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ter overweging 
Op mijn bureau ligt een boek waar ik erg op gesteld ben: les tres riches heures du Duc de Berry, een 

middeleeuws getijdenboek met daarin talloze miniaturen van de heilsgeschiedenis. De afbeelding die 

ik nu voor me heb, is die van de aanbidding van de drie koningen. De schilders, de gebroeders Van 

Limburg, hebben werkelijk alles in de afbeelding weten af te beelden. Maar bij goede beschouwing 

zie je dat het een antwoord is op de vraag: ‘voor wie kwam het Christuskind?’ Aan de rechterkant is 

er een geweldig rijk uitgedoste stoet die uit de stad (Bourges om precies te zijn) naar de stal komt. 

Koningen komen om te aanbidden (ze liggen deels al op de knieën en hebben hun kronen afgedaan!), 

met hun hele hofhouding zijn ze uitgereden en de schilders hebben zich niet ingehouden: kamelen, 

paarden, luipaarden, ze zijn alle meegevoerd…  De drie koningen zijn vaak op dezelfde wijze 

afgebeeld: een is er écht oud, één is een jonkie en de ander is in de bloei van zijn leven. Voor wie 

kwam het Christuskind: hij komt voor jong en oud en alles wat ertussenin zit. Maar vlak achter de stal 

aan de linkerkant kunnen we –als we goed kijken- de gestalten zien naderen van de eenvoudige 

herders: ook zij komen om te aanbidden. Met hun stuurse blikken, hun sjofele kleren 

vertegenwoordigen zij de arme kant van de samenleving. En weer antwoordden de schilders op de 

vraag: voor wie komt het Christuskind? Hij komt voor Koningen en Herders, voor rijk en arm. En je 

ziet waar die twee groepen vandaan komen: de koningen komen uit de stad, de herders komen van 

het platteland: Christus komt voor de bewoners van de stad en voor de bewoners van het platteland.  

Daarnaast zijn er een stel tegenstellingen in de miniatuur gemaakt, die de moeite van het 

beschouwen waard zijn. De hemel is open gebroken en de engelen zingen, omstraald door het licht 

van Gods heerlijkheid. Dat licht straalt door het dak van de stal, waar een gat in de strobedekking zit. 

De tegenstelling tussen de heerlijkheid van God en de armoedigheid van het menselijk bestaan is 

levensgroot. En dit is een reflectie van de woorden uit Johannes 3: 16 ‘alzo lief heeft God de wereld 

gehad…’ Die tegenstelling is ook te vinden in het Christuskind zelf: hij is naakt afgebeeld. Dit als 

tegenstelling tot de rijke kledij van de koningen. Dit kindje, arm en teer, herbergt in alle eenvoud 

Gods nabijheid. Hij beschaamt in wezen de pracht en praal van de heersers. En voor de fijnproevers 

ten slotte: helemaal achterin staat een hoog wit paleis. Dat is het paleis van de man die de opdracht 

gaf tot dit boek: de hertog van Berry. De sponsor staat al eeuwenlang in het plaatje… 

Zo kunnen we in de kersttijd vieren voor wie Jezus gekomen is: hij kwam voor koningen en herders, 

voor rijk en arm, voor jong en oud, voor boeren en burgers. Kortom, hij kwam op de aarde voor 

iedereen. Het enige wat op deze afbeelding nog ontbreekt, is ons eigen gezicht. Maar dat tonen wij 

als we met elkaar samen Kerstfeest vieren, in vriendenverband én in de kerk. Ik wens u heel 

gezegende Kerstdagen toe. 

 

Ds. Frans Ort 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 



5 
 

kerkdiensten 

24 december, 21.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Frans Ort 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
25 december, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Bert Bomer, Doesburg 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
27 december, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Deodaat van der Boon, Hummelo 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
3 januari, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Emmy Kwakkel, Wageningen 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
10 januari, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Frans Ort 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
17 januari, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Sytze de Vries, Schalkwijk 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 

******* 
 

gang van zaken Kerst en daarna  

In verband met de nieuwe maatregelen rondom de inperking van de verspreiding van het 

coronavirus zullen wij in de komende periode tot 19 januari 2021 onze kerkdiensten alléén digitaal 

verzorgen. Dat betekent dat er in de diensten op de zondagen en rondom kerst géén kerkgangers 

fysiek zullen kunnen deelnemen aan onze kerkdiensten. De bemensing van de diensten zal louter 

bestaan uit degenen die de dienst verzorgen. Gelukkig zijn wij digitaal goed bereikbaar via 

www.kerkdienstgemist.nl  (Rozendaal). U kunt dan inloggen op de diverse diensten. 

Op 24 december vieren wij in de kerk van Rozendaal de Kerstnachtdienst. Deze dienst begint om 

21.00 uur. De voorganger is dan onze eigen predikant ds. Frans Ort. Op 25 december vieren wij de 

Kerstmorgendienst. Deze dienst begint om 10.00 uur. De voorganger is  dan ds. Bert Bomer uit 

Doesburg, één van onze vertrouwde en gewaardeerde gastpredikanten 

Wij realiseren ons goed dat het zeer teleurstellend is dat wij Kerst in een lege kerk moeten vieren. 

Maar de omstandigheden dwingen ons tot deze beslissingen, waarmee de veiligheid en gezondheid 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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van kerkgangers op de eerste plaats wordt gesteld. In de hoop u hiermee voldoende te hebben 

ingelicht, wensen wij u en de uwen heel goede Kerstdagen toe. Hoe zij ook zullen zijn, via de digitale 

wegen hopen wij elkaar toch nabij te kunnen zijn… 

In datzelfde licht zijn alle activiteiten in de Serre tot 19 januari ook geschrapt. Wij komen daar 

voorlopig niet samen. 

******* 

advent aan de IJssel 

Hoe vervelend het ook is om geen diensten te vieren, toch wil ik een kijktip geven op YouTube. 

Onder de titel Advent aan de IJssel  maakt Hans Schimmel een serie adventsfilmpjes rondom het 

thema Kerst. Hij baseert zijn programma op het Duitse programma Lieder zum Advent. Sfeerbeelden, 

prachtige liederen en elke week een andere voorganger die iets rondom Kerst vertelt. Zelf mocht ik 

eraan deelnemen: mijn verhaal luidt beestenboel in de stal.  

ds. Frans Ort 

******* 

sonnet 

Jezus 

 

Jij kleine Joodse jongen, ooit geboren 

in een arcadisch landschap vrij van kwaad 

alsof geen macht het sprookje kon verstoren 

zo denkt, zo wil men later dat het gaat. 

 

Helaas, jouw volgers spraken andere talen 

dan jij, zij maakten jou symbool van macht 

ze bouwden imposante kathedralen 

jij werd het boegbeeld dat hun glorie bracht. 

 

Nu, in een tijd van angstig onbehagen 

waarin de mensen mensen misverstaan, 

komt het moment om weer aan jou te vragen 

waarvoor jij kwam, wat jij nu had gedaan. 

  

En ach, wij weten, jij verzwijgt het niet: 

"Ik houd van christen, jood en islamiet". 

 

 Jaap van Dijkhuizen, 2004 
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haiku 

ONTWIKKELING 

 

Ingewikkeld kind, 

doe mij uit de doeken te 

leven in jouw Geest. 

 

Frits Koning 

 

******* 

kerkdienstenuitleg 

Bij de lezingen van december 2020: deel II Kersnacht, 1e Kerstdag en 1e zondag na Kerst. 

Kerstnacht, donderdag 24 december 2020 

vg: Frans Ort 

Lezingen: Jesaja 8:23b – 9:7; Lucas 2:1-20 

Hoe zal het zijn, hoe zal het gaan dit jaar? Kerstnacht is de 

meest ingewikkelde dienst van het hele kerkelijk jaar.  De 

spanning tussen de bezinning van de afgelopen weken, de 

geluiden van boetedoening, wordt vannacht opgeheven, 

nieuwe toekomst geopend, door de aandoenlijke geschiedenis 

die als vanouds ook uit allerlei kinderbijbels, ons of onze 

(klein)kinderen ooit zijn voorgelezen. Maar kerstnacht is ook de dienst die als geen ander de 

herinnering aan de geborgenheid, het verlangen van ‘vroeger’,  van de volkstraditie van het 

kerstfeest, voedt. Wie in deze nacht soms als enige keer in het jaar de kerk binnen gaat verwacht 

daar het bekende, nostalgisch vertrouwde, ongeschonden, onveranderd aan te treffen. En wee de 

kerstviering die ‘ontsierd’ wordt door een afwijkende vertaling, ‘voederbak’ in plaats van ‘kribbe’, of 

onbekende liederen. Deze dienst heeft de plicht  die heimwee van menigeen  te hoeden en te 

voeden als het laatste en dunste draadje van een ooit bestaande relatie met geloof en kerk, meestal 

vanuit de jeugd. Dus  mogen niet ontbreken: het ezeltje waarop de  hoogzwangere bibberende Maria 

heen en weer wankelt, ernaast een bezorgde Jozef met zijn staf, de kou gevangen in  ijsblauwe 

luchten en besneeuwde daken. Zullen ze het halen, op tijd, nu het kindje dat zij verwachten deze 

nacht kiest om aan het licht te komen?  En dan dat bomvolle Bethlehem: alle slaapplaatsen al bezet 

door mensen die net als zij door de oppermachtige heerser naar hun geboorteplaats zijn gejaagd, de 

nukkige herbergier die Jozef en Maria niet anders kan aanbieden dan de beestenstal.  Zeker, aan de 

ene kant moet het oude verhaal vannacht als nieuw wéér worden verteld, aan de andere kant mag 

de wereld van vandaag niet worden weggemoffeld: die os en ezel zijn nergens in het kerstevangelie 

te vinden. De ster en de koningen komen er vannacht ook nog niet aan te pas. In de Naardense 

vertaling van Lucas 2 is er geen ‘stal’ wel de kribbe en de herders die Hem daarin vinden. Deze oude, 

zo vertrouwde geschiedenis verliest nooit actualiteit.  Er zal in deze nacht plaats moeten zijn voor 
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iedereen, ‘in de Herberg’. Vandaar de afbeelding in warm rood-bruin waar dwarse ‘wegen’ ingekrast 

zijn en die van ergens naar ergens gaan, hier en daar kleine witte punten ook, als sterren van 

beloften. De herbergier die Maria en Jozef tóch onderdak biedt laat van zich horen door de stem van 

Nel Benschop: 

DE HERBERGIER1 

  

Waarom word ik door alle eeuwen 

beticht van onbarmhartigheid? 

Ik zou het wel uit willen schreeuwen: 

Ik kon niet anders in die tijd! 

Ach ja, u hebt wel makkelijk praten, 

maar moest ik dan een zwangere vrouw 

tussen die ruwe mannen laten? 

Als zij haar kind daar krijgen zou 

dan was ze ook niet te benijden. 

Dus heb ‘k hen naar de stal gebracht; 

ze waren dankbaar en bescheiden. 

(‘k vroeg hen geen geld voor deze nacht) 

En toen de herders mij vertelden 

van ’t licht en van het hemels lied 

dat eng’len zongen in de velden, 

geloofde ik mijn oren niet: 

Want in mijn stal werd Hij geboren 

Wiens komst zo lang reeds was voorzegd. 

Waarom moet ik dan steeds weer horen: 

“Die herbergier was hard en slecht”? 

 

                                                           
1
 Nel Benschop –  uit: ‘Wit als Sneeuw’ uitg Kok-Kampen 1974 
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Na het luiden van de klok begint de dienst met Gez.473:‘Er is een roos ontloken’ en na het 

Drempelgebed klinkt Gez.483 ‘Stille Nacht’. Als Groot-Gloria wordt Gez 487: ‘Eer zij God in onze 

dagen’ of Gez.484: ‘Go tell it on the mountain’ gezongen. Na de lezing uit Jesaja klinkt Gez.444: ‘Nu 

daagt het in het oosten’ en na de lezing van het Kerstevangelie als Lofprijzing  Gez.476: ‘Nu zijt 

wellekome’. Na de verkondiging wordt gezongen Gez 486: ‘Midden in de winternacht’ en als slotlied 

Gez.481: ‘Hoor de engelen zingende d’eer’ 

 

Eerste Kerstdag, vrijdag 26 december 2020 

vg.: Ds. Bert Bomer 

Lezingen: Jesaja 52:7-10; Johannes 1:1-14 

Die ontroerende stem van de derde generatie Jesaja 

vandaag. De bevrijding, verlossing, zal zich voltrekken. 

Alle ketenen zullen los getrokken worden, alle 

belemmeringen voor de vrede ter zijde geschoven. Een 

en al ‘goud wat er blinkt’, zoals op de illustratie van 

vandaag. Hoe is het mogelijk dat op het rustende roest van de vergankelijkheid het gouden schijnsel 

van glorie doorbreekt. Het komt weliswaar tevoorschijn uit niet meer dan de resten van de 

industriële lak die in vroeger tijden het landbouwwerktuig beschermde tegen veroudering. Wat zo 

tot ons spreekt op deze afbeelding is  het bijzondere ‘nieuwe’, dat opdoemt uit de vergankelijkheid 

van het ‘gewone’. Vanuit linksboven, van oudsher de kant van het ‘goede’ in de schilderkunst, breekt 

het blauw van de hemel open. Scherper kijkend: hier en daar is de ruiming van het oude nog net niet 

helemaal voltooid: over het glinsterende goud gaat een  brede veegbeweging naar rechts, de kant 

van ‘het kwaad’ en schemerig dringen nog restanten van donkerte door. Links, meer naar het 

midden, in het nog kleurloze grijs-wit bevindt zich een uitvergrote  ‘spermatozoïde’: belofte van Gods 

aangename uur.  

Johannes presenteert ons vandaag zijn versie van Genesis 1. ‘Bij begin (‘in den beginne’) is er het 

spreken geweest, het spreken is God nabij geweest’. De eerste letter van het Hebreeuwse alfabet 

heeft bij de Eeuwige geklaagd: “Waarom begon de Heilige, Gezegend zij Hij, met de tweede letter 

van het alfabet, met de beth,  en niet met mij, de alef?’  ‘Nu, wat denk je? Jij bent ook de eerste 

letter van  ‘Aroer’, vervloekt! En de beth? Die is de eerste letter van Baruch, gezegend! Het 

is Mij om zegen en niet om vloek begonnen.’ De alef bleef diep verdrietig.  God troostte de 

alef en zei: ‘Wacht maar. De Tien Woorden die ik op de Sinaï geef,  begin ik met jou, alef:  

Anokhi… Ik ben JHWH je god die je uit Egypte heb laten uittrekken’ (Exodus 20:2)’. Dat 

spreken van God is vandaag ‘vlees en bloed’ geworden, een glorie van een eniggeborene van bij een 

Vader, - vol genade en waarheid’. Om twee werelden gaat het, zegt een andere Midrasj: die van ‘de 

hemel en de aarde’. Dáarom begint zowel Genesis als Johannes met de 2e en niet met 1e letter van  

het alfabet, resp. van het Hebreeuws en het Koiné-Grieks: de ‘b’.  Het kerstverhaal blijft ondertussen 

met beide benen op de grond, zeker in de versie die velen van u vast niet onbekend zal zijn. ‘Chez 

Marie’ van Dingeman van der Stoep werd eind jaren vijftig van de vorige eeuw een gewilde 

Alef 

Beth 
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declamatietekst  op menig schoolkerstfeest. Om de ‘heimwee’ nog een keer te voeden staat het 

lange gedicht onderaan de zondag na Kerst. 

Na het luiden van de klok wordt Gez.439 gezongen: ‘God lof! Nu is gekomen’ ,de psalm van deze 

zondag is Psalm 98: 1.en 4, Na het Kyrie 299d klinkt als Groot-Gloria Gez.498:.’Bethlehem o 

uiverkoren stad’, na de lezing uit Jesaja Gez.494: ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’ en als Lofprijzing na de 

Evangelielezing uit Johannes Gez.488: ‘In den beginnen was het Woord’. Na de verkondiging wordt 

gezongen Gez 476: ‘Nu zijt wellekome’ en als slotlied Gez.496:’Een ster ging op uit Israël’. 

  

Ada Waalboer 

Zondag na Kerst, 27 december 2020 

vg. Ds. Deodaat van der Boon 

Lezingen: Jesaja 61: 10-62:3: Lucas 2:33-40 

 Jesaja raakt zo langzamerhand buiten adem van lofprijzing: 

de profetie lijkt uit te lopen op ‘Zien zullen volkeren jouw 

gerechtigheid, alle koningen jouw glorie; geroepen wordt tot 

jou een nieuwe naam die de mond van de ENE zal bepalen’. 

Lucas heeft, net als Marcus, Mattheüs en later Johannes die 

‘nieuwe naam’ verstaan als ‘Joshua’, zoals het kindje van 

Jozef en Maria dat ‘Jezus’ genoemd moet worden, de naam die verbonden wordt aan andere 

verhalen uit de bijbel.  

De  oude traditie heeft de komst van het Kerstkind minder vredig uitgewerkt. Drie magiërs zullen 

vanuit het oosten de stal bereiken. Koning Herodes heeft hen gevraagd verslag te komen uitbrengen 

over degene die…..zijn troon bedreigt! Maar de magiërs keren uit veiligheidsoverwegingen niet terug 

naar het hof. ‘Dan, als Herodes ziet dat hij door de magiërs als een kleine jongen is behandeld, wordt 

hij verschrikkelijk boos en zendt hij (lieden)  uit om alle jongens in Bethlehem en in al haar gebieden 

weg te nemen, van twee jaar en daaronder overeenkomstig de tijd die hij nauwkeurig heeft 

nagevraagd bij de magiërs’. Van oudsher heet de zondag tussen Kerst en Epifanie dan ook  

Kindermoord van Bethlehem’.  Herodes was als koning bepaald geen heerser van ‘suikergoed en 

marsepein’.2 Hij werd ‘mooie Herodes’ genoemd. Op z’n 25ste,  tien jaar voor zijn koningschap, stond 

hij al voor de rechter omdat hij een criminele bende had omgebracht. Tot een veroordeling kwam 

het niet. Alleen de evangelist Matthaüs komt met een tweede beschuldiging van ‘meervoudige’ 

moord: de kindermoord van Bethlehem. Omdat Herodes ‘jaloers’ was op een net geboren kind? Hij 

had ervaring met te gretige troonpretendenten! Grootheidswaanzin nam de vorst zo in zijn greep dat 

Herodes iedereen verdacht op zijn troon uit te zijn, zelfs zijn vrouw en twee van zijn zonen, die hij 

tenslotte liet ombrengen. Er waren ook andere factoren die ten nadele van Herodes meespeelden: 

hij werd de loyale ‘zetbaas’ van de Romeinse bezetter. Op de Tempel van Jeruzalem verscheen een 

Romeinse gouden adelaar, een gruwel in de ogen van Joodse leiders: de identiteit van het Joodse 

volk werd aangetast. In de ‘Kindermoord van Bethlehem’ komen dus allerlei aspecten bij elkaar: de 

                                                           
2
 Afke van Toolen – ‘De zaak-Herodes-  Historische Nieuwsblad december 2012 
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moordpartijen van Herodes om zijn troon veilig te stellen, de gruweldaden van de Romeinen toen 

Jeruzalem werd veroverd, en de bevolking door hem werd uitgemoord, waaraan Herodes geen einde 

wist te maken.  Maar was er wel een ‘Kindermoord van Bethlehem’ ? Het was allemaal afschuwelijk 

genoeg. Matthäus laat Jozef en Maria waarschuwen door een engel: zij vluchten naar Egypte. De 

eerste ‘buitenlandse’ reis voor hun net geboren zoon? We hebben bij Matthaüs vermoedelijk weer te 

maken met het uitvergroten van tegenstellingen: het ‘belang’ van de geboorte van het kerstkind, 

afgezet tegen de macht van de niet Joodse koning Herodes. De laatste geeft n.l. bij Matthaüs wel de 

ópdracht tot de kindermoord, maar de evangelist geeft geen beschrijving van de uitvoering. 

‘Matthaüs was niet bezig met de beoefening van feitelijke geschiedschrijving; hem ging het erom zo 

veel mogelijk mensen te overtuigen van zijn boodschap’3  

De afbeeldingen vanaf de eerste Adventszondag zijn, op de 3e zondag van Advent na (roze), niet in 

overeenstemming met de liturgische kleuren paars, roze en wit geweest. Daar houden afgeschreven 

langbouwwerktuigen die staan de roesten nu eenmaal geen rekening mee. Maar de afbeelding van 

vandaag is ‘rood’ zoals de liturgie van oudsher te kiezen geeft vanwege de kindermoord. Er is ook 

hier weer allerlei ‘groen’ in aanleg te zien en aan de linkerkant is als een te interpreteren 

rorschachvlek, een schimmige ‘figuur’ te zien… Niet Simeon, die zou vast en zeker van ‘rechts’ zijn 

gekomen. Een dreigende Herodes dan? 

We beginnen de dienst met psalm 93. Als Gloria klinkt Gez.491:’Kind ons geboren’ en na Jesaja wordt 

gekozen uit Gez.273: ‘Loof God die zegent al wat leeft’, Gez.384:’Als koning opgetreden’ of Gez.766: 

‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’. Na de verkondiging wordt een keuze gemaakt uit Gez.319: 

‘Alles wat er staat geschreven’, Gez.324:’Wat vrolijk over U geschreven staat’, Gez.536 of 556 die 

beide dezelfde titel hebben: ‘Alles wat over ons geschreven is’ Als slotlied wordt waarschijnlijk Gez. 

500 gezongen: ‘Uit uw verborgenheid’. 

Ada Waalboer 

******* 

                                                           
3
 Idem pg 5. 
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Chez Marie in Bethlehem
4
 

 

In het kroegje op de Elleboogsgracht 

wonen Jozef en Marie. 

Zij heet van zichzelf Vepoest 

en hij heet Nederbragt. 

Jozef staat in zijn overhemd 

dik en groot 

achter de tapkast. 

Marie heeft kammen met parels 

In haar haar geklemd 

en haar mond is rood. 

Toen er ben hen een kindje komen zou 

tegen de Kerstmistijd 

heeft Jozef de schilder  

besteld, want hij wilde 

een aardigheid. 

De schilder zette op het raam 

van het kroegje 

In Bethlehem Chez Marie,  

want dat was voortaan 

de nieuwe naam. 

 

Daarom is ’t nu vrolijk in het cafeetje,  

in bethlehem zogezegd.  

Jozef heeft een beetje  

dennengroen op ieder tafeltje gelegd.  

En voor het bordje Koffie met Room  

25 cent  

staat een Kerstboom  

te branden.  

Een schele vent  

met winterhanden  

speelt op de harmonica  

stille nacht en als hem een glaasje  

is gebracht: 

Klaasje  

heet mijn schoonmama.  

En telkens als het gordijn  

rinkelt over de koperen roe  

roept Jozef met zijn  

schorre stem:  

wees welkom  

in bethlehem. 

 

Toen het twaalf uur was die nacht  

heeft Jozef het kindje gehaald  

en het bij Marie achter de tapkast 

gebracht. 

Asjeblieft, zei hij, hou vast  

en hier is het flesje, ik heb het gewarmd  

met een schone speen  

en omdat wij ook dorst  

hebben, geef ik een rondje  

voor iedereen  
en gratis zure worst.  

Toen kwam iedereen  

van z’n tafeltje naar de toog  

en ze zagen hoe het kind  

aan het flesje zoog.  

 

 

 

  

 

 

De vrouwen  

wilden het allemaal  

even vasthouwen.  

En omdat nog altijd  

iedere boreling  

overal harten breekt,  

bliezen de kerels het schuim  

van hun verse pint  

en riepen hoera  

voor Marie en het kind  

en voor bethlehem  

dat spreekt. 

 

Zo is het gebeurd  

in Amsterdam  

of in Antwerpen  

daar wil ik vanaf zijn.  

Toen ik er mee thuis kwam  

heeft ieder het afgekeurd  

want men vond het spotternij.  

Maar dat was het toch niet.  

Marie en Jozef wisten niet beter  

en weten wij beter dan zij?  

Als je bij ons het kerstfeest ziet,  

een vette haas in de pot  

hoort er bij  

en sneeuw op de bomen is wellekome  

waar of niet?  

Of we gaan naar de kerk  

om een beetje vree  

en als we er uit komen  

vinden we dat ’t niet veel zaaks was  

met de dominee. 

 

En het Kindeke Jezus  

ligt maar stil te dromen  

en het lacht zo blij.  

Ik geloof dat het denkt:  

zouden zij komen  

bij mij  

in Bethlehem  

in de Stille Nacht,  

Marie Verpoest  

en Jozef Nederbragt5?  

Het wacht met zijn gena  

op hen beiden,  

op de kerels en de meiden  

en op de schelle vent  

met de harmonica 

en op ons.  

Want Marie en Jozef moeten zich schamen maar 

wij ook.  

Amen. 
  

                                                           
4
 Dingeman van der Stoep (1906-1997 ) uit: ‘Dit Kind’ uitg. Bosch en Keuning N.V. Baarn 1953 
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Bij de diensten van 3, 10 en 17 januari 2021 

Zondag Epifanie, 3 januari 2021 

Ds. Emmy Kwakkel 

Lezingen: Jesaja 60:1-6; Mattheüs.2:1-12 

Twee afbeeldingen vandaag in de orde van dienst. Het was 

moeilijk kiezen. Vandaag begint de tijd van Epifanie, een aantal 

zondagen met een bijbels ‘epos’ in een aantal ‘bedrijven’. 

Epifanie is een ander woord voor ‘verschijning’, met het oog op 

het kortgeleden geboren kerstkindje. Het gaat om zijn ‘groei’, 

razendsnel door zijn kindertijd, zijn jeugd, waar we nauwelijks 

iets over horen. Onbelangrijk? Dat niet helemaal, maar het gaat 

niet om zijn eerste tandje, stapje of fruithapje. Wel over de 

razendsnelle reis naar zijn volwassenheid waarna zijn relatie tot de Eeuwige, zijn Vader, in het volle 

licht wordt gezet. Niet ten bate van hemzelf maar van de mensen om hem heen: de schare. Het 

epifanie-epos begint vandaag met drie magiërs die uit het oosten komen.  De afbeelding voorop is 

van Emil Nolde  (1867-1956) die  de aanbidding van het kind door de magiërs schilderde als een deel 

van zijn negenluik dat hij ‘Het leven van Christus’ noemde.  

Nolde,  in 1867 geboren, begon  het schilderen als autodidact. Pas rond zijn dertigste begint hij 

zijn eigen weg te vinden in het expressionisme.  Hij sluit zich aan bij een groep kunstschilders die 

zich losmaken uit de in hun ogen vastgeroeste wereld van de Academie. Nolde ondergaat 

invloeden van o.a.  Munch en Ensor. De beeldende kunst dient de ‘donkere’ kanten van de 

samenleving in beeld te brengen, al dan niet in bizarre vormen en uitbundige kleuren. Hoe duister 

de tijd werkelijk wordt, lijkt Nolde te ontgaan. Hij is zelden tevreden over zijn werk. Menig kant 

en klaar werk wordt daarom door hemzelf vernietigd. Hij wordt een enthousiast aanhanger van 

het Nationaal Socialisme en adoreert Hitler. Zijn woest gekleurde werk wordt desondanks als 

‘entartende Kunst’ door Hitler zelf verboden. Nolde krijgt zelfs een schilderverbod opgelegd. 

Maar zijn nazistische aanhankelijkheid taant niet.  Ook staat hij bepaald te boek als een 

overtuigd antisemiet. Zijn hoog oplopende conflict in een van de schildersgroepen met de Berlijns 

Joodse impressionist Max Liebermann zal daaraan zeker niet vreemd zijn. De waardering van 

Nolde’s werk staat vanwege de  dubieuze achtergrond van de schilder tegenwoordig onder druk.  

De ‘aanbidding door de drie koningen’ laat in wilde vormen en woeste primaire kleuren de donkere 

stal zien waarin niet alleen het net geboren kindje is uitgelicht, maar ook zijn moeder, die, fel geel 

gekleed, op haar knieën,  de bevalling nauwelijks voorbij lijkt te zijn. Wijst haar linkerhand naar de 

grond of heeft ze die van pijn in haar zij? Wellicht het gebaar van: ‘Kijk eens wat ik heb gefikst?’ Wat 

betekent het dat ze het tere kindje uit handen geeft aan een van de reizigers? De tweede kriebelt het 

kindje met zijn baard in het buikje.  Wordt het kindje zo aan alle kanten bekeken, ingeschat? 

Verbeelden deze reizigers uit  het oosten de eerste ‘macht volkeren’ (Jes. 60:5)die komen tot ‘de 

glorie van de Ene’, verbeeld in het kerstkind?  

Maar in de diepe duisternis 

linksboven is nog een derde 

gezicht te zien. Is dat het gezicht 
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van de derde magiër of van koning Herodes? Wil het schilderij hier al zeggen dat de ‘macht volkeren’ 

in toekomende tijden ook andere dan ‘aanbiddende’ bedoelingen zal hebben? Immers, Jesaja’s jubel 

over de volkeren zal uiterst kwetsbaar blijken, en allerminst zeker. Op de andere afbeelding zijn de 

drie reizigers uit het oosten misschien wel daarom uiterst fragiel uitgebeeld. Ze stonden vorig jaar op 

de rand van de dooptuin. Ze zijn eigendom van Ans van Dijkhuizen. Niesje Verheij maakte de foto . 

De trotse rijdieren vervoeren hun last op hun rug, de magiërs met kronen op hun hoofd  en 

geschenken in hun handen.  ‘Wijzen uit het Oosten’ worden de drie genoemd. Zijn ze 

sterrenwichelaars, geleerden, astrologen, alchemisten? De geschokte koning Herodes die zijn troon 

bedreigd ziet, doorzien zij niet meteen: ze moeten in een droom worden gewaarschuwd. Op het 

schilderij van Nolde  lijkt Maria’s blik schuin naar boven gericht. Op haar gezicht staat m.i. 

ambivalentie te lezen. Voelen die ‘heilige geestesgaven zal over je komen, kracht van de Allerhoogste 

zal je overschaduwen’ zoals Gabriël haar aankondigde, zó,  als zoveel geboortepijn? En: is dat een 

voorafschaduwing voor wat komen gaat? 

We beginnen de dienst met psalm 72. Als Gloria zingen we Gez. 501:‘Als een ster in lichte luister’. Na 

de lezing uit Jesaja kiezen we uit: Gez. 453:‘Wachters van de tijd’; Gezang 517:‘Uit uw hemel zonder 

grenzen’; Gezang:754:‘Liefde Gods die elk beminnen’ of uit ‘Liefste Lied van Overzee’  I nr.45:‘Sta op 

er wacht een nieuwe dag’. Na de verkondiging wordt vermoedelijk de keuze gemaakt uit: Gez. 495: 

‘Toen midden in de wintertijd’, Gez. 518:‘Hoe helder staat de morgenster’ 1.3.6. of  Gez.506:’Wij 

trekken in een lange stoet’. En als slotlied klinkt Gez. 515:‘Een kind geboren te Bethlehem’, Gezang 

518, of Gez. 506. 

 

1e zondag van Epifanie, 10 januari 2021 

Vg.: Ds. Frans Ort 

Lezingen: Jesaja 55:1-11; Marcus 1:11(13)                 

 

‘Aan-het-licht-komen, tweede bedrijf’5: de 

Doop in de Jordaan. De afbeelding komt van 

een website waar ‘dia’s’ gedeeld worden. 

De herkomst van deze afbeelding blijft dus enigszins schimmig en doet eerder een illustratie uit een 

kinderbijbel vermoeden dan een ‘volwassen’ kunstwerk.  

De prent laat zien dat Johannes doopt en tegelijk achterom kijkt. Kennelijk wacht hij op degene 

waarvan Marcus hem zeggen laat: ‘op komst is hij die sterker is dan ik, na mij, ik ben niet toereikend 

om te bukken en de riemen van zijn onderbindsels los te maken’  Onderbindsels! Steken daar de 

meest geavanceerde sneakers niet schril bij af?   Maar er is iets vreemds. Het is prachtig hoe met 

simpele middelen deze afbeelding een oosters tintje krijgt maar zijn er ècht alleen maar vrouwen die 

zich voor de doop melden, om de 

figuur van Jezus in de linker rij extra te 

laten opvallen?  De laatste heeft zo iets 

                                                           
5
 ‘De Eerste Dag’ – handreiking bij de jaarorde jaargang 44 winter 2020-2021 pg 32 
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als tulband op zijn hoofd,  nauwelijks zichtbaar een sikje en draagt een witte kaftan of djellaba. Voor 

Jezus uit wandelen vijf vrouwen en een kind, een meisje, zoals alle andere vrouwen ook gesluierd. 

Heeft Johannes werkelijk één blote schouder en wordt de ‘haren’ profetenmantel diagonaal alleen 

gesuggereerd? Johannes heeft donker hoofdhaar en een volle baard met snor. In zijn hand heeft hij 

een wonderlijk voorwerp: kennelijk schept hij water met een kommetje om daarmee te kunnen 

dopen. Onderdompeling in de rivier gaat vast te ver met al die zware, lange kledij. Kan het zijn dat 

het ‘rechts’ en ‘links’ in de schilderkunst, de kanten van het ‘licht’ en het ‘duister’ zijn verwisseld?  Of 

is het zo bedoeld, dat Jezus komt vanuit de kant van het ‘goede’ en door de doop in de Jordaan zijn 

licht gaat laten schijnen in het donker van de linkerkant? Krijgt deze afbeelding niet nog meer lading 

in spiegelbeeld? Johannes blijft ook dan met zijn rug naar de stroom mensen toe staan die 

vervolgens om hen heen moeten lopen alvorens door hem gedoopt te kunnen worden. Is het 

zinsbegoocheling om in de wolken boven Johannes een  grote figuur te zien, en links boven zelfs een 

vrouwenfiguur met een kind?  En: in het  spiegelbeeld komt de duif m.i. wel degelijk vanuit de 

verkeerde hoek. Een prachtige afbeelding in vorm en kleur die, ondanks alle eenvoud, net als de 

lezingen vermoed ik, veel vragen oproept. 

We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 100. Als Gloria klinkt Gez.713:’Wij moeten Gode 

zingen’. Na de lezing uit Jesaja wordt Gez.153:‘Het lied van Jesaja‘ gezongen en na de verkondiging 

Gez.349:‘Heer zie ons aarzelend staan’. Tot slot klinkt Gez.351:‘In u zijn wij begrepen’.  

 

2e Zondag van Epifanie, 17 januari 

2021 

Vg: Ds. Sytze de Vries 

Lezingen: Jesaja 65:1-5; Johannes 

1:29-2:1-11 

 

Derde Epifanie-bedrijf.  Deze  

watervaten staan in het huis van de 

bruiloft te Kana. Zijn de zes vaten op de afbeelding van vandaag ook een ‘çode’ waarmee vandaag 

het een en ander ‘aan het licht’ komt? Over een mooie bruid en een verliefde bruidegom horen we 

niks. Wel over de derde dag waarvan G’d in de scheppingsballade van Genesis 2x zegt: ‘het is goed’. 

Het droge is tevoorschijn gekomen en dat wordt nog levendig groen ook. Ons doet de derde dag ook 

denken aan Pasen: opstanding uit de duisternis van het graf. Verteller Johannes doet alsof de 

moeder van Jezus de enige is, die het merkt: “ze hebben geen wijn!” En Jezus antwoordt: “(betekent 

dat) iets tussen mij en u, vrouwe? – mijn uur is nog niet gekomen!” Wat een prachtige 

aanspreekvorm, zo hoofs, ridderlijk en liefdevol, dat ‘Vrouwe’. Zegt hij met 1 Koningen 17:18 in 

gedachten tegen zijn moeder zo iets als: ‘Ik heb het gezien. Maar herinner me maar niet aan wie ik 

worden moet: mijn uur is nog niet gekomen!’?  

Misschien schildert dit epifanie-bedrijf niet zozeer de verbintenis tussen twee verliefde mensen 

waarbij de feestvreugde niet meer met wijn bezegeld kan worden, maar iets dat verder strekt: de 

verandering in de band tussen moeder en kind: die van losmaking en loslating. Ze gaan eigen wegen, 
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ook deze moeder en deze zoon, zes dagen in de week. Op ze zevende zijn ze, waar ze zich ook 

bevinden, altijd ‘samen’, als gasten op het bruiloftsfeest van de Eeuwige, de Sabbat, mét wijn, zo 

overvloedig als water. 

We beginnen de dienst waarschijnlijk met Gez.516:‘Van ‘t vroeglicht van de dageraad’. Als gloria 

worden drie verzen van Psalm 66 gezongen. Na de lezing uit Jesaja uit het Liedboek van 1973 

Gez.481: ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’ en na de verkondiging misschien uit ‘Jij mijn 

Adem’ –  tekst en melodie Sytze de Vries, Gez. 80: ‘‘Zijn eerste daad schept een tegoed’. Als slotlied 

klinkt misschien Gez.792: ‘Kom, God, en schrijf uw eigen naam’. 

Ada Waalboer 

******* 

 

in memoriam Tilly Ripping-Hermse 

Op 5 december ontviel aan hen die haar lief hadden, én aan onze gemeente Tilly Ripping-Hermse. Zij 

werd 88 jaar. De laatste jaren werd zij verzorgd in Oosterwolde in Velp. De uitvaart vond plaats 

vanuit onze kerk op zaterdag 12 december. In  die dienst herdachten wij haar leven en wat zij voor 

ons betekend heeft. We spraken over haar sterke persoonlijkheid, over haar grote liefde Pieter. Na 

zijn veel te vroege dood heeft zij haar best gedaan het gezin en haar werk zo goed mogelijk te 

verzorgen. We keken terug op het feit dat zij als pedicure altijd klaar stond voor anderen. Tilly hield 

daarnaast erg van sociale contacten: ze was bij de scouting, was vrijwilliger bij de ouderensoos, 

zdette zich met veel energie in voor de bazar van onze kerk. We spraken ook over haar geloof. Dat is 

haar leven lang een baken geweest waarop zij koerste: haar geloof in God was een grote steun in de 

moeilijke tijden. Ook toen zij ziek bleek (en de gevolgen van Parkinson haar langzaam sloopten), bleef 

zij haar vaste plek in ons midden vinden. Als eerbetoon aan haar hadden we tijdens de dienst haar 

plek leeg gelaten… In de dienst zochten we troost bij liederen: ‘wat zou ik zonder U geweest zijn?’ 

zongen we. En Psalm 121 werd gelezen en gezongen. Daarna hebben wij haar lichaam begraven op 

de begraafplaats in Rozendaal. Ik wens haar kinderen en kleinkinderen, samen met allen die rouwen 

om haar heengaan, heel veel kracht en sterkte toe. 

 

ds. Frans Ort 

 

******* 

 

nieuwe scriba 

Met grote vreugde kunnen wij u berichten dat we -na de bevestiging van Map Berkhof als ouderling- 

nu ook kunnen overgaan tot de bevestiging van een nieuwe scriba in onze gemeente. Wij hebben 

Leanne Zijlstra-van Prooyen uit Velp bereid gevonden om onze kerkenraad te versterken. Omdat er 

geen bezwaren tegen haar zijn ingediend (dat is een kerkordelijke verplichting), zullen wij in de 

komende tijd haar bevestigen als scriba in ons midden. Wanneer dat precies plaats zal vinden, is nu 

nog niet bekend, maar wij houden u daarvan op de hoogte. 
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******* 

 

vanuit de KR 

In de kerkenraad van 27 november zijn de volgende besluiten genomen. 
 

1. De KR besluit om een intekenlijst te hanteren voor de diensten van 24 december en 25 
december. Men kan zich hiervoor opgeven; Madelon Beekhuis is de contactpersoon. Het 
afgesproken aantal kerkganger is in de kerkzaal maximaal 52 en in de Serre maximaal 18. 

2. Op 6 december zal Martha Ruth Berkhof worden bevestigd als ouderling. 
3. De KR besluit om Leanne Zijlstra-van Prooyen uit Velp voor te dragen als nieuwe scriba. 
4. De KR besluit om het in gang zetten van de opstelling van een beleidsplan na Pasen 2021 ter 

hand zal worden genomen, afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. 
5. De KR stemt in met de begroting 2021 van de Diaconie. 
6. De KR stemt in met de begroting 2021 van het College van Kerkrentmeesters. 
7. De KR besluit de folder Kerkbalans 2021 in de voorgestelde vorm te verspreiden. 
8. De KR stemt in principe in met de bediening van de doop aan Guus Nuij in een middagdienst 

op 20 december. 
9. Het CvK heeft een WA-verzekering afgesloten voor de bestuurders van onze kerk. 

 
ds. Frans Ort 

 

******* 

 

vanuit de Diaconie: collecterooster tot half januari 

Kerstavond 24 december : de traditionele collecte voor 'Kinderen in de Knel', een project van KIA; de 
naam zegt al waarom het gaat en wij roepen op om - weer- royaal te geven 
 
Kerstmorgen 25 december :  Stoelenproject Arnhem; in deze tijd kunnen daklozen er een nacht 
onderdak krijgen; het begon met een nacht op een stoel, vandaar de naam, maar gelukkig zijn er 
inmiddels matrassen gekomen; na een sober ontbijt volgt dan weer het 'straatverblijf'(!)  
 
Zondag 27 december : voor Kayamandi, ons project in Zuid-Afrika ; bij de vorige collecte is er in de 
dienst iets over verteld. Eén ding daaruit: de enige maaltijd  bestaat uit 2 (!) boterhammen per kind, 
met pindakaas en dat zegt wel iets over de urgentie van dit project en over de noodzaak van onze 
steun. 
 

Zondag 3 januari : voor het noodfonds van de stichting STRAK; de stichting STRAK is een sociale 

vraagbaak voor de gemeenten Rheden en Rozendaal. Dit houdt in de praktijk onder meer in dat hulp 

wordt verleend aan mensen die niet weten hoe ze moeten rondkomen, hulp bij dreigende uit huis 

zetting en/of afsluiting van gas en licht. 

 

Zondag 10 januari :  schuldhulpmaatje, een initiatief door diaconieën gestart en werkzaam  

in heel Nederland. Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers die een cursus krijgen en daardoor in staat zijn 

mensen die een grote chaos hebben in hun papieren en geldzaken vooral, te helpen bij het allemaal 

weer op een rij te krijgen. 
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Zondag 17 januari ; voor het Kruispunt in Arnhem, de plek waar dak- en thuislozen elke dag tegen 

een kleine vergoeding kunnen eten. In het nieuwe jaar koken we vanuit onze kerk 5 maal en 

daarvoor is natuurlijk ook geld nodig. 

 

voor de diakenen    Ans van Dijkhuizen 

 

******* 

aktie kersttas 

 
Door enkele organisaties en meerdere ondernemers in Rheden 
en door vele Rozendaalse en Rhedense gemeenteleden 
zijn mooie bedragen naar onze bankrekening overgeschreven en dat heeft ons veel rust gegeven. 
 
Ook dit jaar vroegen wij u mensen te helpen in financiële nood, 
mensen die soms niets anders te eten hebben dan brood. 
 
Maar in deze tijd moet alles zich aanpassen, 
dus zo ook de jaarlijkse actie Kersttassen. 
 
Dit jaar zijn er veel Kerstpakketten besteld 
en dat kost héél veel geld. 
 
Door de bijdragen kunnen wij 430 pakketten weggeven 
aan mensen die in armoede leven. 
 
Ouders met jonge kinderen kunnen wij dit jaar verrassen 
met extra, met “babyspullen” gevulde, tassen. 
 
Door uw medewerking zal ook deze actie weer slagen 
en bezorgen wij vele mensen extra fijne Kerstdagen. 
 
Had u voor het overboeken nog geen tijd 
uw bijdrage kunt u nog steeds bij ons kwijt.  (rek.no. NL82 ABNA 0503 2315 92) 
 
Wij zijn u allen ontzettend dankbaar 
en wensen ook u fijne Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. 
 
 
Jurriën Kruk, namens Stichting Strak en (de diaconieën van)  
de gezamenlijke kerken 
 

******* 
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vanuit het College van Kerkrentmeesters 

De begroting voor het jaar 2021 is met instemming behandeld in de kerkenraad en ligt van 14-12 t/m 

20-12-2020 ter inzage bij de heer Leo Blokland.  

Met grote dankbaarheid ontvingen wij van een overleden gemeentelid een legaat ter grootte van 

3590,- euro. 

In ons archief liggen nog een aantal (zeer) oude Bijbels (een voorbeeld daarvan kunt u zien in de 

vitrine van de haardkamer).  

Wij willen deze waardevolle Bijbels niet laten “verstoffen” in een archiefkast en willen deze graag 

aanbieden aan belangstellende gemeenteleden. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich aanmelden 

bij ondergetekende.  

Hans Rexwinkel 

******* 

 

 

 

 

De kerkklok kan weer geluid worden!!! 
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 kerkklok  

  

  

 jouw stem - 

 kwetsbaar in het vroege licht 

 ongebroken stilte om je heen 

 gewijd de morgen waarop we samenkomen 

  

 jouw stem - 

 juichend op die Eerste Dag 

 voor de liefste en voor mij,  

 gezegend op weg, kome wat komt 

  

 jouw stem - 

 troostklank als we gaan 

 de laatste maal achter hen aan, 

 arm in arm, omringd door troost 

  

 jouw stem - 

 wachtend om te roepen, 

 te juichen, te troosten, 

 ons te bergen in de nabijheid 

 

 van die Ene 

 van elkaar 

  

  

 Frans Ort 

 

******* 

 

Amnesty International 
In verband met de coronamaatregelen wordt u maandelijks de mogelijkheid geboden een online 

petitie (of een e-mail) te versturen. Net als bij de papieren petitie vult u uw (voor)naam en 

woonplaats in. Ook wordt gevraagd naar uw e-mailadres. Dat wordt alléén gebruikt ter bevestiging 

van uw deelname en komt dus niet bij derden terecht. Via onderstaande link komt u op de pagina 

van de schrijfactie. 

Burundi 

Germain Rukuki sprak zich uit over martelingen in zijn land en werd veroordeeld tot een celstraf van 

32 jaar. In een oneerlijk proces is hij valselijk beschuldigd van ‘rebellie’ en ‘het vormen van een 
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bedreiging voor de staatsveiligheid’. Hij zit vast in een kleine, propvolle cel en heeft zijn zoontje van 3 

jaar nog nooit gezien. U kunt per mail de president van Burundi oproepen tot onmiddellijke en 

onvoorwaardelijke vrijlating van Germain Rukuki.  

Zie https://www.amnesty.nl/forms/write-for-rights-rukuki    

 

******* 

 

vakantie ds. Frans Ort 

Gewoontegetrouw zal ik de eerste week van januari een week vakantie hebben. Ik ben van 2 tot en 

met 9 januari even ‘eruit’. Ik zal in die periode bij uitvaarten en dringend pastoraat vervangen 

worden door mijn gewaardeerde  collega, ds Bert Bomer uit Doesburg (tel. 03 13 41 09 18 of: 06 305 

82 748). 

 

ds. Frans Ort 

 

******* 

 

ziekenhuisopname ds. Frans Ort 

Al enige tijd tob ik met wat ik zou willen noemen ‘urologische klachten’. Onderzoek in het ziekenhuis 

wees de afgelopen tijd uit dat er geen sprake was van prostaat-  en/of blaaskanker (waar even voor 

gevreesd werd), maar dat ik wel zal moeten worden geopereerd. In verband met de 

coronamaatregelen in het Rijnstate is het nu nog onduidelijk wanneer ik zal moeten komen. In 

principe kan dat in januari of begin februari plaatsvinden. Ik hoor echter pas twee weken van tevoren 

wanneer ik word verwacht voor de opname. In principe blijf je één à twee nachten in het ziekenhuis 

alvorens huiswaarts te keren. Hoelang ik daarna tijd zal moeten nemen voor revalidatie, is ook niet 

echt duidelijk, maar ik ga er in elk geval van uit dat ik vier tot zes weken nodig heb voor goed herstel. 

Mogelijk kan er in die periode alweer achter mijn bureau gewerkt worden… 

 

ds. Frans Ort 

 

******* 

https://www.amnesty.nl/forms/write-for-rights-rukuki
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wijziging beltijden Frans Ort 

Ik zal vanaf 1 januari aanstaande ook andere beltijden hanteren voor mijn bereikbaarheid. 

U kunt mij doorgaans bereiken tussen 12.30 uur en 13.00 uur. Dat is ongewijzigd gebleven. Het 

ochtenduur vervalt en daarvoor in de plaats ben ik tussen 17.15 en 18.00 uur bereikbaar op mijn 

vaste nummer 03 13 41 41 37. Laat het echter wel duidelijk zijn: als het u niet goed schikt op die 

tijden is het in het geheel geen probleem om het op andere momenten het te proberen. 

 

ds. Frans Ort 

 

******* 

 

boekje bezieling 

In de afgelopen tijd is begonnen met het maken van een boekje over wat ons bezielt om gemeente te 
zijn. Omdat we in de coronatijd leven en omdat we elkaar minder goed kunnen ontmoeten, ben ik 
aan de hand van gedichten, teksten, muziek, liedteksten, schilderijen en (veel) glaskunst begonnen 
met een verwoording te schrijven over wat ons bezielt in Rozendaal. Het boekje zal een negentigtal 
pagina’s bevatten, steeds op de linkerpagina een afbeelding en op de rechterpagina een 
bijbehorende tekst: soms een gedicht, een lied, een beeldmeditatie. Er staan bijdragen in van Jaap 
van Dijkhuizen, Frits Koning, Madelon Beekhuis, Theo Berendsen, Diederiek van Loo, Sytze de Vries, 
Joan ten Hove, Peter de Génestet, Bernard ter Haar, Andries van Rossem, Joke Brandsma, Bert 
Beekhuis, Walter Jansen,  Leendert Meermans, Gerda van den Bijllaardt en mijzelf.  Daarnaast bleken 
vele kunstenaars die de afgelopen jaren geëxoposeerd hebben tijdens de Rozendaalse Zomerfair ook 
bereid foto’s en foto’s van hun schilderijen ter beschikking te stellen: Gerard Ursem, Nicoline 
Nieuwenhuis, Jit Nieuwenhuis, Ingrid Oomens, Yvonne Roqué, Marina Kuyper, Beatrijs van den Brink, 
Irene van Leeuwen, Nelke van Dijk, Wessel Huisman en Jo & Josie Debije. We zijn nu nog in de 
ontwerpfase (al krijgt het geheel wel een zeer fraaie vorm!). Het is de bedoeling om het boekje begin 
maart te presenteren in de tuin van onze kerk. In de kerkenraad is daarbij afgesproken dat het boekje 
ook een eerbetoon is aan onze overleden scriba, Gerda van den Bijllaardt. Het ligt in de bedoeling om 
het boek te verspreiden onder onze eigen gemeenteleden. U kunt het boekje (of meerdere 
exemplaren als u die cadeau wenst te geven) te zijner tijd tegen kostprijs bestellen. Maar daarover 
berichten wij u later in een aparte mailing meer. 
 
ds. Frans Ort 
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nieuwjaarswensen 

 

 
 

 

    Bij alles wat er voor je ligt: 

    de dingen waar je je op verheugt, 

    de zaken waar je tegenop ziet -   

    soms als een berg - 

    en alle dagelijkse beslommeringen daar tussenin: 

    weet dat je nooit alleen gaat, 

    Eén gaat levenslang met ons, 

    tot voorbij de zomen van de tijd. 

  

    Daarom zegenen wij elkaar 

  

    met vreugde waar het kan,  

    met kracht waar het nodig is 

    en liefde als een mantel om ons heen geslagen. 

  

Wij wensen daarmee elkaar alle goeds voor het komende jaar! 

 

ds. Frans Ort 


