftijd 

droegen net als meisjes nog lange hesjes De pampers moesten mmers nog worden utigevonden! De 

uitgesneden kuif van de achterkant van de stoel lijkt, onscherp als de afbeelding is, op een zitttende 

wajangpop? Maar als de afbeelding wat wordt vergroot blijkt het een stenen vaas te zijn met 

guirlandes aan de zijkant. Rechtsonder is nog een fractie van een blaasbalg te zien.  Die ouderweste 

‘kakstoelen’ worden op het internet te kust en te keur aangeboden èn gezocht, soms voorzien van 

amusant commentaar: ‘omdat deze zo goed past in ons moderne interieur’. Zelfs al is dit schilderij 

niet het toppunt van schildekrunst, één ding wordt wel duidelijk overgebracht: stel dát hier Sara met 

Isaak speelt, dan straalt de liefde waarmee aan de creatie van een ‘groot volk’, talrijk als de sterren 

aan de hemel, wordt gewerkt, ons tegemoet. Om die onvoorstelbaar grote liefde zal het gaan. 

Matthaüs zegt het zo: ‘ámen is het, zeg ik u, er zijn er van wie hier staan die geen dood zullen proeven 

totdat ze de mensenzoon zien komen in zijn koninkrijk!’ 

We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 139 en na het Kyrie klinkt als Gloria gezang 309: 

‘Zing nu verheugd een vrolijk lied’. Na de lezing uit  Jesaja gez. 803: ‘Uit Oer is hij getogen’, gez. 848: 

Al wat een mens te kennen zoekt’ of gez. 864: ‘Laat ons de Heer lofzingen’. Na de lezing uit Matthaüs 

klinkt de lofprijzing en na de verkondiging gez. 318 ‘Het woord brengt de waarheid teweeg’; gez. 843 

‘Tijd van vloek en tijd van zegen’;  gez. 873 ‘Zingen wij God onze lof’ of gez. 893 ‘Overal zijt Gij’. Als 

slotlied kiezen we uit gez. 215 “Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’ of  gez. 800 ‘Wat zou ik zonder 

U geweest zijn’.   

Ada Waalboer 
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Gebruiksplan kerkdiensten PG Rozendaal tijdens coronatijd 

 DIT GEBRUIKSPLAN IS VOOR DE DIENSTEN VANAF 30 AUGUSTUS 

Wij overwegen om met ingang van 30 augustus 2020 de kerk weer open te stellen voor het bijwonen 

van kerkdiensten door onze gemeenteleden en gasten. Daartoe dienen we een  aantal 

voorbereidingen te treffen en specifieke regels af te spreken die bijdragen aan een zo goed mogelijke 

bescherming van de gezondheid van alle deelnemers aan een dienst.  

De regels voor onze diensten zijn gebaseerd op de per 1 juli 2020 geldende RIVM-voorschriften en de 

regelgeving van de landelijke overheid. Toekomstige aanpassing hiervan kan leiden tot herziening 

van de regels in dit gebruiksplan. 

Onderstaand overzicht omvat de voorbereidingen en specifieke regels voor onze diensten, alleen 

voor zover deze afwijken van de gebruikelijke gang van zaken. 

Deze zijn vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 10 juli 2020 en worden gepubliceerd in de 

Nieuwsbrief en op de website van de PG Rozendaal. Gezien hun specifieke rol, ontvangen de kosters 

persoonlijk een exemplaar van het gebruiksplan. Een geprinte versie van dit plan is aanwezig in de 

gerfkamer. 

Voorbereidingen 

1. Wanneer gemeenteleden/gasten klachten vertonen (verkoudheid, koorts, etc) is het niet 

toegestaan om een kerkdienst bij te wonen.  

2. De autodienst wordt per 30 augustus weer opgestart. 

3. Het maximale aantal kerkgangers in de kerkzaal bedraagt, obv de 1,5 m regel, 53 personen 

(inclusief koster, diaken, ouderling, organist en predikant). 

Indien noodzakelijk kan gebruik gemaakt worden van 18 additionele zitplaatsen in de Serre, 

waarbij men de dienst via de audio/video-installatie (scherm) kan volgen. Het maximale 

aantal kerkgangers bedraagt daarmee 53 + 18 = 71 personen. 

Het werken met een reserveringssysteem wordt afhankelijk gesteld van de ontwikkeling van 

het kerkbezoek. 

4. De toegang tot de kerk vindt plaats via de ingang van de Serre, waarbij men er zelf op toe 

dient te zien dat de 1,5 m afstand wordt aangehouden. De hal van de Serre biedt betere 

mogelijkheden (dan de gebruikelijke kerkingang) om deze afstand te waarborgen en geeft 

ook meer ruimte voor het ophangen van jassen. In de hal van de Serre bevindt zich een 

statafel met ontsmettingsmiddel (desgewenst te gebruiken voor en/of na de dienst).  

5. Uit veiligheidsoverwegingen wordt de gebruikelijke in/uitgang van de kerk open gehouden 

als vluchtroute. 

6. De toiletten in de hal van de Serre kunnen gebruikt worden, rekening houdend met de 

daarop aangegeven hygiënemaatregelen.  

7. De predikant en dienstdoende ambtsdragers maken tbv de voorbereiding van de dienst 

gebruik van de (met een schuifwand afgesloten) haardkamer. 

8. Op basis van de 1,5m regel zijn de mogelijke zitplaatsen in de kerk met labels gemarkeerd en 

voor de banken is het aantal mogelijke zitplaatsen op de toegangsdeurtjes aangegeven. 
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Leden van één gezin/huishouden kunnen direct naast elkaar plaatsnemen; de 1,5 m geldt 

dan niet.  

Het vrijhouden van de stoelen voor de cantorij is niet nodig. 

9. Liturgieën worden voor de dienst door de koster op de gemarkeerde zitplaatsen gelegd 

(persoonlijke uitreiking is door de 1,5 m regel niet mogelijk en het zelf van een stapel nemen is 

niet hygiënisch). 

10. Liedboeken worden niet uitgereikt omdat tijdens de diensten door de gemeente/cantorij niet 

mag worden gezongen (zingen vraagt forse in/uitademingen welke de verspreiding van het 

virus kunnen bevorderen). Hiermede komen ook de cantorijrepetities voor aanvang van de 

dienst te vervallen. 

Tijdens de dienst 

11. Predikant en ouderling geven elkaar aan het begin en einde van de dienst geen hand (een 

kleine buiging komt hiervoor in de plaats). 

12. Tijdens de dienst wordt door de gemeente/cantorij niet gezongen. Daarvoor in de plaats zal 

cantor Anita (of een plaatsvervanger) de liederen ten gehore brengen vanaf het orgelbalkon. 

13. Tijdens de dienst wordt niet op de gebruikelijke wijze gecollecteerd. Het doorgeven van de 

collectezakken is door de 1,5m afstand tussen de kerkgangers niet praktisch en daarbij ook 

onhygiënisch. 

Na afloop van de dienst kunnen de gaven gedeponeerd worden op 2 collecteschalen welke 

zijn geplaatst op de tafel in de gerfkamer. De schalen zijn voorzien van een label “Diaconie” 

en “Kerk”. 

14. Na afloop van de dienst groet de predikant de gemeente vanachter de liturgietafel (geen 

handen schudden bij de deur). 

15. De gemeenteleden verlaten (via de Serre) rij voor rij de kerk en hen wordt verzocht de 

liturgieën mee naar huis te nemen zodat de koster deze niet zelf hoeft te verzamelen 

(hygiëne). 

Na de dienst 

16. Het gezamenlijk koffiedrinken na de dienst behoort vooralsnog niet tot de mogelijkheden 

omdat, gebaseerd op de 1,5m regel, het aantal aanwezige personen in de Serre beperkt 

moet blijven tot max. 20. Bovendien lopen mensen teveel door  elkaar en zijn aanrakingen 

daardoor niet uit te sluiten. 

Ook onze “koffiedames” blijft hiermee het verzamelen en afwassen van gebruikt serviesgoed 

bespaart (hygiëne). 

17. De koster ziet erop toe dat de zitplaatsen weer in de oorspronkelijke opzet zijn gemarkeerd. 

Avondmaalsdiensten 

Gezien de 1,5m regel en hygiënevoorschriften, beraadt de kerkenraad zich over de wijze waarop 

deze diensten gehouden kunnen worden. U wordt daarover apart geïnformeerd. 
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Een verhaal voor onderweg 
 

Egel en Eekhoorn maken hun rugzak leeg 
 
 
‘Wat is er? Je loopt zo te puffen?’, zei Eekhoorn tegen Egel. 
Ze leken wel verdwaald in het bos. 
En ze  liepen al een poosje niet echt meer samen. 
Want Egel sukkelde steeds langzamer achter Eekhoorn aan. 
‘Dat komt door je rugzak’, zei Eekhoorn, 
 ‘wat stopte je daar toch in, toen we naar die mensen hadden gekeken?’ 
‘Het is een stukje van de Grote Betonnen Muur. Een stukje van vroeger. 
Tenminste, dat zeiden de mensen’, antwoordde Egel, 
‘Die muur had in een stad gestaan zodat mensen niet meer samen konden zijn.  
Maar nu gooiden ze hun stukje beton weg. Voorbij, riepen ze. 
Maar ik vond het wel mooi. Een stukje van vroeger met al die verf erop. 
Het is alleen een beetje zwaar. Daarom loop ik zo langzaam.’ 
‘Loop jij dáármee te sjouwen?’, zei Eekhoorn verbaasd, 
‘Een stuk van een muur die mensen bij elkaar weg houdt? Dat is toch véél te zwaar! 
Dat moet je helemaal niet met je mee willen sjouwen!’ 
‘Jááá hoor! Jij voelt je zeker weer eens de slimste van ons tweeën!’ 
Egel werd een beetje boos. Hij keek naar Eekhoorns rug. 
‘Zeg jij maar niets: jouw rugzak is zo onhandig bol. Straks rol je nog om.’ 
‘O, maar die is licht, hoor, want ik heb een ballon meegenomen.’ 
‘En daar heb je wat aan voor onderweg?’  
Egel bleef stomverbaasd staan. 
‘Ja’, zei Eekhoorn, ‘het is een bijzondere ballon: een wegwijsballon!’ 
‘Als je verdwaald bent, vliegt hij niet weg, maar blijft hij voor je uit zweven. 
Zo wijst de ballon je de weg naar waar je heen wilt.’ 
‘Dat kunnen we eigenlijk best wel gebruiken’,  zei Egel peinzend,  
‘ik zou niet weten waar we zijn…En ik mis Beer. Waar zou die zijn?’ 
Eekhoorn ging op haar achterpootjes zitten. Haar staart krulde ervan. 
‘Ik heb een idee’, zei ze, ‘we maken allebei onze rugzak leeg: 
we begraven jouw Grote Betonnen Muur. Hier bij het kruispunt.  
Kun je hem later altijd terugvinden.  
En ik laat mijn ballon los. Dan zeggen we: we zoeken de weg naar Beer. 
Kijken wat er dan gebeurt.’ 
Zo gezegd, zo gedaan. 
Ineens liepen ze allebei een stuk makkelijker. En lichter. En samen. 
De ballon danste zachtjes voor hen uit. 
Na een poosje haalde Egel opgelucht adem. 
‘Ik ken het hier’, zei hij,’we zijn vlakbij de kapel in het bos. 
Misschien is Beer er wel.’  
De drie vrienden zaten vaak tegen de muur van de Oude Kapel. 
In de zomer was dat lekker warm in je rug… 
En je raadt nooit wie er stond. 
Precies: Beer! 
Beer keek blij, hij wiebelde op zijn tenen heen en weer. 
‘Ik weet nu eindelijk wie hier woont’,  zei hij,  
‘er waren mensen die zeiden dat dit het huis is van God!’ 
‘Staat dat boven de deur? Huis van God?’, vroeg Egel. 
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‘Nee’, zei Eekhoorn, ‘daar staat: Ben je moe? Kom bij mij! Mijn last is licht.’ 
‘Nou, dat mag je wel zeggen’, bromde Egel, ‘ik ben gelukkig mijn stuk beton kwijt.’ 
‘En mijn ballon wees ons de weg’, zei Eekhoorn met een lichtje in haar ogen. 
‘Misschien is het wel zó:  
dat je je betonsteen van vroeger moet begraven  
en dat je een ballon achterna moet.’ 
‘En dan kom je uiteindelijk bij je vrienden’, zei Beer vrolijk, ‘en bij het huis van God.’ 
Want ze wisten nu wie er woonde. 
Ze hebben nog lang tegen de muur van de kapel gezeten. 
De oude stenen waren lekker warm in hun rug. 
En samen luisterden ze naar de wind. 
Die stem van God, die zachtjes door de kapotte ramen zong: 
 
‘Ben je moe?  
Kom bij Mij!  
Mijn last is licht, 
want Ik ben met je, alle dagen.’ 
 

Frans Ort  

 

Pastoraat 

Bij het woord “pastoraat” denken wij in de gemeente vanzelfsprekend aan: bezoek. Bezoek van de 

predikant aan gemeenteleden, maar ook bezoek van ouderlingen en/of diakenen en mensen van de 

pastorale bezoekersgroep. Aandacht voor elkaar in goede en minder goede tijden. De afgelopen 

maanden is dat bezoek niet mogelijk geweest vanwege de coronamaatregelen, zoals wij allemaal 

hebben ervaren. Wij moesten “sociale distantie”in acht nemen ter wille van elkaars gezondheid. Een 

vreemde situatie die de meeste mensen als uiterst onprettig hebben beleefd. Gelukkig is er de 

telefoon en de email waarmee wij contact met elkaar kunnen houden en dat is ook gebeurd. De 

leden van de bezoekersgroep en leden van de kerkenraad hebben regelmatig mensen gebeld. Maar 

toch, het feit dat wij elkaar niet meer treffen in de diensten, bij de koffie, bij al die activiteiten die wij 

kennen in de gemeente geeft ons een gevoel van gemis. Deze situatie is nog niet afgelopen, helaas, 

het virus is voorlopig niet weg en daarmee zijn de ontmoetingen “in persoon” nog niet terug. Heel 

langzaam kan er wel iets meer, zeker in de buitenlucht, zoals een ontmoeting in de tuin bv. als er een 

tuin is en heel voorzichtig kan er een bezoekje plaats vinden als de situatie daar om vraagt en als de 

nodige afstand in acht wordt genomen  

De predikant en de kerkenraad proberen zoveel mogelijk contact te houden en vragen u om zelf ook 

te bellen of te mailen als u dat wilt. Laat het weten als u prijs stelt op een gesprek, laat het weten als  

er iets is waarvan u denkt dat het goed is dat wij dat weten.  Frans Ort is tot half juli bereikbaar, 

daarna heeft hij enkele weken vakantie, ondergetekende en anderen zijn aanwezig. Wij hopen dat 

wij er voor elkaar kunnen zijn, ook, of juist, in tijden van corona en in alle andere tijden. En wij hopen 

na de zomer elkaar weer meer te kunnen treffen in de kerk bij de diensten. Graag tot horens, tot 

mails, tot ziens, namens kerkenraad en bezoekersgroep met hartelijke groet, 

Madelon Beekhuis  
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Hieronder vindt u  telefoonnummers en email adressen van de predikant, pastorale ouderling en 

bezoekersgroep: 

Frans Ort,  tel. 0313 – 414137  frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl 
Madelon Beekhuis, tel. 026 – 3642662, madelon.beekhuis@dekerkvanrozendaal.nl  
Wil Both, tel. 026-3629895, wil.both@dekerkvanrozendaal.nl  
 

 

filmvoorstelling in de tuinkamer op woensdag 15 juli 
 
Ja, u leest het goed, de maandelijkse filmvoorstellingen in de tuinkamer worden weer hervat! We 
beginnen met een klassieke zomerfilm: Roman Holiday.  
Roman Holiday is een film uit 1953, geregisseerd door William Wyler. Het is een romantische 
komedie, waarin de hoofdrollen worden vertolkt door Audrey Hepburn en Gregory Peck. De film was 
een groot succes in de bioscopen en sleepte drie Oscars in de wacht. Het was de doorbraak van 
Audrey Hepburn: ze won de Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol.  
Tussen veteranen als Peck en Wyler had debutante Hepburn moeite om haar weg te vinden. Tijdens 
een opname kon ze bijvoorbeeld niet de gewenste tranen produceren. Take na take besteedde de 
inmiddels kokende Wyler aan zijn voornaamste actrice. Hij schreeuwde zijn woede uit over alle 
mislukte opnames, waarop Hepburn in tranen uitbarstte. Wyler liet gelijk de camera lopen en de 
scène stond er op. Gregory Peck had zo zijn eigen methode om Hepburn mee te trekken. Bij de 
opnames bij de Mond van de Waarheid moest Peck's personage, Joe, zijn hand in de mond van een 
beeld steken. Volgens de legende zou de mond de hand afbijten als hij een leugenaar was. Wyler 
wilde graag een natuurlijke schrikreactie van Hepburn en Peck hielp hem daarbij. Op het moment dat 
hij zijn hand terugtrok gaf hij een schreeuw van pijn en trok zijn hand terug in de mouw van zijn jasje. 
Hepburn wist van niets en haar blik van afschuw en verrassing was echt, net als de schreeuw van 
schrik die aan haar ontsnapte. Wyler kon tevreden zijn, hij had maar één take nodig.  
De film is geheel opgenomen in Rome. In de tijd dat de film werd uitgebracht was het publiek in de 
ban van de relatie tussen prinses Margaret, de zuster van koningin Elizabeth II van Engeland, en RAF-
piloot Peter Townsend. De romance tussen een prinses en een man uit het volk vormde een parallel 
met de film, zeker gezien het feit dat Margaret en Townsend niet mochten trouwen. In 1999 werd de 
film geselecteerd voor conservatie in het National Film Registry van de Library of Congress. (bron: 
Wikipedia). 
De film is zwart-wit en nogal traag naar onze huidige smaak, maar kijken is een mooie manier van 
onthaasting! 

 

De corona-ellende is nog niet voorbij, dus we moeten een paar extra afspraken maken: 
- vooraf aanmelden bij Liesbeth van Hulst, vóór 12 juli.  E: liesbethvanhulst@kpnmail.nl;  T: 3634698. 
- maximaal aantal deelnemers 18 personen. 
- u komt niet als u last heeft van koorts, verkoudheidsverschijnselen e.d. 

mailto:frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl
mailto:madelon.beekhuis@dekerkvanrozendaal.nl
mailto:wil.both@dekerkvanrozendaal.nl
mailto:liesbethvanhulst@kpnmail.nl
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- bij binnenkomst langs het buffet voor een kop thee of koffie en gelijk gaan zitten 
- als het goed weer is, gaan na afloop de serredeuren open en drinken we een glas op het terras. 
- we blijven letten op de afstandseis van 1,5 m! 
  
aanvang 20.00 uur, koffie/thee vanaf kwart voor 8. Vooraf aanmelden bij Liesbeth van Hulst, vóór 
12 juli. 
We hopen op een, ondanks de corona-maatregelen, ontspannen en gezellige bijeenkomst. De high 
tea, die we oorspronkelijk gepland hadden voorafgaand aan de film, houdt u nog van ons te goed. 
 
De KIK, 
Els Westerveld, Liesbeth van Hulst, Erik Kool 
 

Audio-leerhuis / podcast 

 

Corona bracht mij op het idee een leerhuisavond, die al gepland stond, ‘in te dikken’ tot een verhaal 

van een half uur. Wij zonden dat uit vanuit de Gerfkamer: Frank van Merwijk en Andries van Rossem 

verzorgden de muziek, er waren steeds twee kerkrentmeesters als technici en ik verzorgde de 

verhalen. Een divers aantal verhalen passeerde de revue: alle op het grensvlak van Schrift, Kunst, 

Kerk en Cultuur. Wij hebben het met veel plezier verzorgd. En de wisselwerking tussen de verhalen 

en gedichten én de muziek was bijzonder om te mogen meemaken. U kunt de podcasts (met enig 

zoekwerk) terugvinden op www.kerkomroep.nl, zoeken op Rozendaal. De opnames blijven nog enige 

tijd beschikbaar voor naluisteren. Of we na de vakantie opnieuw hiermee zullen beginnen, is 

momenteel nog onduidelijk. We zullen u via de Nieuwsbrief op de hoogte houden. Vanaf deze plek 

dank ik Frits en Hans voor de techniek samen met Frank en Andries voor de muzikale invulling van 

deze uitzendingen. Het was een groot genoegen om het met elkaar te maken! 

Frans Ort 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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Lezen in coronatijd 

Omdat ik midden in een periode waarin wij allen genoodzaakt waren/zijn zoveel mogelijk in huis te 

blijven de leeftijd der zeer sterken bereikte (Psalm 90), was ik anderhalve maand geleden in het 

gelukkige bezit van een voldoende aantal boekenbonnen om weer eens wat te bestellen en wel 

boeken waarvan de lezing wat tijd en inspanning vergt. Ik ging het avontuur gretig aan en bestelde 

(neen, natuurlijk niet bij een grote internetleverancier, maar gewoon bij de Velpse boekhandel in de 

Emmastraat, ook dan wordt het werk in twee dagen - per fiets- thuis afgeleverd). Nu, een paar 

weken later, heb ik ze uit en kan melden wat mij boeide en wat ik graag met anderen, met u, deel.. 

De eerste aanschaf betrof een zeer recent werk van de Engelse historicus Tom Holland en draagt de 

titel "Heerschappij",  ondertitel 'Hoe het Christendom het Westen vormde (Uitg. Atheneum, 2020). 

Het is een boeiend en meeslepend relaas van ruim 650 bladzijden, dat ik met rode oortjes heb 

doorgelezen, hoewel natuurlijk niet alles nieuw voor mij (en voor U) is. Onthullend vooral ook. Het 

ongehoorde feit dat de gruwelijke executie ( door de Romeinen voor slaven gereserveerd) van een 

mens tot de ongehoorde uitgroei van de grootste wereldgodsdienst tweeduizend jaar later heeft 

geleid. 

Het is een boeiende geschiedenis, nauw vervlochten met de wording van onze westelijke wereld, 

met alle min of meer (met de nadruk op min of meer) bekende en minder bekende ups en downs, 

alle ontsporingen en ook mooie ontwikkelingen, waarvan een deel ons alleen bekend is door de 

vroegere Vaderlandse en Europese Geschiedenis op school. En dat alles in een zo boeiende stijl 

geschreven, dat ophouden halverwege geen optie is, althans voor mij niet was. Alles zo verhelderend 

dat je er toch een heel nieuwe visie op onze westerse en christelijke wereld van krijgt. Een rijkere ook 

en daarom is het lezen ervan een verrijking van mijn christelijke identiteit. Ik kan het aanbevelen, het 

lezen garandeert  heel wat spannende uren. 

Dat laatste is ook van toepassing op mijn tweede aankoop, het zojuist verschenen eerste deel van 

een alomvattende studie, een theologische visie voor de 21e eeuw: "ALLE DINGEN NIEUW" van  Erik 

Borgman, hoogleraar Publieke Theologie aan de Tilburgse Universiteit en lekendominicaan. 

Verschenen is het eerste deel met de titel ' Inleiding' en ' Invocatio' van het uit drie delen bestaande 

werk (die andere twee delen zijn voor de komende jaren gepland. Voor wie de schrijver (nog) niet 

kent en als protestant denkt hem en zijn werk te kunnen overslaan is het aardig erop te wijzen dat 

een aantal jaren geleden het zeer seculiere opinieweekblad 'Vrij Nederland' Borgman noemde als 

een van de meest innovatieve geesten van Nederland. En ik begrijp dat als trouw lezer van het werk 

van hem En ik kan het helemaal beamen. Nooit is hij er benauwd voor tot nu toe ongedachte 

aspecten en zienswijzen op het/zijn christelijk geloof aan te dragen en uit te werken. Bij lezing ervan 

moet men zeker niet bang zijn met hem in de wereldse literatuur te duiken.. Evenmin in de filosofie: 

Borgman weet het allemaal samen te brengen in boeiende en spannende betogen. Prachtig en heel 

knap wordt het allemaal bijeengebracht om zijn (en ons/mijn) geloof als volgeling van Jezus te 

verhelderen. 
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Geen eenvoudige lectuur, wel, voor mij althans, zeer bemoedigende. Een razend knappe en erudiete 

onderbouwing van wat ik altijd ook wel had willen zeggen. Een bemoedigend modern geluid, dat ik 

iedereen kan aanraden te lezen die zijn/haar geloof in Christus wenst te verdiepen. 

(Uitgegeven bij KokBoekencentrum, 2020;380 blz.) 

Jaap van Dijkhuizen 

 

Vakantie ds. Frans Ort 
Deze zomer ben ik van 18 juli tot en met 16 augustus op vakantie. Wij zullen weer richting 
Normandië gaan; één van onze zonen blijft thuis om zijn afstudeerproject af te ronden. Ik zal in 
dringende pastorale gevallen of bij overlijden worden vervangen door mijn collega ds. Bert Bomer. 
Hij is telefonisch bereikbaar op de volgende nummers: 03 13 41 09 18 of 06 30 58 27 48. 
 

Tenslotte 

In onze gemeente zijn er velen die zich bezighouden met taal, vertalingen, poëzie. We eindigen deze 

Nieuwsbrief met de pennenvruchten van drie gemeenteleden. De eerste is van Jaap van Dijkhuizen, 

die een gedicht schreef maar aanleiding van de coronacrisis. Een andere schrijver is Theo Berendsen. 

Hij heeft zich de afgelopen jaren gewijd aan de vertaling van de honderdvijftig Psalmen. Ik heb hem 

gevraagd de vertaling van Psalm 23 ter beschikking te stellen, waarmee hij heeft ingestemd. 

Tenslotte lag al tijden op mijn bureau een gedicht van ons overleden maar nog immer gewaardeerde 

gemeentelid Leendert Meermans: het stond op het memoriekaartje. Ik vind het te mooi om te laten. 

Met deze drie teksten sluiten we de Nieuwsbrief af. In augustus zal er geen Nieuwsbrief verschijnen. 

Daarom wensen wij elkaar een goede zomer toe. 

 

ds. Frans Ort 
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Pandemie 
 
 
Het klinkt ons monsterachtig in de oren 
een woord dat letters van de demon heeft 
en dat ook is als het de pest betreft 
die in een ver verleden volken decimeerde 
en zo haar naam echt eer aandeed 
 
maar in moderne tijden lijkt dat uitgesloten 
de wetenschap weet raad, heeft alles in de hand 
en knappe koppen kneden de geschiedenis 
 
de wereldleiders menen vol bravoure 
dat anno nu het leven maakbaar is 
 
maar de corona is vooral die van de zon 
symbool van bovenaardse krachten 
waar menselijke macht en zelfs deskundigheid 
slechts vol ontzag naar kunnen kijken 
 
 
Jaap van Dijkhuizen 
 
 

Psalm 23 
 
God is mijn herder, 
ik zal niets tekort komen. 
Op frisjonge graslanden zal God mij neerleggen, 
mij begeleiden naar rustig water, 
mijn leven herstellen, 
mij leiden naar wegen van gerechtigheid 
omwille van Diens Naam. 
Ook al ga ik een dal in van doodsduisternis, 
ik zal geen onheil vrezen, 
want U bent bij mij. 
Uw stok en Uw staf zullen mij troosten, 
tegenover mijn vijanden bereidt U de tafel voor mijn aangezicht. 
Met olie dooroliedt U mijn hoofd, 
mijn beker zal overvloeien. 
Ja, het goede en de onvoorwaardelijke trouw zullen mij volgen, 
alle dagen van mijn leven. 
En ik zal wonen in het huis van God, 
tot in lengte van dagen. 
 
Theo Berendsen 
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Hoe je leven ook loopt…..? 
 
 
Zoveel wegen. 
Maar noem er eens één, 
één die begaanbaar is, 
één die je niet bedriegt, 
zóveel wegen, 
je zoekt en je zoekt 
en ineens onvoorzien, 
zo’n weggetje  
dat je eindeloos 
kunt vertrouwen. 
Hoe het ook loopt, 
het loopt goed af, 
zo’n weggetje 
dat steeds al op je rekende. 
 
 
Leendert Meermans 
 
 
 


