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Open Kerk
Onze kerk is open voor bezoek, een
moment stilte en het ontsteken van
een kaars. Het is een moment van
bezinning en verstilling. Elke
zaterdagmiddag tussen 14.30 en
16.00 uur is de kerk geopend. Eén
van onze vrijwilligers kan u dan ook
ontvangen. Wie weet: tot ziens!
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Ter overweging: korte brief in coronatijd

Beste mensen, lieve gemeente,
Deze afbeelding heb ik u in de loop der jaren al vaker getoond: in kruismeditaties, in kunstlezingen en
in de Nicodemuskring. Toch zweeft hij mij steeds voor ogen nu de maatregelen rondom het
coronavirus weer strenger worden. De gevolgen van die maatregelen zijn voor onze kerk, maar meer
nog voor vele mensen, drastisch: zij hebben opnieuw gevolgen voor ons dagelijkse leven. In die
context stuur ik u de foto van het metalen kruis dat zich in een kerk in het Duitse Halle bevindt. Het is
gemaakt van omgesmolten wapenmateriaal. We zien een kruis waaraan Christus met zijn linkerhand
nog verbonden is. Hij is er met prikkeldraad aan vastgebonden. Zijn linkerbeen is tegen het kruis
geplaatst en drukt uit alle macht op een schedel. Met zijn rechterbeen vertrapt hij de slang, die de
basis vormt van het kruis. In die houding van grote krachtsinspanning wordt het kruis
kromgetrokken. Zijn rechterhand is los gescheurd van het kruis (het prikkeldraad zit er nog aan) en
die strekt Jezus uit naar degenen die voor het kruis staan. Naar de mensen dus.
Waarom ik u deze foto stuur? Omdat ik hier in beeld zie, wat mij al jaren steunt en troost. Soms
stond het naast gemeenteleden op het nachtkastje in het ziekenhuis of hospice. Geen kruis zo hard
of Christus doet het buigen. Geen lijden zo diep of Christus vertrapt dat kwaad (de slang). Geen nacht
zo zwart of Christus strekt zijn hand naar ons uit. Het lijden is niet weg; dat zal ik u nooit schrijven.
Maar het lijden heeft niet het laatste woord in ons leven. En hoezeer we op onszelf worden
teruggeworpen, wij zijn in onze zorgen en in ons (soms grote!) verdriet niet alleen. Met die troost wil
ik u bemoedigen en alle goeds toewensen.
Met een hartelijke groet,
ds. Frans Ort
********
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Kerkdiensten
1 november, 10.00 uur / 14.30 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. F.Z. Ort, Rozendaal
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
8 november, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Liesbeth van Hilten-Matthijsen, Apeldoorn
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
15 november, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. F.Z. Ort, Rozendaal
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
22 november, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Sytze de Vries, Schalkwijk
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
********

Dienst Allerzielen
Op 1 november (zondag aanstaande) is het Allerzielen. Op die dag herdenken wij degenen die in het
afgelopen jaar overleden zijn. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn wij genoodzaakt
een andere opzet te volgen dan gewoonlijk. Wij hebben de volgende zaken overwogen. Wij hechten
eraan de overledenen te gedenken in het midden van de gemeente. Wij hebben een gelimiteerd
aantal kerkgangers (52 in de kerk, eventueel nog 18 in de Serre). Wij willen aan de nabestaanden
geen limiet stellen voor wat betreft hun aanwezigheid. Daarom hebben wij de herdenking dit jaar
verdeeld over twee diensten. In beide diensten herdenken wij een aantal gemeenteleden.
In de morgendienst van 10.00 uur zullen wij Aad van der Kooij-Brouwer, Tiny de Boer-van Zeumeren,
Jos Mantel-Hoekstra en Ina Martinius herdenken. In de middagdienst van 14.30 uur herdenken wij
Leendert Meermans en Gerda van den Bijllaardt-Lindeman. Hoewel we het met pijn in ons hart
schrijven, zullen we vanwege de coronamaatregelen niet na de dienst met elkaar koffie of thee
drinken. Om toch een verbondenheid met de dienst en onze gemeente te symboliseren, geven wij
aan de familie van de overledenen een roos mee. Hoe het ook is, wij hopen van harte dat het
troostende diensten in liederen, muziek, woord en stilte mogen zijn, die kracht geven onderweg.
ds. Frans Ort
********

Bij de kerkdiensten
Bij de lezingen van november
De christelijke kerk viert van oudsher op 1 november ‘Allerheiligen’. Op die dag gedenkt de Roomskatholieke kerk alle mensen die in de loop van de tijd heilig verklaard zijn. Het gaat de kerk in alle
gevallen om mensen die een bijzonder voorbeeld vormen voor de ‘gewone’ gelovigen, altijd ter
aansporing tot een deugdzaam leven. Het leven en werken van Jezus wordt aan de gelovige mens tot
4

navolging gesteld en in het verlengde daarvan ook de levens van de heiligen. Men bidt tot de heiligen
om ’voorspraak’ bij de reis tussen aarde en hemel. Het voert te ver om uiteen te zetten waarom het
Protestantisme de omgang van de Rooms-katholieke kerk met die ‘voorspraak’ nooit heeft
nagevolgd. Geloof, volks- en bijgeloof hebben de rituelen rond Allerheiligen verder bepaald. Het
besef werd gaandeweg uitgebreid tot het gedenken van àlle zielen die ons in de dood zijn
voorgegaan, op de dag die daarom onmiddellijk op die van Allerheiligen volgt en Allerzielen wordt
genoemd. Van wie gestorven is moeten wij zeker afscheid nemen, maar wie hij of zij voor ons is
geweest, verdwijnt voor ons natuurlijk niet. In het Protestantisme besteedt de kerk in het eerste jaar
gemarkeerd aandacht aan het overlijden. In veel gemeentes gebeurt dat op de laatste dag van het
kalenderjaar, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar of op de dag die de kerkelijke kalender
daarvoor van oudsher heeft aangewezen: de dag ná Allerheiligen, op Allerzielen. Dit jaar gedenken
we de overledenen op de zondag waarop de Rooms-katholieke kerk ook Allerheiligen viert: waarmee
een vorm van gelijkheid onder de gestorvenen wordt gesuggereerd die voor protestanten heel wat
vanzelfsprekender is dan voor rooms-katholieken. Een ding blijft waarschijnlijk gelijk: de liefde
waarmee ook wij de namen zullen noemen, waarmee kaarsen worden ontstoken en menige
grafsteen of gedenkplaats met bloemen zal worden gesierd.
7e zondag van de herfst, 1 november 2020
‘Allerheiligen’ – voor ons: ‘Allerzielen’.
vg.: Ds. Frans Ort
Lezingen: Jesaja 60: 1-11; 17-22; Matteüs 5:1-12
Jesaja en Matteüs putten vandaag uit de bronnen van
de glorie. Jesaja jubelt de poorten van Jeruzalem wijd
open, niet alleen om de teruggekeerde ballingen uit
Babylon met open armen te kunnen ontvangen. Na
hen ook alle volkeren en koningen, die eindelijk zullen
erkennen dat de Ene zijn volk nimmer zal verlaten,
maar weer opricht: ‘weten zul je dat ik, de ENE, je
redder ben, je verlosser, de Geweldige van Jakob’
(Jesaja 60:16b)
Dat vers lezen we vandaag net niet, hoewel dat wel de teneur van vandaag bepaalt. Verderop staat:
‘want de ENE zal voor jou wezen tot licht voor eeuwig;- veranderd in vrede worden de dagen van je
rouw.’ (vs 20b). De lezing gloeit van het vertrouwen in de Eeuwige, dat Mattheüs dan ook in de mond
van Jezus legt die zijn leerlingen begint te onderrichten met wat wij de ‘zaligsprekingen’ noemen. Het
gaat daarin niet om de verdiensten van wie arm is, treurt, zachtmoedig blijft, hongert, dorst,
ontfermt, rein van hart is, of wordt vervolgd dan wel beschimpt. Het gaat om de dúrf vrede te
stichten waar een logische denkend mens dat voor onmogelijk houdt. Alleen bij de ENE is niets
onmogelijk.
Iets van dat onmogelijke wordt ook verbeeld op de illustratie van vandaag, een schilderij van Wassily
Kandinsky (1866-1944). Kandinsky gaf het de titel ‘Allerheiligen’. Er bestaan andere afbeeldingen van
dit werk, allemaal met de titel ‘Allerheiligen’, al dan niet duidelijke ‘voorstudies’ van onze
afbeelding, uit hetzelfde jaar 1911. Kandinsky koos pas op zijn dertigste voor een bestaan als
kunstschilder en -theoreticus. In de kunstwereld van die dagen komen grote ontwikkelingen op gang.
Kandinsky wil af van vaste vorm- en kleurvoorschriften, en zoekt naar bevrijding van de ziel. Alleen
de vrije, artistieke inhoud van een kunstwerk mag tellen. Kandinsky verbindt in zijn theorie twee
tegengestelde polen van de vormkwestie: de abstractie aan de ene kant (je niet laten hinderen door
een voorgeschreven vorm) en het realisme aan de andere kant (de kijker mag nog best zien ‘wat het
voorstelt’ of ‘over welk onderwerp het gaat’). Geen van beide uitgangspunten mag overheersen. Van
essentieel belang is de ‘innerlijke noodzaak’ van de kunstenaar waarmee het kunstwerk tot stand is
gekomen. Kandinsky ontwikkelt daarom een theorie over de psychologische uitwerking van vormen
en kleuren die in de kijker hun eigen ‘innerlijke klank’ of ‘de vibratie van de ziel’ zullen opwekken.
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Onze illustratie stamt vermoedelijk nog uit het begin van bovenstaande ontwikkeling. Immers: er zijn
nog altijd herkenbare vormen te onderscheiden. De kleur diepblauw heeft al zijn ‘hemelse betekenis’
gekregen uit de latere, door de kunstschilder ontwikkelde, ‘kleurentheorie’. We zien vanaf links een
engel een bazuin steken in de richting van het kleine kruis op Golgotha met het Corpus Christi, van
bovenaf beschenen door de warmte van een oranje zon. Worden daarmee mensen in allerlei stadia
van hun bestaan naar een ‘elders’ geroepen? Die mensen bewegen zich voor ons oog van rechts naar
links,
zoals in de vormtheorie kennelijk nog altijd geldt: van ‘slecht of kwaad’ naar ‘goed of hemel’. Boven
bij de oranje zon lijkt het rad van de tijd te staan met daarop huizen, een kerk, die met hun specifieke
daken ook thuishoren in het Russische achterland van Kandinsky die in Moskou is geboren. Rechts
van de zonnebloem vliegen een vlinder1 en een vogel2. De grote zonnebloem buigt zich beschuttend
over de schare. De grootste figuur in het midden moet Jezus haast wel zijn, zijn grootste vriend
Johannes omarmend? Naast de voet van ‘Johannes’ staat een enkele schoen. (Wie o wie, heeft die
verloren?3) Is het Maria van Magdala, in het lichte liefdesroze gekleed, die er al met geloken ogen
rechts naast staat? Zij heeft de afloop van deze geschiedenis al meegemaakt. Is onderaan het
schilderij de treurende moeder van Jezus afgebeeld: het aureool om het hoofd, gehuld in het
hemelse donderblauw? Met brede armen: zij zal de Moeder van alle gelovigen worden. In het
midden, onder de voeten van de figuren een overwonnen (?) graf, in diep zwart en met schedels.
Niet alleen in het midden van de afbeelding een brandende fakkel, (maar wie heeft die vast?) ook ter
rechterzijde een wachter met een brandende fakkel, beiden omhoog gestoken: teken van het
opstandingsleven. De ridder te paard zou ‘St. Joris’ kunnen zijn: de christelijke martelaar uit de 3e
eeuw van onze jaartelling die zich verzette tegen de opdracht van Keizer Diocletianus om christenen
te moeten gaan vermoorden. Joris bekende zelf christen te zijn en werd daarop door de Keizer
gemarteld en vermoord. Op het schilderij kan hij met zijn vlammende zwaard uitgebeeld, teken zijn
van trouw aan G’d, en aan zichzelf’. De vrouw met de kroon zou dan evengoed de heilige Silena
kunnen zijn, die in de legende van St. Joris als koningsdochter een rol speelt. Zij eindigt haar leven
eveneens als christelijke martelares. In kleine details zien we nog een bisschop en de duif met de
palmtak uit Genesis. Op Allerheiligen en Allerzielen wil wellicht gezegd zijn: wie als mens G’d en
zichzelf trouw blijft zal ervaren dat, hoe diep de duisternis ook wordt, het licht altijd zal overwinnen.
Na het luiden van de klok beginnen we de dienst met gezang 727 ‘Voor alle heiligen’, na het
Drempelgebed wordt psalm 126a ‘Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap’ gezongen. Na het
Kyrie klink als Gloria Psalm 113 en na de lezing uit Jesaja de eerste 5 verzen van gez., 736 ‘Jeruzalem,
mijn vaderstad’. Na de verkondiging wordt gez. 996 ‘Om eenvoudigen van Geest’ gezongen. De
‘Gedachtenis der Namen’ omlijsten we met gezang 199 ‘Koester de namen die wij hier gedenken’ en
als slotlied klinkt uit ‘Liefste Lied van Overzee deel II, nr. 15 ‘Ga maar gerust’, op tekst van Sytze de
Vries en melodie van Jean Sibelius ‘Finlandia’.
8e zondag van de herfst, 8 november 2020
vg: Ds. Liesbeth van Hilten-Matthijsen
Jesaja 48:17-21; Mattheüs 25:14-30
Na Pasen en Pinksteren begon de ‘oefentijd’ van het
leven aan de hand van de grote onderwijzing van de
Eeuwige. Immers, Jezus had de onderwijzing ook voor
niet-Joden zo radicaal geactualiseerd omdat het
1

De vlinder verwijst naar enerzijds de kortstondigheid van het leven, anderzijds naar de opstanding: zoals de
vlinder opstijgt uit de ‘gevangenschap’ van de cocon, zo zal er bevrijding zijn uit de ‘gevangenschap’ van het
graf.
2
De vogel is net als de vlinder bont versierd: in de christelijke symboliek verwijst de pauw naar de
onsterfelijkheid.
3
Eén schoen, zonder voet erin, zou de afwijzing kunnen betekenen van de voorgeschreven vormenleer (‘de
macht’) en duiden op de geestelijke vrijheid van elke kunstenaar.
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Koninkrijk des Heren weldra op aarde zou nederdalen. Richting de ‘Voleindingszondag’(dit jaar op 22
november) klinkt steeds luider dat het ‘oefenen’, op z’n zachtst gezegd, niet helemaal geslaagd is:
‘De spanning tussen hetgeen de gemeente verwacht en
mag hopen enerzijds en datgene, wat zij in de wereld
om zich heen ziet en haar eigen kleingeloof anderzijds
wordt nog groter. De ballingschapgevoelens bereiken
een dieptepunt ‘ 4
De stem in Jesaja klinkt ietwat gelaten: ‘Kijk eens aan wat er van komt als naar ànderen meer
geluisterd wordt dan naar de Eeuwige.’ ‘Was je maar opmerkzaam geweest op mijn geboden, - dan
was je vrede nu als een rivier, je gerechtigheid als de golven van de zee.’ Men hoeft niet in het ‘oude’
doen en laten te blijven steken, men kan nog altijd het nieuwe, het verrassende, niet alleen hóren,
maar…ook láten horen. En: doen! Dat zegt Jezus in de prachtige parabel van de talenten ook tegen
zijn vrienden, tegen de schare.
Wordt wie al rijk is nog rijker als hij meer schatten er bij krijgt en de arme steeds armer doordat hij
met een klein beetje wordt afgescheept? En als we ‘talent’ horen als een ‘bijzondere’ aanleg van een
mens, dan speelt de ene musicus beter dan de andere. Wordt de aanleg van de eerste ‘vergroot’ ten
koste van de mens met niet meer dan een beetje amateuristisch speelplezier? Dat kan natuurlijk niet
waar zijn.
Het talent waarover het in de gelijkenis gaat, is een gewicht. Ongeveer dertig kilo. Een talent
zilver stond gelijk aan veertien jaar als ambachtsman werken. Vertaald naar onze tijd. Een
modaal inkomen is in 2017 ca 36.500 euro. Eén talent zilver zou dus nu een miljoen euro zijn. Dus
zelfs degene die hij het beheer en vruchtgebruik schonk van één talent hoefde zich geen enkele
zorg te maken.5
De illustratie is gemaakt door Nelly Bube (*1949) uit Kazachstan. De goudkleurige achtergrond van
de illustratie samen met de kleurrijke figuren, doet meteen denken aan de Russisch-orthodoxe
iconenkunst. Afgebeeld is de parabel van begin tot eind, in twee gespiegelde delen. Links bovenin
heeft een rijke man, - de enige met een tulband om zijn hoofd -, drie mannen om beurten iets in
handen gegeven. De eerste torst vijf zakken en is meteen op weg gegaan, de man van twee daarna
ook, al kijkt deze nog om naar de laatste: krijgt hij nu méér of nóg minder dan hijzelf? De laatste
staat tegenover de rijke man, zijn handen geopend: wat verwacht hij? Op de onderste helft luistert
de rijke man vol belangstelling naar wat de man van de vijf zakken met trots te melden heeft. Achter
hem wacht de man van de twee zakken. Hij kijkt een beetje beteuterd voor zich uit: hij heeft wel een
verhaal maar zal dat van genoeg waarde zijn? Met wie zal hij zich ‘meten’, met de éérste of de
laatste? De laatste man, ziet er ronduit bedremmeld uit. Hij klemt zijn ene last die nòch geslonken,
nòch gegroeid is tussen beide handen. Niks gedurfd, niks opgebracht. Het verhaal in Mattheüs zegt
m.i. niets over de verwachtingen van de rijke heer. Dat er alleen ‘groei’ wordt verwacht, hebben wij
er misschien wel van gemaakt. De dienaar had in goed vertrouwen evengoed bij de rijke heer kunnen
terugkeren om te laten zien dat een vooraf prachtig plan finaal was mislukt: de héle schat verloren!
Want om welk ‘vertrouwen’ gaat het eigenlijk? Vertrouwen van de rijke heer in zijn dienaren lijkt n.l.
vanzelfsprekend. Daarom staat die rijke heer, zowel aan het begin als aan het eind op de afbeelding
van deze parabel. Alleen met twijfel aan deze ‘alfa en omega’ kiepert een mens zichzelf absoluut
buiten de kring! Dat schildert Nelly Bube met haar barmhartige kwast dan toch maar net weer niet.
Voor ons kijkers moet er hoop blijven!
De dienst begint met psalm 85 in de versie 85a. Als Gloria wordt gez. 543 gezongen ‘Gij zijt in glans
verschenen’. Na de lezing uit Jesaja wordt gekozen uit gez. 482 ‘Uit ’s werelds duistre wolken’ of gez.
659 ‘Kondigt het jubelend aan’. Na de verkondiging wordt de keus gemaakt uit gez. 343 ‘Geloofd zij
God die heel de wereld’ of gez. 851 ‘Gij hemelhoog verheven’ en we besluiten de dienst met

4
5

‘De Adem van het Jaar’, -22ste zondag na Pinksteren, uitg. G. van der Leeuwstichting’ aflevering 48 p. 202
Uit ‘Gedachte lezen’, het Blog van Past. Martin Los – de Meern 20 november 2017
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gez. 971 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ of gez. 974 ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het
leven’.
9e zondag van de herfst, 15 november 2020
vg: Ds. Frans Ort
Ezechiël 34:11-7; Matteüs 25:31-46
Maakt het leesrooster het vandaag niet wat al te bont met de
lezingen uit Ezechiël en Matteüs die allebei bol staan van ‘het
oordeel’, in Ezechiël ‘hier ben ik, rechtsprekend tussen lam en
lam, voor de rammen en de bokken’ en Matteüs laat Jezus
zeggen: ‘zoveel gij niet hebt gedaan aan een van dezen, de
geringsten, hebt ge niet gedaan aan mij! om te eindigen met
het citaat uit de profetie van Daniël 12:2 ‘Zij zullen weggaan;
‘zij naar eeuwig straf en de rechtvaardigen naar eeuwig leven.’
De lezing uit Matteüs wordt de lezing van de ‘zeven werken
van barmhartigheid’ genoemd, maar heet vanwege het laatste
gedeelte nóg meer ‘de lezing over het laatste oordeel’. Niets
lijkt eeuwenlang zó hoog in het vaandel gestaan te hebben als dat ‘laatste oordeel’, uitgedrukt in het
tweetal begrippen: hemel-hel, met de bijbehorende preken over ‘hel en verdoemenis’. Wonderlijk: de
bijbel heeft het nooit over dát tweetal, maar altijd over ‘hemel èn aarde’ (in 165 Bijbellezen). Gaan
de lezingen van vandaag eigenlijk wel over ons, over de ‘thuishaven’ of ‘behoudenis’ van onze ziel?
Jezus vertelt, indringender dan ooit, wie de Eeuwige is en zal zijn. En: dat wij mensen minder voor
Zijn voeten hoeven te lopen. In tegendeel: laten we naar ons vermogen meehelpen dat Koninkrijk
dichterbij te brengen!
Over dat ‘het laatste oordeel’, die ‘hel en verdoemenis’, hangen onze musea vol met schilderijen, die
naast de afbeeldingen ons iets anders vertellen: ook in de theologie is kennelijk sprake van ‘mode’,
die de eeuwenlang mede bepaald wordt door de aard van de tijd en de cultuur. De meeste
schilderijen die ‘Laatste Oordeel’ heten, dateren uit de late Middeleeuwen of de zeer vroege
Renaissance. Niet alleen de kerk, ook de wereldse machten mochten graag gebruik maken van de
ingepeperde angst voor het lot van de ziel na het sterven, aangeduid met ‘memento mori’ of ‘gedenk
het sterven’. Gaandeweg de Renaissance verdween het ‘memento mori’ en werd vervangen door het
‘carpe diem’ of ‘pluk de dag!’. Een grotere tegenstelling kon er nauwelijks zijn, maar die ontwikkeling
had ontegenzeggelijk gevolgen voor o.a. de schilderkunst. Vanuit die Middeleeuwen wil ik u één zo’n
voorbeeld niet onthouden: het ‘Laatste Oordeel’ geschilderd door de Vlaming Rogier van der Weyde

(1399/1400-1464).
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Dit is de ‘voorkant’ van dit veelluik. Het is even puzzelen hoe zo’n ‘veelluik’ kan worden dichtgeklapt.
De panelen hebben n.l. overal scharnieren. Als A en C naar het midden dichtklappen en B-F en D-E
ook, dan zien we de achterkanten A-C-B-F-E en D. Overigens is het helemaal niet meer mogelijk het
veelluik zo netjes dicht te vouwen. In de negentiende eeuw zaagde men voor- en achterkant van de
panelen van elkaar waarna de ‘achterkant’ van het dichtgeklapte veelluik los tentoongesteld kon
worden. De beschrijving van de voorkant van het schilderij kunt u teruglezen op www.
statenvertaling.net/bijbelse kunst.
Angst voor de verkreukeling van de zielen van mensen, die van henzelf niet uitgezonderd, die zou
kunnen leiden tot ‘de hel’, bestond er kennelijk ook bij de opdrachtgevers tot dit schilderij. Kanselier
Nicolas Rolin en zijn echtgenote Guigogne de Salins stichtten in 1443 een openbaar ziekenhuis, Hôtel
Dieu’ te Beaume in Frankrijk. Dat hospice telde
dertig bedden, vooral voor de armen uit de
omgeving. Het kreeg ook een kapel waarmee Rolin
het geheel onder het gezag van de kerk plaatste. In
die kapel hangt het schilderij van Rogier van der
Weyde. Vermoedelijk is het zo groot uitgevallen
omdat de zieken vanuit hun bedden dat moesten
kunnen zien. Vanwege de onzekere afloop van hun
ziekzijn dienden zij zich vooral bezig te houden met
de ‘staat’ waarin hun ziel verkeerde. Zelfs het
allerlaatste ogenblik tussen leven en dood kon hun
latere lot, hemel of hel, bepalen! Op de achterkant
van het veelluik werden de stichters van het Hôtel
Dieu afgebeeld. In het gewone links/rechts: links
Nicolas, rechts Guigogne, beiden devoot geknield
voor een gebedenboek. Achter hun rug engelen en de tekens van stads- of familiewapens. In het
midden staat links St. Sebastiaan, doorboord met speren en rechts St., Antonius, de eerste
beschermheilige van het Hotel-Dieu, herkenbaar aan de bel, het varken en de stok. Links bovenaan
zien we de aartsengel Gabriël die Maria (rechts) de geboorte van Jezus aanzegt. Het Hôtel Dieu
werd in de loop van de eeuwen uitgebreid met meerdere zalen tot het Hospice Civilis de Beaume.
Het is tegenwoordig een museum en een beroemd wijnhuis.
Overigens was de verandering van de tijd al een heel eind op weg: hoe groot het schilderij van Van
der Weyde ook is, met de geschilderde gruwelen valt het eigenlijk wel mee, met uitbundigheid van
de hemel trouwens ook.
Het schilderij van Van der Weyden vormt een wereld van verschil met de afbeelding op onze orde
van dienst. Ik heb niet kunnen vinden wie de afbeelding gemaakt heeft. Dat geeft alle mogelijkheid
tot vrij interpreteren en associëren. Het lijkt wel zeker dat de kunstenaar totaal anders denkt over
de kwestie van ‘hemel/hel’. Rechts onder zien we een vrouw wier tranen rijkelijk vloeien. Het
waarom laat zich raden. Vanaf links boven een rood gevederde figuur met een streng wijzende
vinger, omgeven door allerlei ogen. Is dat de aartsengel Uriël, de engel met het vlammende zwaard?
Er wordt gewaarschuwd door grotere ogen en de strakke mond. ‘Kijk jij maar uit. Wij zien je wel!’
Rechts boven in de blauwe sfeer van de hemel, hangt een vriendelijk glimlachende ballon aan een
losgeraakt snoer, omgeven door vogels, wijzend op die ene duif tussen de vrouw en ‘het oordeel’
beneden. De duif als zinnebeeld van liefdevolle trouw, van erbarmen.
We beginnen de dienst met Psalm 98. Als Gloria klinkt gez. 908 ‘God is tegenwoordig’. Na de lezing
uit Ezechiël gez. 986 ‘De oorsprong van leven en licht’ en na de verkondiging gez. 927 ‘Ik vergeet
nooit de mens die ik maakte’. Als slotlied klinkt: gez. 561 ‘O liefde die verborgen zijt’
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10e zondag van de herfst, 22 november 2020
vg: Ds. Sytze de Vries
Daniël 12:1-4; Matteüs 24:14-35
De laatste zondag van het kerkelijk jaar. De liturgische
jaarkalender van lezingen doet niet aan ‘Oudejaars
Conferènces’. De lezingen van vandaag borduren voort op
de ‘eindtijdgeluiden’ die we al een paar zondagen eerder
hebben gehoord. Wordt er in beide lezingen van vandaag
‘grote opruiming’ gehouden? De profeet Daniël heeft in
eerdere hoofdstukken al verteld dat dat niet geluidloos zal
gaan. Mattheüs laat Jezus in hoofdstuk 24 veelvuldig citeren:
5x uit de profetie van Daniël, 4x uit Jesaja, 2x uit
Deuteronomium en 1x uit Zacharia. Alsof de evangelist wil
zeggen: ‘Kijk, de Mensenzoon heeft het allemaal niet van
een vreemde!’ Hoe zit het tegenwoordig met onze angst dat
‘de hemel en de aarde, dat zal voorbijgaan, maar mijn
woorden mogen niet voorbijgaan!’(vs 35)? Jezus gebruikt niet voor niets de citaten
De herrijzenis van de kleinen
om het Koninkrijk voor ons geestesoog op te roepen. Zó
sterk, krachtig, zal het heil zijn dat ‘velen van hen die slapen in het stof van de rode grond,- zullen
ontwaken, deze tot leven in eeuwigheid.(Ezechiël 12: 2) Maar alles wat daar dan niet bij kán horen,
houdt dan ook op. Zou dat eigenlijk geen gevoel van opluchting moeten geven? Maar: er staat niet
bij…..wannéér! Het is en blijft, ook waar het onszelf betreft, muziek van de toekomst!
De afbeelding is van de Franse kunstenares Macha Chmakoff. Ze heeft veel afbeeldingen geschilderd
naar Bijbelse scènes, de meeste zoals deze van vandaag. Heel transparant is de afbeelding, op het
vage af. De bijna ongekleurde wereld met hier en daar een streep blauw van het firmament, een
streek oranje van een doorbekende zon die de lage horizon doorsnijdt, overhuift als een grote koepel
die ene nog liggende figuur midden onder. Een dunne blauwe lijn raakt al het hoofd. Er wordt
beweging gesuggereerd waarmee deze op de voeten zal worden gezet. Rechts staat een
beschaduwde blauwe lijn rechtop, misschien een vanuit de hemel neergedaalde boodschapper, de
suggestie van een uitgestoken hand. Heel vaag is beneden, rechts van het midden op de horizon een
rechthoekige schaduw te zien alsof er op de straks verrezen mens een nieuwe wereld wacht.
Ongrijpbaar zijn Chamkoff’s afbeeldingen altijd, bedoeld om de kijker alle ruimte te laten voor eigen
interpretaties, eigen beelden en gedachten. Elke dag weer, dezelfde of nieuwe, ándere.
Voorlopig ziet het er naar uit dat we dienst beginnen met gez. 174 ‘Levende liefde, blijvende trouw’
uit ‘Jij mijn Aden’, tekst Sytze de Vries, melodie Willem Vogel. Als Gloria klinkt gez. 299j ‘Om de
mensen en de dieren’, na de lezing uit Daniël Psalm 97. Na de verkondiging wordt gezongen uit
“Liefste Lied van Overzee deel I nr. 12’ “Daglicht gaat stralen” en als slotlied gezang 769 ‘Eens als de
bazuinen klinken”.
Ada Waalboer
*******

Rectificatie
Eén van onze gemeenteleden, Theo Berendsen, hertaalde alle honderdvijftig Psalmen. In een vorige
uitgave van de Nieuwsbrief kon u een bewerking van Psalm 23 lezen. Ditmaal lezen we de woorden
van Psalm 12. Zoals Theo zelf formuleerde ‘een pittige Psalm’. Dit stond in de vorige zondagsbrief.
Theo mailde mij echter dat er een cruciale zin niet was meegestuurd in zijn mail. Ik laat nu de juiste
tekst volgen. Toegevoegd is daarbij de laatste regel.
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God, red!
Want er is een einde gekomen aan mededogen,
omdat er amper betrouwbaren zijn onder de mensen.
Zij spreken leeg, elk met diens naaste.
Zij spreken met glibberige lippen, met een dubbel hart.
God vernietigt elke glibberige taal, de grootsprakerige tong.
Zij die zeggen: “Wij hebben de overhand met onze tong,
onze lippen zijn van ons. Wie zal er heer zijn over ons?!”
Vanwege het geweld tegen de onderdrukten,
om het gekerm van de armen zegt God:
“Nu sta Ik op!
Bevrijding breng Ik voor wie naar adem snakt!”
Gods woorden zijn zuivere woorden,
zilver, gelouterd in een aarden ingang, zevenvoudig verfijnd.
God, U behoedt hen.
Voor eeuwig beschermt U ons voor deze generatie.
Gif is opgestaan over de mensen,
rondom zijn er schoften.
U laat hen verdwijnen
als de dapperen van de mensen opstaan.
*******

Psalmvertaling van Theo Berendsen
U weet inmiddels dat door Theo Berendsen de honderdvijftig Psalmen zijn hertaald. Een
bewonderenswaardig stuk werk. Op mijn verzoek ontvangen wij ook ditmaal een hertaling. Ditmaal is
het Psalm 8, een van de hoogtepunten uit het Psalmboek.
God, onze Vader,
wat zal Uw naam magistraal worden met heel de aarde,
U die Uw majesteit vertaalt boven de hemel!
Uit de mond van kinderen en de zuigelingen
sticht U de kracht vanwege Uw vijanden,
om de vijand en de wraaknemer te stoppen.
Wanneer ik Uw hemel zie,
het werk van Uw vingers,
de maan, de sterren,
die U vestigt,
wat is dan de mens dat U aan ons denkt,
de mens, dat U zich om ons bekommert?
Zal deze iets ontbreken van God uit?
U hebt deze gekroond met aanzien en pracht!
U hebt deze bevoorrecht over de bezigheden van uw handen,
U legt alles neer voor diens voeten,
kleinvee, runderen, zij allemaal,
ook het wild van het open veld,
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de vogels van de hemel
en de vissen van de zee
die de paden van de zeeën doortrekken.
God, onze Vader,
wat zal Uw naam magistraal worden met heel de aarde!
Theo Berendsen
*******

Vanuit de kerkenraad
De Diaconie heeft besloten dat de Actie Kersttas dit jaar anders zal verlopen: er is géén inzameling
van levensmiddelen, maar na een financiële actie zullen de levensmiddelen voor de kersttassen
worden aangekocht. U kunt hierover elders in de Nieuwsbrief verder lezen.
In verband met de kleine groep ambtsdragers die in de dienst hun taken verrichten, is afgesproken
om drie gemeenteleden te benaderen om als ‘eredienstvaardige gemeenteleden’ het eerste gedeelte
van de eredienst mede te verzorgen.
De kerkenraad besluit om Map Berkhof uit Arnhem voor te dragen als ouderling in onze gemeente.
tenslotte hebben wij besloten een boekje te laten maken door ds. Frans Ort onder de werktitel
bezieling, over ‘wat ons bezielt’ in de gemeente Rozendaal. Dit boekje zal mede als herinnering aan
Gerda van den Bijllaardt worden gemaakt.
*******

Voorstellen Map Berkhof
Kortgeleden ben ik als inwoner van Arnhem vanuit de protestantse gemeente aldaar overgestapt
naar de Protestantse Gemeente Rozendaal. Ik voel me hier zeer welkom en ik hoop dat ik met velen
van u nader mag kennismaken in de komende tijd. Rozendaal is mij niet onbekend. In diverse
plaatsen in de omgeving heb ik gewoond en gewerkt: Velp, Oosterbeek, Ede, Lunteren en Otterlo.
Mijn werk speelde zich grotendeels af in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en
later ook in de ouderzorg. Mijn opleiding lag op het gebied van de ontwikkelingspsychologie maar al
heel vroeg in mijn werkzame leven kwam ik terecht in leidinggevende functies. Daarin heb ik de
nodige ervaring mogen opdoen. Ook mijn nevenfuncties speelden zich af tussen inhoud en
zakelijkheid. Intussen ben ik op een leeftijd gekomen waarop de 3 kinderen volwassenen zijn om
trots op te zijn en de 5 kleinkinderen allen studeren, rijbewijzen hebben en zelfstandige mensen zijn
met hun leven voor zich. Ik heb evenals velen van u veel om op terug te zien: goede en ook slechte
en moeilijke zaken. Toen ik eens dienst deed als ouderling met een predikant van elders gaf deze mij
spontaan een tegeltje waarop stond: En Toch…. Voor mij blijft dit met grote letters boven mijn leven
staan! Het deel uitmaken van een christelijke gemeenschap is hiervoor onmisbaar!
Map Berkhof
*******
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Vanuit de Diaconie
ACTIE KERSTTAS- Anders dan anders
Het is weer de tijd om aandacht te vragen voor de jaarlijkse Actie Kersttas, die al vele jaren in de
gemeenten Rheden en Rozendaal wordt georganiseerd. In de dure maand december verzorgen wij
een extraatje voor diegenen die van een minimuminkomen moeten leven.
Nu de economische gevolgen van de coronacrisis steeds zichtbaarder worden, o.a. door ontslagen en
faillissementen, wordt de doelgroep van de Actie Kersttas ook groter. Dus doen wij ook dit jaar weer
een beroep op u.
De actie wordt georganiseerd door DIANA (het Diaconale Netwerk Armoedebestrijding in de
gemeenten Rheden en Rozendaal), waarin de kerken van deze gemeenten zich georganiseerd
hebben. Samen met de Stichting STRAK (voorheen Mensen in de Bijstand).
Door de corona wordt de actie nu vanzelfsprekend anders georganiseerd:
U hoeft de boodschappen niet naar de kerk te brengen, want die zamelen dit jaar niet in. In plaats
daarvan wordt nu van u gevraagd om uitsluitend een financiële bijdrage te leveren en dat kunt u
doen door storting van uw bijdrage op: NL82ABNA 0503 2315 92 t.n.v. de Stichting Strak en onder
vermelding van 'kersttas'
Diaconiecollectes november
Zondag 1 november : KIA najaarszending, bestemd voor een project in Indonesië (Kerk met vrouwen
in de hoofdrol): KIA ondersteunt de kerk in Papua bij het toerusten van vrouwen die een belangrijke
rol moeten gaan spelen in kerk en samenleving.
Zondag 8 november : voor de Stichting Kruispunt in Arnhem: ondanks de belemmeringen in verband
met de coronacrisis blijft het koken voor de gasten van Het Kruispunt een noodzakelijk gebeuren,
omdat het eten, voor hen zoals voor ons, gewoon doorgaat.. Het koken gebeurt nu vooral thuis bij
de kokers en wordt dan vervolgens kant en klaar gebracht, zodat er naast het eten ook een moment
van ontmoeting is voor de dak- en thuislozen. Dus: hulp blijft nodig en daarin mag men ook een
oproep voor meer hulpkrachten/kokers zien.
Zondag 15 november : Schuldhulp Maatje Rheden-Rozendaal: veel mensen -en steeds meer- komen
in de financiële problemen. Soms zo erg dat er geen oplossing meer lijkt te zijn!. Daarom zijn er
Schuldhulp Maatjes die de mensen helpen de financiën weer op orde te krijgen en de schuldcirkel te
doorbreken..
Zondag 22 november : voor het KIA Pastoraat Nederland: Omzien naar mensen binnen en buiten de
kerk: De PKN biedt onder andere trainingen voor kerkleden aan in het leiden van een uitvaartdienst.
De reden daarvoor is dat niet elke kerkelijke gemeente voldoende formatieruimte heeft voor een
predikant die uitvaartdiensten kunnen houden/leiden en er moeten dus soms andere krachten
worden ingezet. Met uw gaven voor deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere
trainingen mogelijk
Zondag 29 november: voor de Stichting Inloophuis Velp Zuid; dit inloophuis heeft zijn stek in een
oude school in de Schoolstraat en is een trefpunt voor 'contact en een luisterend oor' : je kunt er
binnenlopen om te handwerken, kleding te kopen ( van 2 tot 5 Euro), samen koffie te drinken en te
eten op dinsdag, donderdag en zondag; maar ook gewoon voor de gezelligheid en je verhaal te
kunnen doen.
DRINGENDE OPROEP! Omdat de collecteschalen bij de diensten om begrijpelijke redenen op het
ogenblik vrijwel leeg blijven verzoeken wij u dringend uw bijdragen over te maken op het IBAN
banrekeningnummer van de diaconie van de Protestantse Gemeente Rozendaal:
NL16INGB0000933939
voor de diakenen, Ans van Dijkhuizen
*******
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Overlijden broeder Andrew
“OOG VOOR HOREN”.
Diep verdrietig laat het bestuur van de Stichting “OOG VOOR HOREN” weten dat Broeder Andrew 1
oktober jl. op 71 jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van een ongeluk bij zijn
bouwwerkzaamheden. Samen met zijn assistent Majd is hij door een balkon gezakt en kort daarna
overleden. Majd kwam zwaargewond in het ziekenhuis.
Onze gedachten gaan uit naar familieleden en vrienden van deze zo kleurrijke man. Hij stond nog
volop in het leven, ook al was hij de zeventig gepasseerd. ‘Nog tien jaar’ had hij laatst gezegd. ‘Ik
hoop dat de Almachtige me die tijd geeft’. Tijd, om zijn missie voor Doven en Doofblinden vorm te
geven. Tijd om verhalen te delen over zijn intense levensreis als priester, waarin hij zichzelf liet zien
als liefdevolle (geestelijke) ‘vader’ voor velen.
Zijn bouwwerkzaamheden stelden hem in staat een kantoor te huren voor zijn verdere werk. Hij
wilde publicaties maken, gehandicapte kinderen helpen en zijn kennis inzetten om anderen dat te
laten doen. Dat juist op de bouw er plotseling een eind komt aan zijn leven is extra wrang. Het was
zijn lust en leven … en werd uiteindelijk ook zijn dood.
De nalatenschap van Broeder Andrew is groot. In welke vorm dit kan worden gedeeld, is nog een
vraag. Dat het moet worden gedeeld, staat vast. Laten we de tijd nemen om verdriet te hebben over
het verlies van deze man, dappere priester, eigenwijze levenskunstenaar en onverschrokken
volgeling van Christus.
Vorig jaar tijdens onze gezamenlijke benefietgemeentemaaltijd in het najaar heeft hij enthousiast
over zijn werk verteld.
Namens de diaconale werkgroep Velp/Rozendaal,
Wil Both
*******

Vanuit het College van Kerkrentmeesters
Kerkelijke financiën in coronatijd.
Helaas worden wij allen weer geconfronteerd met de gevolgen van de oplopende besmettingen. Ons
dagelijks bestaan, de wekelijkse kerkgang, de activiteiten in het kader van Vorming en Toerusting,
enzovoort; dit alles ondervindt de negatieve gevolgen van de huidige coronacrisis. Ook in het
financiële “plaatje” van de PGR tekenen zich de gevolgen af. Met name de inkomsten uit de verhuur
van de Serre, de inkomsten uit de activiteiten van de KIK en de opbrengsten van de collecten blijven
fors achter. Tot en met september van dit jaar bedraagt de opgelopen achterstand op deze posten
tezamen al bijna 5.000,-. Voor een deel is dit onvermijdelijk: de huur van de Serre wordt regelmatig
afgezegd en de KIK kon en kan voorlopig geen grootschalige activiteiten (bijv. de zomerfair en Open
Podium) organiseren.
De achterblijvende collecteopbrengsten voor diaconale projecten verminderen de mogelijkheden
om de meest kwetsbaren onder ons van adequate hulp en ondersteuning te voorzien. Ook het
onderhoud van onze kerk en tuin heeft een groot belang bij een regelmatige inkomstenstroom uit de
collecten.
Velen van u zijn gewend om contant of via de collectebonnen bij te dragen aan de zondagse
collecten. Wanneer u uw zondagse kerkbezoek op dit moment nog niet verantwoord vindt,
verzoeken wij u vriendelijk uw bijdragen op regelmatige basis over te maken op de
bankrekeningnummers van de diaconie en de kerkvoogdij (deze vindt u op de wekelijkse liturgie en
op de website van de kerk). Welke regelmaat u ook kiest (wekelijks, maandelijks), vergeet u niet om
bij de overschrijving ook het collectedoel te vermelden of aan te geven dat de diaconie of de
kerkvoogdij het bedrag naar eigen inzicht over de collectedoelen mag verdelen.
Alvast onze hartelijke dank!
Hans Rexwinkel
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*******

Vanuit de K.I.K.
18 november: film in de tuinkamer
Tenzij nieuwe coronamaatregelen dat onmogelijk maken, bent u woensdagmiddag 18 november om
14.30 uur weer welkom in de tuinkamer voor onze maandelijkse filmvertoning. We draaien The Post,
een boeiende film uit 2017 over het waargebeurde verhaal van de openbaring van de
‘Pentagonpapers’. De Pentagon Papers waren geheime documenten over de Vietnamoorlog. Als
Daniel Ellsberg tot de ontdekking komt dat het Amerikaanse volk wordt voorgelogen, staat hij voor
een enorm dilemma: het openbaar maken of het verzwijgen in het belang van de nationale
veiligheid. Katharine Graham, Amerika’s eerste vrouwelijke krantenuitgever van The Washington
Post, zet samen met haar (hoofd)redacteur Ben Bradlee alles in het werk om de documenten te
publiceren na te zijn aangeklaagd door de regering-Nixon.
Achtergrond: In 1967 richtte toenmalig minister van Defensie Robert McNamara de Vietnam Study
Task Force op met de bedoeling een encyclopedische geschiedenis van de Vietnamoorlog te
schrijven. Het lijvige dossier, dat later bekend zou worden onder de titel ‘Pentagon Papers’, onthulde
onder meer dat de Verenigde Staten de Vietnamoorlog met opzet had uitgebreid door Cambodja en
Laos te bombarderen en dat presidenten Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy en
Lyndon B. Johnson de bevolking hadden misleid wat betreft de ware intenties en redenen achter de
oorlog. De Pentagon Papers werden in 1971 door defensieanalist Daniel Ellsberg gelekt aan onder
meer The New York Times en The Washington Post. Beide kranten publiceerden verschillende
documenten, waarna ze aangeklaagd werden door de Amerikaanse overheid en verdere publicatie
werd tegengehouden. Enkele weken later oordeelde het Hooggerechtshof op basis van het eerste
amendement van de grondwet van de Verenigde Staten dat de Pentagon Papers gepubliceerd
mochten worden.

Meryl Streep speelt een indrukwekkende rol als krantenuitgeefster en Tom Hanks als hoofdredacteur
in deze film van Steven Spielberg. Beide acteurs en de regisseur werden genomineerd voor een
Golden Globe, maar kregen hem helaas niet.
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Zoals gebruikelijk is aanmelden vooraf bij Liesbeth van Hulst verplicht. Mocht de voorstelling
vanwege de coronamaatregelen toch geen doorgang kunnen vinden, dan melden wij dat uiteraard.
Namens de KIK, Erik Kool
*******

Heilsgeheim
de woorden ooit gemunt als deel
van lang voorbij vocabulaire
die de mist moesten doen optrekken
die altijd al rond mysterie hing,
ze lijken lariekoek voor wie nu leeft
te hoog gegrepen ook misschien
voor wie geheim hooguit geschiedenis,
in sferen waar de fictie
alleen als virtueel begrepen wordt
nee grote woorden zijn niet meer gewild
waar beeldscherm in zijn scheppingsdrang
de weg naar de ultieme waarheid wijst
en het verhaal vooral verliezer is
maar ik, ik voel mij vrij
en laat het liefst rondom
mijn via Vitae met verhaal plaveien

Jaap van Dijkhuizen
*******

Vanuit de Stichting Vrienden van de Kerk van Rozendaal
Beste Vrienden,
U heeft al bijna een half jaar niets meer van ons vernomen. Voor het verenigingsjaar 2020-2021
hadden we weer een mooi programma in voorbereiding: vijf concerten, een interessante Filosofische
Kring en ook nog een bijzondere voorstelling in samenwerking met Boekhandel Jansen & de Feijter.
Maar dit jaar gaat alles anders dan we gewoon zijn en dat zal zeker nog enige tijd duren. In het
voorjaar moesten we al twee concerten annuleren. Met het oog op de huidige omstandigheden
hebben we in augustus ook besloten om in ieder geval tot eind van dit jaar geen voorstellingen en
geen Filosofische Kring te organiseren. De situatie in de kerk en de Serre is niet zo dat we dat op een
verantwoorde manier voor grotere aantallen bezoekers kunnen doen.
We hopen dat het begin 2021 wel mogelijk zal zijn, eventueel in aangepaste vorm, weer te kunnen
starten. Daarom overleggen we met de musici om te zien wat eventueel mogelijk zal zijn. Dat doen
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we rekening houdend met alle onzekerheden zodat we in ieder geval de gelegenheid kunnen
benutten als die zich weer voordoet.
Als dat lukt, zullen we proberen zoveel mogelijk van de voorstellingen in te halen en ook de
Filosofische Kring dan te houden. Of dat dan voor muziekgroepen met een grotere bezetting mogelijk
zal zijn en of een ‘meet en greet’ verantwoord veilig georganiseerd kan worden blijft voorlopig
afwachten. Zodra er zicht is op hervatting van onze activiteiten zullen we dat op de gebruikelijke
wijze communiceren.
Blijf gezond, met hartelijke groeten,
namens het bestuur van de Vrienden,
Bert Veraart
*******

Schrijfactie Amnesty International
Mogelijk 5 jaar cel wegens een valse aanklacht
Op 7 september werd de bekende Belarussische oppositieleider Maryia Kalesnikava op klaarlichte
dag opgepakt en weggevoerd door gemaskerde mannen in burgerkleding. Al snel bleek dat de
Belarussische autoriteiten hierachter zaten. Ze werd naar de grens gebracht maar weigerde haar land
te verlaten. Nu wordt ze beschuldigd van het ‘ondermijnen van de nationale veiligheid’ en kan 5 jaar
gevangenisstraf krijgen.
Roep Belarus op om oppositieleider Maryia Kalesnikava onmiddellijk vrij te laten.
Maryia Kalesnikava heeft geen enkele misdaad gepleegd. De autoriteiten willen haar de mond
snoeren en een afschrikwekkend signaal afgeven. In Belarus gaan vreedzame demonstranten al
wekenlang massaal de straat op om te demonstreren tegen president Loekasjenko.
https://www.amnesty.nl/forms/petitie-belarus-maryia

*******

Nicodemuskring
Op vrijdagmorgen 30 oktober komen we weer samen in de Serre met de leden van de
Nicodemuskring. Ik zal een inleiding verzorgen rondom de teksten van Lied 812 (op mijnlevenslange
reizen van Huub Oosterhuis) en Lied 913 (wat de toekomst brengen moge van Jacqueline van der
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Waals). Beide liederen grijpen aan bij het Bijbelverhaal over Elia uit I Koningen 19: 1-8. Beide liederen
spreken van twijfel en leegte. Beide liederen spreken van hoop en moed. Ik hoop van harte dat het
een bemoedigende bijeenkomst zal mogen zijn. De kring begint om 10.15 uur (koffie en thee staan
klaar vanaf 9.45 uur). Hopelijk tot ziens!
ds. Frans Ort
*******

Afsluiting
Valappels
Loop 's ochtends vroeg
langs zerken over kerkenpad
tot in de appelgaard waar
kruinen kreunend lasten dragen.
Het prille licht verraadt
een grote oogst.
Zie ik daar de tuinman lopen?
Vangnet van verwonde handen.
Spreek hem aan.
Zag ik je eerder niet
een ladder dragen en appels plukken
rijp en groen?
Zo dacht ik toen sprak hij maar
nu, bij nader inzien wacht ik af,
laat ze liever hangen om
op te vangen in hun vrije val.

Frits Koning
*******

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
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Rozendaal. Dank u wel!

