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ter overweging 
Op de voorzijde staat ditmaal een schilderij van de Amerikaans-Duitse kunstenares Janet 

Brooks-Gerloff. Het thema dat zij veelvuldig heeft geschilderd, is de Emmaüsgangers. Velen 

herkennen in de houding en de kleur van de twee gestalten de gang vanaf het kerkhof ná 

een begrafenis: ze lopen licht gebogen, houden elkaar bij de arm en buigen hun gezichten 

naar elkaar toe. Je hoort bijna de gedempte klank van hun stemmen. En alles straalt 

introvertie uit: ze zijn geheel gevangen in hun verdriet. 

Bij wat langere beschouwing ontdekken de meeste beschouwers een derde gestalte. Deze 

bevindt zich aan de linkerzijde: Brooks-Gerloff tekende alleen zijn contouren in het werk. De 

titel Emmaüs verraadt dan ook meteen dat deze gestalte verwijst naar de opgestane 

Christus.  

Mij heeft dit schilderij vanaf het eerste kijken diep getroffen. Het geeft weer wat velen in 

hun leven ervaren. Dat je gebonden bent aan verdriet en rouw, dat je leven in elkaar is 

gedrukt en dat je geheel getekend bent door het zwart van rouw of verdriet. Maar Pasen is 

juist dat geloof, dat je op díe weg niet alleen gaat: er schaart zich een lichtende persoon aan 

je zijde, die met je meegaat, je steunt, je troost. Niet zichtbaar. Wel aanwezig! Janet Brooks-

Gerloff schilderde nooit het vervolg: de terugkeer van de twee Emmaüsgangers. Maar als ik 

een poging mag doen in haar stijl, zou ik opnieuw die twee gestalte schilderen. Maar dan in 

een kleur van heldergeel en helderrood: enthousiasme ‘was ons hart niet brandend in ons 

toen hij met ons sprak?’ En als de Christusfiguur er al bij moest worden afgebeeld, dan heel 

ver in de verte in de nabijheid van de horizon: Hij is verder de wereld ingetrokken.  

Misschien zelfs om ons een arm te reiken…. 

Gezegende Paasdagen gewenst, 

ds. Frans Ort 

* * * * * * * 

kerkdiensten 
 

Witte Donderdag, 1 april, 19.30 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Bert Bomer, Doesburg 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
Goede Vrijdag, 2 april, 19.30 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Madelon Beekhuis, Rozendaal 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Paasnacht, 3 april, 19.30 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Bert Bomer, Doesburg 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
Paasmorgen, 4 april. 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Madelon Beekhuis, Rozendaal 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
zondag 11 april, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Paul Moet, Velp 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
zondag 18 april, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Bram Grandia, Doesburg 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
zondag 25 april, 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 
 

* * * * * * * 

gang van zaken kerkdiensten   

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

coronavirus zullen wij in de komende periode tot en met half mei onze kerkdiensten alléén 

digitaal verzorgen. Het is in het licht van de huidige ontwikkelingen en de aangekondigde 

derde golf nu niet mogelijk om een datum aan te geven waarop wij de kerkdeuren weer 

kunnen openen voor de zondagse erediensten. Dat betekent dat er in de diensten op de 

zondagen 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). En wij prijzen ons 

gelukkig met de bijdrage van onze musici en cantor! U kunt (ook naderhand!) inloggen op de 

diverse diensten. Hoe vervelend het ook is én hoe goed wij allemaal begrijpen dat wij elkaar 

en de vieringen missen, we hopen ons er zo goed mogelijk doorheen te slaan… Mochten er 

zich nieuwe ontwikkelingen voordoen dan zullen wij u via de mailgroep daarvan zo spoedig 

mogelijk op de hoogte stellen. Tot die tijd wensen we elkaar wat al een hele tijd op de 

kerkmuur hangt: houd moed, heb lief. 

* * * * * * * 

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 het lege kruis... 

 

Van het lege kruis... 

 

De beulen hebben goed hun werk gedaan 

jou aan de martelpaal gehangen 

zij die je dromen niet konden volgen 

zij die geen opstand duldden 

zij die er nu over schrijven, over lezen 

eendrachtig leggen ze je het zwijgen op 

  

de beulen hebben goed hun werk gedaan 

de machteloosheid op hun tronies 

omdat ze niet tegen je op konden 

zij weten je nu dood en uitgepraat 

zij die er niet meer over schrijven, lezen 

  

de sporen van hun misdaad zijn nu uitgewist 

het kruis zij hebben je eraf gedacht 

het hout is hout, wel wordt het hergebruikt 

de eeuwen door tot op vandaag 

de beulen doen hun werk nog nauwgezet 

  

via inferno... 

  

morsdood ben je geweest, zelfs in de hel 

geproefd heb je het diepe zwart 

(je hebt het niet willen ontlopen) 

  

naar het lege graf 

  

de lucht wordt licht de zon komt op 

een vrouw die jou bemint 

-vroeger had zij bloemen in het haar- 

loopt door de tuin, kijkt angstig rond 

gelooft haar ogen niet, de hel is leeg 

de lucht is licht de zon is op 
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de diep verslagenen zij komen aangerend 

verblindend licht het lacht hun toe 

het dood-is-dood bestaat niet meer 

jij deed wat je moest doen, ontwaakte 

-het opstaan tegen treurigheid gelukt- 

je gaat met ons nieuw leven tegemoet  

de lucht is licht jij bent de zon... 

 

Jaap van Dijkhuizen 

* * * * * * * 

een paasverhaal 

In de afgelopen jaren schreef ik een serie passions voor gebruik in de Stille Week. De 

verhalen rondom het lijden van Jezus worden telkens verteld vanuit het perspectief van één 

of meerdere omstanders. Zo ontstonden passions vanuit Maria Magdalena, Simon Petrus, 

Judas, Maria en enkele omstanders (de figuren uit de kantlijn van het lijdensverhaal). Ik hoop 

deze verhalen in het komende jaar af te ronden en mogelijk te publiceren. Er ligt zelfs het 

plan om een van deze passions op Palmzondagmiddag volgend jaar ‘uit te voeren’.  Hieronder 

volgt een verhaal dat de gehele cyclus afsluit. Het is gebaseerd op Lucas 24. 

 

reiziger naar Chammot 

 

En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar hun dorp, dat Emmaüs heette. Zij 

spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was. 

  

Hoe we teruggingen? Praat me er niet van. In zo’n sloffende gang van ‘het is niks, het was 

niks en het zal nooit meer wat worden.’ Zo liepen we. Want we hadden zo gehóópt, dat hij 

het was. Maar hij is dood. En ja, dat graf schijnt dan wel leeg te zijn, maar intussen was hij 

weg. Hém hebben we niet meer gezien. ‘We gaan op huis aan’, besloten we: terug naar ons 

dorp vanwaar we ooit met hem mee zijn gegaan. 

Weet je wat zo gek was? We werden ingehaald. Door een onbekende. Een tempo dat die 

erin had! Hij moest inhouden, door ons. Toen hij vroeg waarom we zo somber keken, 

hebben we het hem verteld. Dat we zoveel hadden gekregen door die ene: hij maakte je 

werkelijk enthousiast. Maar dat die hoop voor ons in rook was opgegaan toen ze hem 

kruisigden. 

Toen gebeurde het. Hij heeft ons toch lopen uitschelden: ‘stelletje slome duikelaars! zootje 
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slakken! Je wíst toch dat het zo moest gaan.’ Hij vertelde maar, vertelde aan één stuk door. 

Over Mozes. Over de profeten. Over de Messias. We beseften het pas later, maar het 

gloeide weer van binnen. Net als daarvoor. Voor we het wisten, stonden we voor onze deur. 

Het begon net te schemeren. 

‘Blijf, het wordt donker’, hebben we gezegd. En hij bleef. In elk geval lang genoeg om het 

brood voor ons te zegenen, het te breken. Daarna was hij zomaar verdwenen. Wég. 

Maar wij wisten het gloeiend zeker: hij wás het! Hij lééft!  

We zijn onmiddellijk opgestaan en teruggekeerd. Door de nacht, nergens meer bang voor! 

Met vuur in ons hart, de wind in de rug! 

Toen we in Jeruzalem kwamen, brandden de lampen nog. De anderen zaten er allemaal. Op 

twee na.  

‘Hij leeft!’, zeiden ook zij. We hebben door elkaar heen zitten praten. Vol enthousiasme.  

‘Hij lééft!’  

We hebben samen brood gebroken en gedeeld. 

We wisten het zeker: Hij is onder ons! 

  

Zij stonden op en gingen onmiddellijk terug naar Jeruzalem. Daar vonden zij de leerlingen 

bijeen. Dezen vertelden hun dat Jezus aan Simon was verschenen. Zij vertelden wat 

onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. 

 

* * * * * * * 

 

bericht namens ds. Bert Bomer: online avondmaal op Witte Donderdag 
 
Witte Donderdag vieren we onder normale omstandigheden de belangrijkste viering van 
brood en wijn in het kerkelijk jaa0. Na intensief overleg en wat ‘gluren bij de buren’ hebben 
we de volgende opzet gekozen voor de viering van het Avondmaal op Witte Donderdag. 
U wordt als de gemeenteleden uitgenodigd om, als u voor het scherm de dienst bijwoont, 
ook een stukje brood en een glas met wat wijn/sap bij de hand te hebben, opdat we ‘online’ 
de verbondenheid met elkaar en met Christus kunnen vieren als in de kerk brood en wijn 
rondgaan. 
Anita Nibbelink zingt het lied ‘de Tafel der armen’, Frank begeleidt haar op de piano. Na een 
kort inleidend woord nodigt ds. Bert Bomer Ans en koster uit om elk aan een uiteinde van de 
tafel te komen zitten. Op de witgedekte tafel staat een schaal met een stuk brood en een 
schaal met een aantal kleine stukjes, enkele wijnglazen en een schenkkan met wijn. Over de 
tafel zijn de zaaddozen van judaspenning gestrooid.  We bidden een kort tafelgebed en 
spreken ieder uit in één regel "waarom deze avond anders voor ons is, dan alle andere 
avonden".  Dan spreekt de voorganger de instellingswoorden uit, breekt het brood en 
schenkt de wijn in de glazen.  Met de  
woorden "zo wil de Heer bij ons zijn" reiken wij de schaal met stukjes brood aan 
ambtsdrager, koster, Anita en Frank uit en vervolgens de glazen met het slokje wijn "De wijn 
van het Koninkrijk". Daarop nodigt de voorganger de mensen thuis uit om met ons mee te 
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vieren. We sluiten af met het oecumenisch Onze Vader. 
 

* * * * * * * 

bij de kerkdiensten: Pasen 
Witte Donderdag, 1 april 2021 
vg. Ds. Bert Bomer 

Lezingen: Exodus 12: (1)15-20 

Johannes 14:15-31 

Mattheüs  26:30-46 

 

Vanavond beginnen de drie ‘heilige dagen. Het Paasfeest is 

aanstaande. De vieringen stapelen zich nu op. Joods gezien 

is het al ‘vrijdag’ nu wij het feest van Witte Donderdag 

vieren. De Joodse dagen lopen immers van de avond tot de 

avond en niet zoals bij ons van de ochtend tot de ochtend. 

Voor ons betekent het dat alles wat wij deze drie dagen vieren, de gedachtenis is, van wat zich 

inmiddels heeft voltrokken. 

Herinneren is méér verleden tijd dan gedenken, een herinnering heeft als het ware een ‘begin’ 

maar ook een ‘eind’ Gedenken begint in de verleden tijd maar wordt in het ‘hier en nu’ 

getrokken en werkt door naar de toekomst: wijzelf stappen in de te gedenken ervaring of 

gebeurtenis en dragen die verder door de tijd. 

Voor vandaag betekent het dat de liturgische formules, rituelen, handelingen hun eigen plaats 

moeten hebben wil het feest van ons geen toeschouwers maken maar als deelnemer 

opnemen. Tellen rituelen alleen als we die fysiek kunnen vieren?  Moeten wij daarom met 

teiltjes water aan de slag, om elkaar de voeten te wassen, het Jodendom elk jaar een tocht 

door de Rietzee ‘organiseren’?  (hoe zou gaan met dat droogvallen van het water?)  Het 

‘gedenken’ gaat m.i.  de vertelling, de tradities en, hoe fysiek wel of niet, de rituelen. Omdat 

de betekenis altijd meerdere lagen heeft, b.v. dat slavernij, het vluchteling-zijn,  voor velen op 

deze aarde nog altijd realiteit is.  

‘In elke generatie zou iedereen naar zichzelf moeten kijken alsof hij persoonlijk uit 

Egypte gekomen was, zoals we lezen: ‘Je zult je kind op die dag vertellen: ‘Ik doe dit ter 

gedachtenis aan wat G’d voor mij deed toe ik uit Egypte kwam’. Want de Heilige, altijd 

gezegend, kocht niet alleen onze vaderen vrij, maar ons met hen, zoals gezegd is: ‘G’d 
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leidde ons weg vandaar, om ons in het land dat aan onze vaderen beloofd is te brengen, 

en het aan ons te geven.’1 

In deze traditie staat Jezus. Heeft de maaltijd met de leerlingen geleken op de manier waarop 

wij Witte Donderdag vieren? Dat is onwaarschijnlijk. De hervertelling uit Exodus heeft vast 

een rol gespeeld. Immers geen Thora, geen grote Onderwijzing, zónder de daaraan 

voorafgaande bevrijding uit Egypte en de tocht door de zee. Met matses en wijn wordt G’d 

geloofd en geprezen en Johannes laat Jezus de dienstbaarheid onder mensen letterlijk 

uitbeelden door de voeten van zijn vrienden te wassen. Duidelijker kan het niet: niet heersen, 

maar dienen is de boodschap. Jezus’ schriftuitleg is ongehoord, radicaal. Mattheüs vertelt het 

vervolg op deze avond. Dat maakt ons bevreesd voor wat wij morgenavond te gedenken 

hebben. Aardedonker zal het worden. Daarom wordt het kaarslicht vandáág gedoofd. 

De afbeelding voor vandaag komt uit een ‘Hagadah’, de Joodse ‘orde van dienst’(=Seider) voor 

deze avond en laat de uittocht, de doortocht en de intocht zien. In het midden van de horizon 

gloeit een vuurrode zon. Zo ziet de alles en iedereen overheersende Farao zichzelf: als 

Zonnegod. Drie Pyramides vertellen dat, zonnegod of niet, de dood dichtbij blijft, hoe 

‘aangenaam’ men het toekomstige verblijf voor de dode geest in het hiernamaals denkt te 

kunnen maken. In de rechterbovenhoek vliegt een vogel. Het is een verwijzing naar de god 

Horus die door de Farao werd beschouwd als zijn ‘beschermheilige’. Geel en droog is de 

woestijn van Egypte, hier en daar een palmboom. Mozes staat links onder op de voorgrond, 

de armen omhoog met in zijn rechterhand de staf. Het volk is uitgeleid, het komt op ons toe, 

dwars door de rechtopstaande golven. De Egyptische ‘wagens en paarden’ staan op de 

achtergrond. Er is nog afstand: als waarschuwing. Maar: ‘Hij heeft ons verlost en Hij ging met 

ons mee en wie ons vervolgden wierp Hij in de zee met vliegende vaandels en blinkende 

zwaarden, met wagens een paarden’ (Gez. 151, tekst Jan Wit, melodie Adriaan Schuurman.) 

Daarover juichen de engelen. ‘Maar de Heer bestraft hen en zegt: ‘Weet, dat ook zij mijn 

schepselen zijn!’. De Intocht in het beloofde land begint met de zwerftocht door de woestijn, 

maar daarin zal de toekomst ontsloten worden: de cactussen bloeien! 

We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 67a, en het gezongen Kyrie ‘Gij eens een 

Bevrijder. Na de lezing uit Exodus klinkt Gez. 395: ‘Op de avond, toen de uittocht uit Egypte 

werd gevierd’ en na de verkondiging Gez. 377: ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’. Na de woorden bij 

de Maaltijd des Heren hoort u het gezongen tafelgebed ‘De Tafel der Armen‘ van Huub 

Oosterhuis. Als slotlied wordt gezongen Gez. 536: ‘Alles wat ons geschreven is’. 

 
1 ‘De versierde Haggadah’ met Middeleeuwse afbeeldingen uit de Haggadah-collectie van de Britse Bibliotheek. 

Bewerkt .en van commentaar voorzien door Rabbi Dr. Michael Shire. Uitgave Ten Have- Baarn vertaling 2000 
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Goede Vrijdag, 2 april 2021  

vg: Ds. Madelon Beekhuis                        

Lezingen: Ex. 12: 21-28;  

Johannes 18-1-19-42 

 

Wij houden de adem in. Want: wát is er niet allemaal gebeurd met degene die wij in de loop 

der eeuwen hebben geleerd te zien als De Man van Nazareth, de incarnatie van de G’d van 

Israël in mensengedaante op aarde, ‘mens geworden, is gekruisigd en gestorven en begraven,’ 

om, zo geloven wij dat: ‘nedergedaald ter helle, ten derde dage wederom opgestaan van de 

doden’. Zelfs als we vandaag ook déze dienst alleen kunnen bijwonen op onze 

computerschermen zullen we bevangen worden door een zwaar geladen, maar toch 

oorverdovende, stilte. Een stilte die Ds. Grandia op 28 februari jl. nog omschreef als: stilte van 

de stukgebeukten, van de stomgeslagenen, de stilte die kan worden waargenomen vlak na 

een ramp. Niemand, niets beweegt, zelfs de vogels zwijgen. Wij brengen ons vanavond de 

reeds voltrokken tragedie te binnen: ‘wij kunnen de slaap niet vatten uit ontsteltenis over wat 

er gebeurd is’2. Want de gestorven mens van vandaag die in het graf is gelegd, schommelde 

een aantal dagen eerder nog op een voor het eerst bereden ezel de poort van Jeruzalem 

binnen: om het feest van Pesach, het feest van de ongezuurde broden te vieren. Wij staan nu 

zelf verderop langs de weg waarlangs Jezus na zijn veroordeling gaat, ‘zelf zijn kruis torsend 

trekt hij uit naar de zogeheten Schedelplaats die in het Hebreeuws Golgotha heet.’  Uit de 

lezingen valt af te leiden dat het zeven- of achtdaagse Joodse Pesachfeest het fundament 

vormt van ons Paasfeest. De afbeelding van vandaag (een moderne Koptische icoon) sluit aan 

bij de lezing uit Exodus. Het slavenbestaan van de Hebreeën in Egypte is de grens tussen leven 

en dood genaderd. Farao heeft het volk laten gaan, maar pas na de heftigste van tien ‘plagen’.  

Alle eerstgeborenen onder de mensen en het vee, dus ook de kroonprins, zullen de dood 

vinden. Er is ‘opstanding’ aangezegd aan de Hebreeën: neem een bundeltje hysop, doop dat 

in het bloed van het geslachte Pesachdier en ‘strijken zult ge aan de bovendorpel en de twee 

deurposten iets van het bloed in de schaal; en gij, ge zult, geen mán, de poort van zijn huis 

uittrekken tot ’s ochtends;’ Om vertrouwen gaat het vandaag dat dóód niet het allerlaatste 

woord zal hebben. Maar een mens moet wel veel durven, om vertrouwen te blijven hebben! 

Wie zou niet op de vlucht slaan als hij de ‘verderver’ aan hoort komen, die van huis tot huis 

gaat, deuren inramt, mensen naar buiten sleurt, dood en verderf zaait? Het bloed van het 

geofferde dier, zal later in de offercultus van de Tempel het teken zijn van zowel de nabijheid 

als de afstand G’d en de mens.3  Er zal geen mensenoffer meer nodig zijn. Het bloed van het 

 
2 ‘De Adem van het Jaar ‘ uitg. Prpf. Dr. G. van der Leeuwstichting  Mededelingen nr 48  1975 – Goede Vrijdag 

pg. 100. 
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offerdier zal deze nacht voor de ENE genoeg zijn om ‘het die verderver niet te gunnen om in 

uw huizen te komen om iemand te treffen;’  

Op de afbeelding zien we drie engelen die met wijd uitgespreide handen daarom lijken te 

zeggen: zie wat hier is gebeurd’. Het uittrekkende volk draagt de restanten van hun boven- en 

onderdorpels mee als trofee. Er is niet al te veel verbeeldingskracht nodig om in die stokken 

de contouren van een kruis te zien. De Rietzee is gespleten, de golven rechts staan rechtop. 

Mozes gaat, met de staf in de rechterhand voorop naar links, schildertechnisch naar ‘de goede 

kant’. Mirjam is er met de trommel, kinderen, vee, ook de ezel waarop Jezus eeuwen later 

Jeruzalem zal binnen rijden (!). De stoet heeft haast maar: ze nemen een dode mee. die 

opgebaard ligt op een voorwerp dat de omtrekken heeft van de Ark. Om het hoofd is vaag een 

aureool getekend.  Voor ons een verwijzing naar Jezus die deze hele geschiedenis en traditie 

op de schouders draagt? Nog één dag en dan staan de Hebreeën weer met vaste voet aan het 

begin van het nieuwe leven. 

We beginnen de dienst met Psalm 22a. Na de lezing uit Exodus wordt gezongen uit het 

Liedboek van 1973 Gez.4: ‘Wij eten van het bitter brood.’ De Passie wordt gelezen uit Johannes 

18 en 19, onderbroken door verzen van Gez. 558:’Jezus om uw lijden groot’ en afgesloten met 

Gez. 590:’Nu valt de nacht’. Na de voorbeden en het afsluitende Avondgebed blijft het stil. 

Paasnacht, 3 april 2021 

vg: Ds. Bert Bomer 

Lezingen: Genesis 1:1-5; Exodus 14:15-15:1a;  

Mattheüs 28:1-10 

 

De duisternis van Jezus’ dood brandt al twee dagen in onze 

ziel. 

Toch zou Jezus het zélf niet anders hebben verteld: het kán niet waar zijn, dat het door G’d 

zelf begonnen ‘begin’ hiermee zal worden uitgewist. Als we dus vanavond de eerste verzen 

lezen uit het boek Genesis komen we in vers 3 tegen: “Dan zegt God: geschiede er licht! - en 

er geschiedt licht”. Dat woord ‘geschieden’ is in de bijbel een begrip van herhaalde, zeer grote, 

betekenis. Daar waar het wordt gebruikt heeft wat gebeurd is of wat staat te gebeuren steeds 

‘scheppings-gezag’! Maar ik houd meer van de vorige versie van de Naardense vertaling: ‘Dan 

zegt God: kome er licht!- en er kómt licht.’  Wordt in dat ene streepje in de tekst het licht de 

‘vrijheid’ van een aarzeling geboden? ‘Zal het wel….zal het niet besluiten te komen’? Zal het 

‘ge-hoor-zamen?’ Zo’n ingeschapen aarzeling zou wel vreemd zijn. Genesis vertelt immers dat 

al het geschapene onder het gezag van de Eeuwige staat. De Naardense vertaling levert maar 

al te vaak krom Nederlands op, dat nauwelijks aansluit bij het moderne taalbegrip van 

vandaag. Is niet onze eerste opdracht dat de mens van vandaag die oude teksten kan 
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begrijpen, er hier en nu door wordt aangesproken? Liever heb ik zo’n ‘raadsel’ als in Genesis 

1:3: ‘het aardland is in z’n geschieden geworden woestheid en warboel’. Wat staat daar? 

Kan/mag ik ook lezen: wás er al lang ‘aardland’, waar gedurende het bestaan (het geschieden) 

de juiste verhoudingen, de orde, uit het oog werd verloren? Zoals religieuze en wereldlijke 

gezagsdragers in Jezus’ tijd, de belangen van de schare uit het oog verloren en daarmee het 

gezag van de ENE hun G’d ongenadig krenkten? Verloor Jezus met zijn kritische stem daarom 

zijn leven door zijn executie aan het kruis? Wat een parallellen zijn er niet te trekken met 

situaties in onze eigen tijd. Als er wordt gesuggereerd dat de ‘woestheid en de warboel’ van 

het bewoonbare moest worden gescheiden, dan heeft G’d het meer en meer in oerduisternis 

gevangen geraakte Licht weer teruggeroepen: ineens wordt glashelder, komt(!) aan het licht, 

wat de bewoonbaarheid van ‘aardland’ meer en meer heeft vernietigd: geen planten, geen 

dieren, geen mensen.  

Van de fotografische afbeelding van vandaag heb ik de herkomst niet kunnen vinden. Een 

vuurtoren waarvan de kop met de lichtbundel zó snel ronddraait dat aan de hemel een 

lichtkruis ontstaat. Dan is het instrument van dodelijke executie, het Romeinse houten kruis, 

omgevormd tot molenwieken van licht: alsof de duisternis door het licht vermalen wordt, de 

graankorrel tot het meel, waarvan het brood gebakken wordt. ‘De Heer is opgestaan! 

Halleluja!’  

We beginnen de dienst met Gez.594:’Wachters op de morgen’, gevolgd door de Lof op het 

Licht. Na de lezing uit Genesis klinkt Gez.162: ‘In het begin’ en na de lezing uit Exodus wordt 

Gez.168 gezongen: ’When Israël was in Egypt’s land’. Na de verkondiging volgen de 

gedachtenissen aan Belijdenis, Doop en Heilig Avondmaal, afgewisseld resp. met Psalm 67a: 

‘Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer’, Gez.349: ’Heer zie ons aarzelend staan’ en de 

Zegenbede bij de maaltijd naar Joodse traditie 229: ’Gezegend zijt Gij’. Na Kyrie en Gloria klinkt 

Gez. 601: ’Licht dat ons aanstoot in de morgen’, vers 1 en 2 en als slotlied vers 3. 

Paaszondag, 4 april 2021 

vg: Ds. Madelon Beekhuis 

Lezingen: Jesaja 25:6-9,  

Johannes 20:11-18 

 

Wat moet een boerenbruiloft uit de 16e eeuw voorop de orde van 1e Paasdag? Hadden daar 

niet beter de vrienden kunnen staan die met verbijstering in dat lege graf staren?  Naar de 

zweetdoek die er keurig opgerold bij ligt?  In het Jodendom wordt na het overlijden over het 

gezicht van dode meteen een doek gelegd: diens zichtbaarheid onder de mensen is van nu af 

aan alleen G’ds geheim geworden, levenden zullen dat niet meer kunnen zien. 
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Maar deze afbeelding ligt in het verlengde van alle vieringen vanaf Witte Donderdag. Immers, 

bij de voorbereiding van dit boeket van diensten is sprake van een doorgaande lijn. Zoals de 

lezingen uit het Eerste en Tweede Testament samen worden gedacht, geldt dat ook voor de 

verdere liturgische invullingen. Met een vorstelijk ‘nagerecht’ wordt de overvloedige 

geschiedenis op de grens van duisternis en licht van vannacht, vandaag verder gevierd. Uit de 

onvoorstelbare duisternis heeft het licht ons tóch weten te redden.  Bestaat er voor ons 

mensen een verpletterender duisternis dan de dood? Op Witte Donderdag zagen we Jezus die 

met zijn leerlingen de Seider vierde, de bevrijding uit het slavenhuis dat Willem Barnard 

vreeswekkend ‘Faraonië’ noemde. Maar voor het volk in beloofd land aankomt, wordt veertig 

jaar, één generatie lang, een zwerftocht door de woestijn doorstaan. Ze komen niet om van 

honger en dorst. Het regent soms kwartels en dagelijks manna(brood) uit de hemel. Mozes 

slaat water uit de rots: vreemde ‘maaltijden’! En dan, tenslotte, of moeten we het begrijpen 

als een nieuwe vorm van ‘in den beginne’, sluit G’d met zijn volk niet ‘een’, maar hét Verbond. 

Jezus maakt dat Verbond tussen G’d en mensen meer en meer zichtbaar. Zijn ‘in den beginne’ 

is gevierd op de 2e zondag na Epifanie in Kana op dat wonderlijke bruiloftsmaal. Op Goede 

Vrijdag wordt ‘aardland’ opnieuw ‘woestheid en warboel ’, maar het Verbond tussen God en 

mensen wordt niet door de duisternis verzolgen. Wie het meeaakt, wordt door Hem bij 

zijn/haar naam geroepen!  Hij  veegt de tranen uit onze ogen en schuift ons opnieuw aan bij 

een bruiloftsmaal. Ook aan de tafel op het schilderij van Pieter Breughel. Het is er druk, 

iedereen zit aan, zonder aanzien des persoons. Er is brood, vis, borden met spijs, kruiken met 

wijn. Er zijn kinderen, er piept een dier onder een tafel vandaan. Het knabbelt aan wat van de 

tafel op de bank is gevallen. Bij de deur dringen nieuwe gasten naar binnen. Voor het groene 

baldakijn zit de bruid, een ‘kroon’ boven haar hoofd? Wie de afbeelding sterk vergroot ziet 

dat zij als enige met gevouwen handen gelukzalig bidt. Om nageslacht veronderstelt een 

verklaring!   

We beginnen de dienst met:Gez.524:Christus onze Heer verrees’  na de aanhef Gez. 630:’Sta 

op- een morgen ongedacht’ en na het drempelgebed Gez. 604:”De eerste dag der week’. Als 

Glora klinkt Gez.305:‘Alle eer en alle Glorie’. Na de lezing uit Jesaja worden twee verzen 

gezongen van Gez.762: ‘De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan’, niet op de melodie in het 

Liedboek maar op de melodie van Willem Vogel. De melodie van Willem Vogel is m.i. 

beeldender dan die van Toon Hagen in het huidige Liedboek Willem Vogel laat de Maaltijd 

melodisch óp de berg beginnen en blijft ook daar, in de 3e regel voert hij ‘van heind en ver’ 

komenden ook weer bovenop de berg en de ‘gulheid’van de laatste regel is werkelijk de 

hoogste toon van het lied! Voor de Evangelielezing uit klinkt het Halleluja 338 en als Lofprijzing 

Gez.645:’Zing ten hemel toe’. Na de verkondiging wordt gezongen Gez. 627:’We delen verdiret 

en zorgen’. Als acclamatie klinkt tijdens de Dank- en Voorbeden 368f:’God van leven en licht’ 

en als slotlied enkele verzen van Gez. 628:’Nu moet Gij allen vrolijk zijn’. 

Ada Waalboer 

                                                                    * * * * * * * 
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bij de kerkdiensten: na Pasen 
 

1e na Pasen, ‘Quasi modo geniti’ of 

‘Beloken Pasen’ 

Zondag, 11 april 2021 

Vg: Ds. Paul Moet 

Lezingen: Jesaja 26:1-12 

Johannes 20: (19)24-31 

 

Tweede Paasdag gaat in de kerk steeds meer ‘geruisloos’ voorbij. Laten we toch maar blijven 

onthouden dat die verdubbeling van de feestdagen niet zonder reden is (was). In de 

Middeleeuwen vierde men soms de christelijke feestdagen wel een week lang. Sociale 

motieven lagen daarbij meer voor de hand dan religieuze. Het was dé mogelijkheid voor 

mensen in de ‘zware beroepen’ om een tijdje rust te nemen. Het is twijfelachtig of er een 

verband is met de achtste dag die het Jodendom kent voor de feesten die duren van het begin 

van de ene Sabbat tot het einde van de volgende Sabbat. Vooral voor de feesten die overal in 

de diaspora gevierd worden, is het van belang dat de ene Sabbat niet te laat begint (iets te 

vroeg is geen probleem) en de volgende zeker niet te vroeg eindigt (iets te laat is hier geen 

probleem). Mocht er dus onzekerheid kunnen bestaan over begin, aard en einde van ‘de 

zevende dag’, dan is daar heel vaak een achtste dag toegevoegd. Voor alle zekerheid!  Wij 

kijken vandaag terug op de week die ons als een aardbeving door elkaar heeft geschud. In 

vroeger dagen hulden catechisanten zich in de Paasnacht in witte klederen en namen voor het 

eerst deel aan het HA. Een week later trokken zij hun witte kleren uit: hun ‘bruiloftskledij’ 

maakte weer plaats voor het dagelijkse ‘kloffie’. Zij werden ‘pasgeboren kinderen’ genoemd, 

omdat hun leerweg in geloof nu echt was begonnen! ‘Beloken’ of ‘beluiken’, zijn oude 

woorden voor ‘afsluiten’. Gek is het niet als wij tegelijk denken aan de binnenkant van prachtig 

beschilderde orgelluiken, die op de hoogfeesten open stonden en die we nu weer dicht zien 

gaan: het feest is voorbij. Blijft over: gaan wij het ‘doen’, dat Pasen in ons dagelijks leven? 

De vrienden van Jezus zijn bij elkaar op de ‘eerste dag van de Sabbatsweek’. Ze hebben Sabbat 

gevierd. Ze blijven nog wat bij elkaar. Immers na zonsondergang op ónze zaterdag begint ‘de 

eerste dag van de ‘werk’-week. Het is nog moeilijk te geloven dat hun diepe verdriet om Jezus’ 

dood een vervolg heeft gekregen: Hij is opgestaan! Wie het gelooft, mag het zeggen. Zal Hij 

dan ooit degene zijn die ‘zijn’ stad binnen zal gaan door de poort die voorop de orde van dienst 

staat? Dat is de ‘Gouden Poort’ waarvan Jesaja zegt dat G’d daar ‘over het pad van zijn 

gerichten zal gaan’, dat Hij ‘het oprechte pad van de rechtvaardige zal effenen’? Jezus bevindt 

zich tussen een vreemd waken en een nog vreemder dromen: het zullen nu zijn vrienden zijn 



15 
 

die zijn onderwijzing over de wereld gaan verspreiden. De Gouden Poort van de afbeelding is 

een van de acht poorten die er zijn geweest in de muur om Jeruzalem. In het jaar 70 van onze 

jaartelling werden de poorten verwoest, en sommige, ook de Gouden Poort, werden weer 

herbouwd. De Gouden Poort gaf als enige direct toegang tot het Tempelplein. ‘In 1530 is de 

poort door het islamitisch bestuur van Jeruzalem dichtgemetseld en is een begraafplaats vóór 

de poort aangelegd om te voorkomen dat de Masjiach door deze poort Jeruzalem zal 

binnenkomen, zoals de Joodse traditie leert.’4 Zullen wij in hem dan onze Man van Nazareth 

herkennen? Misschien bedoelt Thomas dat voor vandaag de dag als hij zegt: ’Eerst zien, eerder 

zal ik het niet geloven.’ 

We beginnen de dienst met Psalm 51. Als Gloria hoort u vandaag Gez. 653:’U kennen uit en 

tot U leven’. Na de lezing uit Jesaja Gez. 175:’Wij hebben een sterke stad’ en na de verkondiging 

Gez.620:’Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt’ of Gez. 644:’Terwijl wij hem bewenen’. Als 

slotlied klinkt Gez.:418:’G ‘God schenk ons de kracht’, Gez. 422:’Laat de woorden die wij 

hoorden’ of Gez. 425:’Vervuld van uw zegen’. 

 

N.B.: Bij nader overleg zijn in deze dienst een aantal wijzigingen doorgevoerd, waaronder een 

lezing, liedkeuzes en de afbeelding. Helaas ontbrak de tijd om het bovenstaande 

overeenkomstig aan te passen. 

 

3e van Pasen, zondag 18 april 2021 

Vg.: Ds. Bram Grandia 

Lezingen: Micha 4:1-5 

Johannes 21:15-34 

 

Als Jezus Simon Petrus ‘Zoonn van Johannes’ ‘roept’ doet diens stamboom er kennelijk toe. In 

de verte, maar o zo dichtbij klinkt het 5e Woord van de Tien: ‘Eer je vader en je moeder; opdat 

je dagen lang mogen worden op de -rode-grond die de Ene, God-over-jou, aan jou geeft!’ 

(Ex.20, gelezen op de 3e zondag van de 40-dagentijd) Die ‘eer’ zegt helemaal niks over 

‘moeder-‘ of vaderdag, over ‘dankbaarheid’ voor welke opvoeding ook, ook niet over het 

(soms hardhandig) inprenten van zedelijkheidsvoorschriften, fatsoen,, met twee woorden 

spreken etc. De Onderwijzing bedoelt: wie als eersten kinderen leren dat de mens zonder 

terughoudendheid vertrouwen kan hebben: in de Ene, God-over-jou ‘die je hebt uitgeleid uit 

het land Egypte’, zijn ‘ouders’, of te wel: volwassenen die kinderen vóórgaan. Hun ‘éér’ wortelt 

 
4www.Hebreeuwse Liederen; Met de aanleg van de begraafplaats heeft men een ‘onreine’ situatie gecreëerd. Dat 

zal  verhinderen, zo gelooft men, dat de Masjiach door deze Poort Jeruzalem zal kunnen binnengaan.  
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in dat doorgeven van vertrouwen? Menig theoloog kan uitleggen dat de ‘roeping’ van Simon 

Petrus door Jezus, tot drie keer toe, het drie keer verloochenen door Simon Petrus ‘verzoent’. 

Zou kunnen, maar wie in de Bijbel geroepen of beproefd wordt, ontmoet bijna altijd die 

getallen ‘drie’ of zelfs ‘vijf’ keer.  Soms lijkt het alsof de ‘roeper’ zichzelf óók wil inprenten: ‘Is 

déze mens het écht, met wie ik grote plannen heb?’ Jezus geeft Petrus de opdracht ‘zijn 

schaapjes’ te weiden’. Hij voegt erin vers 18 aan toe: ‘amen, amen, zeg ik jou: toen je jonger 

was omgordde je jezelf en heb je gewandeld waar je wilde; maar wanneer je oud wordt zul je 

je handen uitstrekken en een ander zal je gorden en brengen waar je niet wilt!’ Om vooral de 

hoop en de moed erin te houden, zegt Micha, dat G’d zál rechtspreken, terechtwijzen, etc. Als 

iemand dreigt terecht te komen ’waar je niet wilt’ is daar het visioen van deze profeet. Micha 

zit overigens verstopt in het grote veelluik van ‘Het Lam Gods in de Sint Baafskathedraal te 

Gent van de Vlaamse schilder Jan van Eyck.5  Zelfs na die verbijsterende restauratie van het 

grote middenpaneel met het nog levende maar wel geslachte lam dat ons met priemende 

ogen aankijkt, kan het een nóg vreemdere gedachte blijven: waarom is Jezus leven, lijden en 

sterven omgedacht tot een ‘verzoenoffer’? Is zijn sterven dan toch weer een ‘mensenoffer’ 

geweest waarvan de Eeuwige door die opstanding sterker dan ooit laat merken dat Hij nooit 

teruggekomen is op: nooit meer een mensenoffer’?   

Om Micha te vinden moet het veelluik worden 

dichtgeklapt: op de ‘buitenkant’ van ‘Het Lam Gods’ vindt 

u onderaan van links naar rechts: de opdrachtgever Joos 

Vijd, Johannes de Doper, Johannes de Evangelist en 

Lybette Vijd-Borluut. Daar boven de ‘aankondiging’ aan 

Maria, links de aarstengel Gabriël en rechts Maria. Boven: 

de profeet Zacharia, twee Sybillles (profetessen) en…de 

profeet Micha.  

De schilder heeft vast gedacht aan de gevangengenomen 

vriend van Jezus die laat vragen: ‘ben jij de komende of 

moeten wij een ander verwachten’? Van Eyck heeft 

Johannes de Doper zichtbaar de rol van ‘heraut’ gegeven 

door hem twee keer in het werk te schilderen, zowel op 

de buiten- als de binnenkant. 

We beginnen de dienst met Ps 33. Als Gloria klinkt gez. 653: ‘U kennen, uit en tot u leven’.  Na 

de lezing uit Micha wordt een keuze gemaakt uit Gez. 447:’Het zal zijn in het laatste der tijden’ 

of Gez.1016:’Kom laat ons opgaan. Na de verkondiging wordt gekozen uit ‘Gez. 649:’O Heer 

blijf toch niet vragen’ of Gez. 941:’Waarom moest ik uw stem verstaan’, en als slotlied klinkt 

Gez. 835:’Jezus ga ons voor’, Gez. 943:’God gaat zijn ongekende gang’ of Gez. 1016:’ Kom laat 

ons opgaan’.  

 
5 https://atelierjannaezer.nl/2019/12/26/de-aanbidding-van-het-lam-gods/ 
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4e van Pasen, zondag 25 april 2021 

Vg. Ds. Deodaat van der Boon 

Lezingen: Ezechiël 34: 1-10 

Johannes 10:11-16 

 

Twee lezingen vandaag over 

schapen en herders. Laten we ons 

niet vergissen: hoe lieflijk dat er ook 

uitziet, die aaibare, wollige schapen op een heide, hoeveel we ook houden van de oude versie 

van Psalm 23: ‘de Heer is mijn herder’, en hoe de ‘herdertjes’ bij ‘nachte lagen’ in de 

kerstnacht, het wérkelijke beeld van een door een herder gehoede kudde is heel wat minder 

romantisch. Herder zijn betekent, zeker als de kudde zich gedurende het graasseizoen over 

grote afstanden verplaatst, hard zwoegen. Ja, de herder laat zich meestal helpen door een of 

meerdere honden om de kudde bij elkaar te houden. De honden bewaken vooral de grenzen 

tussen waar wel en waar niet gegraasd kan worden. De herder zorgt voor de gezondheid van 

de dieren, schapen zowel als honden, van het tijdige bekappen van de hoeven t/m de het 

signaleren en voorkomen van dierziektes en het verkrijgen van gezond nageslacht.  

De rol van de honden is in het Jodendom zeer gerespecteerd: Kèlèv heten ze, en zijn dicht bij 

het hart. Zij zijn het gezelschap van en trouw aan hun baasje. Honden zijn ‘gemeen’ in twee 

betekenissen, positief en negatief: honden helpen, beschermen, maar wie hun trouw 

beschaamt, laten zij letterlijk hun tanden zien! Vanwege hun ‘relatie’ tot de mensen waar ze 

bij horen en/of mee werken, mogen honden dan ook niet gegeten worden. Zij kunnen wel 

met vlees dat mensen om religieuze redenen niet mogen eten, worden gevoed. Het is een 

Joods voorschrift dan men zijn huisdieren éérst voedt, eer men zelf aan de dis gaat. Na een 

lange, vermoeiende werkdag eet een goede herder ook pas als de schapen en de honden 

verzorgd zijn. De opmerking van Jezus tegen de vreemde vrouw met het geesteszieke kind 

was zeker niet ‘honds’. (Mt. 15:26-27; Marcus 7 26-28). De hoorder hoort de scheidslijn 

benoemen tussen de verplichting tot reinheid die wel geldt voor zijn volksgenoten maar voor 

anderen niet.  

‘Als ‘het heilige’ de ruimte is die we voor God maken, dan is de reinheid wat ons 

toestemming geeft om die ruimte te betreden, en onreinheid wat ons daarvan 

weerhoudt’”6.  

 
6 ‘Leviticus -boek van het heilige’ – Jonathan Sacks – uitg. Skandalon 2020 pg.31 
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Maar die scheidslijn mag de genezing van het geesteszieke kind volgens de moeder niet in de 

weg staan! 

En de schapen? Onmondige, slaafse volgelingen van honden en herder? Dat hebben wij ervan 

gemaakt. Schapen die niet goed geleid worden maken vreemde ‘bokkensprongen’, houden 

zich niet aan de grenzen van de velden waar ze wel en niet mogen grazen, en kunnen zichzelf 

niet eens redden als ze per ongeluk op hun rug terecht komen!  De ‘goede’ herder houdt zijn 

kudde niet alleen bij elkaar, maar zorgt ervoor dat die verzameling dieren geen ‘zooitje 

ongeregeld’ wordt.  

De bijbelschrijver legt de profeet Ezechiël het spreken van de Eeuwige in de mond: ‘wee de 

herders van Israël die herders voor zichzelf geworden zijn!’  Ook in onze tijd verdient de herder 

zijn geld in het graasseizoen dat hij in de wintermaanden spendeert aan voer en stro voor de 

kudde die dan op stal staat om ook tegen het einde van die tijd gezonde lammeren te kunnen 

voortbrengen. Wat gebeurt er als de herder alleen zichzelf op het oog heeft? Ezechiël zegt het 

zo: ‘het vet eet ge op, met de wol kleedt ge u en het gemeste slacht ge – maar het wolvee 

weidt ge niet’.  Wie slecht voor een kudde schapen zorgt, ondermijnt niet alleen het 

voortbestaan van de kudde, maar ook van elk mens die voor zijn voortbestaan van de wol, de 

melk en het vlees afhankelijk is: zij zijn aan ‘wolven’ overgeleverd! Jezus kent de parabel van 

het herderschap. Hij stapt er zelf in: ‘Ik ben de goéde herder (…) ook andere schapen heb ik die 

niet van deze hof zijn: ook die moet ik leiden (…) en het zal worden: één kudde, één herder;’.  

We beginnen de dienst met Ps 66. Na de lezing uit Ezechiël klinkt Gez. 23a: ‘D’Almachtig’ is 

mijn herder en geleider’ of Gez. 23d: ‘Was ik maar een schaap, was Hij mijn herder’. Na de 

verkondiging wordt gezongen Gez.756: ‘Laat komen Heer uw rijk’, of uit ‘Tegen het Donker’: 

Gez.78:’Ontferming heeft God toegezegd’. Als slotlied staat voorlopig genoteerd Gez.977: ‘Ga 

uit o mens, en zoek uw vreugd’.   

Ada Waalboer 
 

* * * * * * * 

vanuit de Diaconie: diaconiecollecten april 
 

Witte donderdag 1 april : Diaconaat in het klein, dat wil zeggen dat dit geld besteed wordt 

aan bloemen, koken voor daklozen, in 'normale tijden', aan wijn voor het Heilig Avondmaal. 

En aan bijzondere gevallen van ondersteuning. 

Stille zaterdag 3 april : deze collecte is bestemd voor onze 'buren', het Hospice, dat altijd op 

onze steun mag rekenen. 

Pasen 4 april : een KIA-werelddiaconaat collecte voor Zuid-Afrika. Hierover: veel zwarte 

jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken 

gezinnen. kerk in Aktie ondersteunt hen met huiswerk. dankzij meer sociale en creatieve 

vaardigheden worden jongeren weerbaarder. 
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Zondag 11 april : voor het Inloophuis Velp-Zuid: een jaar of 10 geleden spontaan ontstaan 

door een echtpaar die hun huisdeur openzetten voor mensen die behoeften hadden aan een 

praatje en een kop koffie. In middels is het uitgegroeid tot 't Trefpunt in de Schoolstraat in 

Velp; het is een belangrijke plek voor ontmoeting en vele activiteiten, 

allemaal met behulp van vrijwilligers. 

Zondag 18 april : voor het 'Passion Hummelo', een time-outvoorziening voor daklozen en 

verslaafden. Het Passion is een springplank, vanwaar de stap gemaakt kan worden naar 

zelfstandig zijn. Het is ook een vangnet voor mensen met te veel stress voor wie de drang 

naar middelen weer te sterk wordt en daarnaast een schakel: een veilige plek waar je onder 

mensen bent en je weer een dagelijks ritme kunt opbouwen; diaconieën en vrijwilligers 

maken dat allemaal mogelijk. 

Zondag 25 april: voor het project Kayamandi dat we samen met de PKN Velp proberen te 

steunen. 

 

OPROEP 

Nu we al een jaar geen kerkdiensten (kunnen) houden is er ook geen rondgang met onze 

bekende zakjes. Dat beginnen we te merken in de diaconie, het wordt namelijk moeilijk om 

elk collectedoel te 'halen' en dienovereenkomstig aan die doelen te geven, waarop ze naar 

ons idee wel recht op hebben. Vandaar deze oproep om royaal te zijn met uw giften want 

we kunnen het nu toch niet uitgeven aan veel 'leuke dingen' 

 

PS.  

Om u te stimuleren: fraaie en indrukwekkende filmpjes over de projecten van de PKN waar 

wij ook voor collecteren, zijn te zien op: 

www.vimeo.com/kerkinactie  

 

Voor de diakenen      Ans van Dijkhuizen 

 

* * * * * * * 

project gezamenlijke diaconieën: SOS Kayamandi 

  
De 1e collecte op zondag 25 april is voor ons gemeenschappelijke Velps/Rozendaalse 
diaconale project Kayamandi in Zuid-Afrika waarbij 1200 kinderen op school dagelijks een 
maaltijd ontvangen en waarbij in twee kleinschalige weeshuizen kinderen liefderijk worden 
opgevangen.  
Op de foto staan ouders waarvan de kinderen brood via ons broodproject krijgen. De ouders 
van deze kinderen worden om toerbeurt gevraagd om in de groentetuin te komen 
werken/leren. Deze groentetuin is op het terrein van de school van hun kinderen. Er wordt 
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geleerd hoe groente te verbouwen, ook op een klein stukje grond. Ook wordt er over gezond 
voedsel verteld. Met de opgedane kennis kunnen de ouders hun kinderen gezond eten 
voorzetten. Ook krijgen de ouders telkens alvast wat groente mee naar huis! Wanneer er 
genoeg verbouwd en geleerd is ontvangen de ouders een "groente"diploma, zie foto. En dan 
zijn er weer andere ouders aan de beurt! Dit alles is onder leiding van onze diëtist Jaques 
Treadway, geholpen door vrijwilligers. Jaques is in dienst van ons broodproject. Dit is ook 
onderdeel van het werk van onze stichting Kayamandi. Ik hoop dat wij in dit werk 
ondersteund zullen worden door betrokkenheid en financiële steun, zodat wij ons werk zo 
lang mogelijk kunnen voortzetten. Uw bijdrage is van harte welkom op de rekening van de 
Rozendaalse diaconie NL16 INGB 0000 933 939 o.v.v Kayamandi. 
 
Namens de werkgroep Velp/Rozendaal, Wil Both 
 

 

* * * * * * * 

vanuit de Kerkvoogdij 
 
Deze keer hebben wij goed en minder goed nieuws te melden. 

Het goede nieuws is dat de actie Kerkbalans 2021 nu reeds een succes te noemen is. Dankzij 

uw bijdragen konden wij reeds een bedrag van bijna 63000,- euro noteren t.b.v. het werk 

van onze kerk (begroot is 64000,-) en 7400,- t.b.v. Ontwikkelingssamenwerking (begroot is 

7300,-). Op dit moment ontbreken nog 18 toezeggingen en wij verwachten dan ook onze 
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begroting voor het werk van onze kerk volledig te kunnen realiseren. Wij danken u hartelijk 

voor dit geweldige resultaat. 

Helaas zijn er ook een paar forse (financiële) tegenvallers te verwerken. Ons onderhoudsplan 

voor dit jaar voorziet in het herstel van het voegwerk van de gevels van de kerk. Een 

uitgebreide inspectie door gecertificeerde aannemers leert dat de schade aanmerkelijk 

groter is dan initieel ingeschat. Het voegwerk laat op tal van plaatsen los en moet (omdat 

het een rijksmonument betreft) conform specifieke voorschriften hersteld worden. Met 

name waar de gevels aansluiten op de bestrating is het voegwerk uitgespoeld en zullen we, 

na het herstel, een grindstrook aanbrengen om dergelijke schade in de toekomst te 

voorkomen. Maar het blijft niet beperkt tot dit probleem.  

Al geruime tijd kampt één van de bewoners met een verzakking van zijn terras. Nadere 

inspectie leert dat de aansluiting van de pvc hemelwaterafvoer en de – onder de 

terrasbestrating liggende- putten niet meer deugdelijk is. Deze oude putten en de 

bijbehorende gresbuizen vertonen lekkages en moeten vervangen worden door pvc-

afvoeren waardoor deze lekkages definitief tot het verleden gaan behoren. 

 

De afgelopen strenge vorstperiode en sneeuwval hebben ook de nodige schade veroorzaakt: 

de berging in onze tuin (“Buitenhof”) is bezweken onder de zware sneeuwlast en moet 

daarom volledig gesloopt worden. Bij de afvoer van het sloopafval hoort ook de verwijdering 

van de asbesthoudende dakplaten conform de daarvoor geldende procedure. Hierna zullen 

we op dezelfde plaats een nieuwe berging laten plaatsen.  

Ook het dak ter plaatse van de Haardkamer bleek onvoldoende bestand tegen de winterse 

omstandigheden en veroorzaakte een lekkage waardoor het verfwerk van het onderliggende 

kozijn werd aangetast, alsmede een gordijn onherstelbaar werd beschadigd. Uiteraard zullen 

wij deze schade voorleggen aan onze verzekeraar. 
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Kortom: voegwerk, hemelwaterafvoer, tuinberging en daklekkage veroorzaken een forse 

onvoorziene aanslag op onze financiën in 2021. Het gaat zeker om enkele tienduizenden 

euro’s welke wij moeten putten uit onze reserves.  

Gelukkig zijn wij de afgelopen jaren in staat geweest om een degelijke financiële positie op 

te bouwen. Deze komt door deze tegenvallers niet aan het wankelen, maar wij zullen de 

komende jaren behoedzaam met onze financiën moeten blijven omspringen. De 

opgebouwde reserves zijn immers niet alleen bedoeld voor het opvangen van tegenvallers in 

het onderhoud van onze kerk, maar juist om het voortbestaan van onze kerk en de kerkgang 

op lange termijn mogelijk te blijven maken! 

Tenslotte wil ik u melden dat wij een brief naar het college van B&W van de gemeente 

Rozendaal hebben gestuurd waarin wij aandacht vragen voor de parkeermogelijkheden bij 

onze kerk. De aanleiding daarvoor is de geplande verkeerstechnische aanpassing van de 

Kerklaan (waaronder een wegversmalling ter plaatse van de kerk) en vermindering van de 

parkeerplaatsen in de Moestuin door de gereserveerde oplaadplaatsen en de plaatsing van 

een glascontainer. Wij vrezen dat hierdoor onze parkeermogelijkheden serieus verminderen 

en hebben het college gevraagd om met een passende oplossing te komen. 

Namens het CvK, 

Hans Rexwinkel 

* * * * * * * 

van de tuincommissie: lente in de kerktuin 

Het is in onze fraaie kerktuin goed te zien dat de lente is aangebroken. Alle planten lopen uit, net als 

de  stinzenplanten en andere voorjaarsbloemen. Dus werk voor de tuincommissie met het afknippen 

van de stengels van vorig jaar, met planten en mesten. Zo zijn er vier nieuwe rododendronstruiken 

geplant, waarvan één afkomstig uit de tuin van Niesje Verheij. En op de erfgrens herstellen we de 

verwaarloosde haag door zo’n 15 taxusstruiken te planten, waarvan een aantal als zaailingen uit de 

kerktuin zelf.  

links: Kerstroos (Helleboris) 

rechts: Schoenlappersplant (Bergenia cordifolia) 
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hiernaast: Gras (Carex Buchananii Firefox) en narcis tête à 

tête, onze ‘Fontein des levens’, zoals op het Rozendaalse 

kerkzegel.  

 

 

 

 

 

Erik Kool 

 

* * * * * * * 

schrijfactie 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.  

De mail wordt verstuurd vanaf een versleuteld e-mailadres en uw eigen e-mailadres is niet 

zichtbaar voor de ontvanger.  

Qatar 

Arbeidsmigranten bouwen sinds 2010 in Qatar aan stadions voor het WK voetbal in 2022. Er 

is sprake van systematische schending van mensenrechten. Duizenden werknemers worden 

maandenlang niet of onderbetaald, zijn gehuisvest in vieze, te krappe accommodaties en 

hebben hun paspoort moeten inleveren. Reeds meer dan 6500 Aziatische arbeidsmigranten 

zijn overleden. Via deze petitie wordt de wereldvoetbalbond FIFA opgeroepen toe te zien op 

adequate naleving van de mensenrechten van álle arbeidsmigranten. Zie 

https://www.amnesty.nl/forms/petitie-qatar-arbeidsmigranten      

 

https://www.amnesty.nl/forms/petitie-qatar-arbeidsmigranten
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* * * * * * * 

Cantate in Cannes 

Hoewel zondag cantate op 2 mei valt en ‘dus’ nog iets verder in het verschiet ligt, voeg ik 

hierbij een gedicht met deze titel. Het is van de hand van Frits Koning. 

 

Cantate in Cannes 

 

Twee vrouwen en een man 

Betreden klokke vier 

Fier het plankier 

Zicht op zee 

Zij heft haar paardenharen stok 

Maant het gehoor tot zwijgen en 

Strijkt in forte fortissimo 

 Haar eerste viola solo 

Ze groeit steeds sterker in de partituur 

Het instrument valt samen 

Met haar gezet figuur 

De alt zet in 

Het warmgevooisd gezang 

Vertaalt haar schoon gelaat 

Ze ademt naar omlaag 

In het gewaagd gewaad 

Haar timbre raakt de ziel 

Dan komt de man aan zet 

Zijn vingers spelen het spinet 

Het drietal laat de oren strelen 
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Klanken vlechten zich dooreen 

Tot hemelse taferelen 

De zee oogt mooier dan voorheen 

Cantate jubilate 

Cantate in Cannes 

 

 

Frits Koning 

* * * * * * * 

Bezieling 
In de afgelopen periode is het boekje verschenen dat we maakten rondom het herdenken 
van Gerda van den Bijllaardt in combinatie met de bezieling in onze gemeente. Er zijn in 
totaal 230 exemplaren van verspreid, een prachtig resultaat. De reacties die mij bereikten, 
waren unaniem positief. En dat stemt altijd dankbaar. Een enkele besteller kreeg een 
exemplaar te weinig. Dat is inmiddels rechtgezet. Mochten er nog vergissingen zijn, dan hoor 
ik dat graag. Voor het overige hoop ik van harte, dat u het met plezier leest en herlezen zult! 
 

* * * * * * * 

Multifunctioneel kerkgebouw 

Onze kerk is inmiddels 263 jaar oud en zij is in al die jaren voor veel verschillende functies 

gebruikt: gebedshuis, stiltecentrum, concertgebouw, expositieruimte, eetzaal, rommelmarkt 

en fair. En recent is daar een functie bijgekomen: stembureau. Vanwege de corona-ellende 

verplaatste de gemeente de plaats waar we in Rozendaal konden stemmen van het 

gemeentehuis naar onze kerk. Mooie hoge ruimte, (relatief) groot, eenrichtingsverkeer 

mogelijk. Er is door onze verhuurders en ambtenaren van de gemeente hard gewerkt om er 

een echt stemlokaal van te maken. Kijk naar de foto’s: met looproutes op de grond, 

kuchschermen, ontsmettingsmiddelen, handschoenen en veel mondkapjes. 
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Woensdagavond 17 maart werden de stemmen geteld en opnames voor TV Gelderland 

gemaakt. Naar verluid waren zowel stemmers als gemeente erg te spreken over ons 

bijzondere stembureau. 

Erik Kool, voorzitter stembureau 15 en 16 maart. 

* * * * * * * 

ziekteverlof ds. Frans Ort 

Op 9 maart jl. ben ik geopereerd. De operatie is prima verlopen. Ik moest iets langer in het 

ziekenhuis verblijven vanwege enkele (kleine) complicaties. Inmiddels ben ik enkele weken 

thuis. Het herstel gaat naar wens, al is er nog wat tijd voor nodig, omdat ik zes weken niet 

mag autorijden, tillen, fietsen en stofzuigen. Na 25 april hoop ik echter weer geheel ‘in the 

running’ te zijn. Ik wil uitdrukkelijk mijn dankbaarheid met u delen. Ik wil mijn collega’s 

danken voor de vervangingen tijdens de diensten en in het pastoraat. En ik wil u hartelijk 

danken voor de vele blijken van meeleven die ik mocht ontvangen in de vorm van apps, 

mails, kaarten en bloemen. Ons huis leek de afgelopen tijd wel een bloemenzee… 

* * * * * * * 
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beltijden ds. Frans Ort  

 

Na mijn bericht in de vorige Nieuwsbrief over mijn beltijden, bleek al snel dat velen van u 

daarover gelezen hadden. Ik werd regelmatig gebeld op de aangegeven tijden. Ik vermeld ze 

nog een keer. U kunt mij telefonisch het beste bereiken tussen 12.30 en 13.00 uur én tussen 

17.15 en 18.00 uur. Maar laat één ding wel gezegd en geschreven zijn, u kunt het ook altijd 

op een ander tijdstip proberen: beltijden zijn een indicatie, geen wet van Meden en Perzen... 

 

* * * * * * * 

inleverdatum nieuwe kopij  
 

Ik zou graag in de laatste week van april de volgende Nieuwsbrief opmaken. Willen degenen 

die regelmatig kopij aanleveren, mij voor maandag 26 april hun bijdragen toezenden? 

Mochten er ontwikkelingen zijn rondom corona dan kunt u van ons een tussentijdse briefing 

verwachten. 

* * * * * * * 

ter afsluiting: avondgebed 

Ik sluit de Nieuwsbrief af met een avondgebed dat geschreven werd door een van ‘mijn’ 

gemeenteleden uit Dieren. In zijn eenvoud en puurheid vind ik het van een grote 

schoonheid. 

Als de avond afscheid neemt 

En de nacht begroet 

Als de koperen avondzon 

De maan ontmoet 

Nacht de dag in zich sluit 

Als drukte gaat 

En stilte komt 

Leg ik mij neer 

En fluister zacht 

Dank u, Heer.  

 

Dick Ottevanger 

* * * * * * * 
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De kerkenraad vraagt uw aandacht voor het volgende. Bij het maken van de Nieuwsbrief 

wordt nogal wat werk verricht. Het opstellen ervan is deel één, maar daarna wordt het 

ook geprint en bij een aantal gemeenteleden bezorgd. Deze service is kosteloos. Wij 

zouden u echter willen vragen om uw waardering voor de Nieuwsbrief mogelijk vergezeld 

te doen gaan van een gift aan de diaconie: de diaconie zal het geld daarvoor bestemmen 

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

Kayamandi. Deze stichting zet zich in om kinderen in de township Kayamandi op school 

van een deugdelijk ontbijt te voorzien. U kunt uw gift overmaken op 

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

te Rozendaal. Dank u wel! 


