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ter overweging 

 

Barmhartig 

 

Ze stonden af te wassen bij Oma. 

En ze hadden het over ‘belangrijk’, een nieuw woord. 

‘Oma, wat vind jij belangrijk?’, had een van de meisje gevraagd. 

‘Dat je barmhartig bent’, had Oma gezegd. 

‘Barmhartig’. Weer een nieuw woord. 

‘Barmhartig. Wat is dat, oma?’ 

‘ Nou’, zei Oma, ‘dat zal ik je vertellen. 

 Ken je het bos aan het eind van de laan hier?’ 

De meisjes knikten. 

‘Daar, langs het fietspad stond een kolossaal bord. 

 En onder dat bord lag iemand op de grond. Helemaal slap. 

 WEES BARMHARTIG! Stond er op het bord. 

 Maar ze luisterden niet. 

 De joggers holden gewoon door. 

 De fietsers reden hard verder. 

 Trainen gaat altijd vóór. 

 Toen stapte er een mevrouw af. 

 ‘Wat kan ik voor u doen?’, vroeg ze aan de man op de grond. 

 Dàt is nou barmhartig: dat je afstapt en vraagt of je kan helpen. Snap je?’ 

De meisjes knikten. 

‘Oma?’ 

‘Ja?’ 

‘Dat wij je helpen met de afdrogen… is dat ook barmhartig?’ 

Oma schoot in de lach. 

‘Zoiets, ja. Maar dan wel in het klein’. 

En toen de afwas klaar was, gingen ze naar de kamer. 

De lichten aandoen, want het was donker geworden. 

 

Frans Ort 

 
******* 
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gedicht 

 

De zin van het leven 
 

Wat is de zin van het leven 
Worsteling door eeuwen heen 
Welke wegen te betreden 
Prangende vraag voor menigeen 

 
Ben ik geboren vol neurosensoren 
Die zich zelfs richten tot buiten mijn weten 
Vormt dat intuïtie en het geweten 
De creatie van wie ik nu ben 

 
Speel ik een rol in een groots avontuur 
Ben ik een vonkje van goddelijk vuur 
Waar ligt de oorsprong van al mijn gedachten  
Mijn zien en mijn horen alsook mijn stem 
Heeft god ons geschapen of wij hem 

 
Ik zoek ondersteuning in mijn bestaan 
Yoga mindfullness een wildwaterbaan  
Kies ik voor hemel dan wel het walhalla 
Voor boeddha of voor allah 
Of is het Diegene uit Nazareth 

  
Ik laat alles los en voorts 
Wellen woorden op van een gebed 

 
 

 Frits Koning 
 

******* 
 

in memoriam Dirk van den Beld 
Op 21 mei overleed Dirk van den Beld op de leeftijd van 86 jaar. Tijdens een 
herinneringsbijeenkomst in de Oranje-Rie van kasteel Rosendael hebben wij zijn leven 
herdacht. We keken met dankbaarheid terug op de vele, vele jaren dat zijn vrouw Rudy en 
hij hun leven deelden: ‘hij was de liefde van mijn leven’. We dachten terug aan de marinier 
die de wereld bereisde en vele medailles won in onderlinge competities, aan de docent sport 
die hij was aan het CLA. We keken terug op het leven van de man, die de lat voor zichzelf, 
maar ook voor anderen, hóóg legde. ‘Wat gaan wij doen?’, vroeg hij zijn leerlingen. Om 
meteen daarna te vervolgen: ‘wij gaan presteren!’ We keken met dankbaarheid terug op zijn 
liefde voor Frankrijk, met name de kust bij Saint Tropez. De laatste jaren van zijn leven 
werden getekend door een nader sluipen van een steeds verdere aantasting van zijn kracht 
en vermogens; uiteindelijk verbleef hij het laatste jaar in Villa Saksen-Weimar in Arnhem. 
Tijdens de plechtigheid lazen we Hooglied 6: 8-10 in het Frans en enkele delen uit de eerste 
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brief van Johannes: ‘niemand heeft ooit God gezien, maar waar liefde is, daar is God 
aanwezig.’ Wij wensen zijn vrouw Rudy, zijn dochters Jessica en Ellen samen met hun 
gezinnen alle kracht toe om het gemis dat zich onherroepelijk aandient, te kunnen 
doorstaan. 
 
ds. Frans Ort 
 

******* 
 
 

geboorte van Olivia Nijman 
Op 25 april werden Rover Nijman en Lisa Brouwer van de Bakenbergseweg 205 te Arnhem 
verblijd met de geboorte van hun tweede dochter: Olivia Suzanne Kimlinge Nijman. Het is 
een prachtig meisje! Ook op deze plek wensen wij Rover, Lisa en Annabella van harte geluk 
met de komst van hun dochter en zusje!  
 

******* 
 

kerkdiensten 

 
zondag 6 juni, 10.00 uur 
kerkdienst in én vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Frans Ort 
bevestiging van Leanne Zijlstra tot scriba 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 

zondag 13 juni, 10.00 uur 
kerkdienst in én vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Klaas Vos, Naarden 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 

zondag 20 juni, 10.00 uur 
kerkdienst in én vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Frans Ort 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 

zondag 27 juni, 10.00 uur, Pinksteren 
kerkdienst in én vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Diederiek van Loo, Amersfoort 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
 

******* 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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gang van zaken rondom de diensten in coronatijd  

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 8 mei jl. besloten om bij de reguliere zondagse 
diensten weer kerkgangers toe te laten met ingang van zondag 23 mei jl. (Pinksteren). 
Inmiddels zijn de vaccinaties goed op gang gekomen en wij achten het risico op een 
besmetting daarom zeer beperkt, zeker wanneer wij gezamenlijk de onderstaande regels 
naleven:  
 

- Het maximale aantal kerkgangers, inclusief predikant, ambtsdragers, koster, cantor 
en organist, bedraagt 30 personen. Intekening vooraf is niet nodig.  

- Wanneer u klachten heeft (verkoudheid, koorts, hoesten, etc.) is het niet toegestaan 
om een dienst bij te wonen.  

- De toegang tot en het verlaten van de kerk vindt plaats via de Serre.  
- Bij de ingang van de Serre staat een flesje met ontsmettingsmiddel om uw handen 

voor en na de dienst te reinigen.  
- Bij binnenkomst en het verlaten van de Serre/kerkzaal is het dragen van een 

mondkapje verplicht. Wanneer u gaat zitten kan het kapje afgedaan worden.  
- U dient altijd  1,5m afstand aan te houden: bij het binnenkomen en verlaten van de 

kerkzaal en ook bij het kiezen van een zitplaats; veiligheidshalve kunt u 2 stoelen 
tussenruimte aanhouden (met uitzondering van personen die gezamenlijk één 
huishouden vormen). De stoelen in de kerkzaal zijn zodanig geplaatst dat voldoende 
afstand tussen de rijen is gewaarborgd. Deze mogen daarom niet verplaatst worden.  

- Liturgieën liggen gereed op de tafel in de Serre. Liedboeken worden niet uitgereikt en 
mogen ook niet zelf van de plank genomen worden (zodat het verkeer in de kerkzaal 
tot een minimum wordt beperkt). Graag uw liturgie na afloop van de dienst mee naar 
huis nemen.  

- Tijdens de dienst mag alleen door de cantor gezongen worden; meezingen is niet 
toegestaan.  

- Bij het verlaten van de kerkzaal kunt u uw gaven deponeren in de collecteschalen op 
de tafel in de Gerfkamer (overmaken naar onze bankrekeningen blijft natuurlijk ook 
mogelijk).  

- De predikant kan, uit hygiëne-overwegingen, u bij het verlaten van de Serre nog geen 
hand geven.  

- Het gezamenlijk koffiedrinken in de Serre na afloop van de dienst achten wij 
voorlopig nog niet veilig (mensen staan te dicht bij elkaar).  

- De toiletten in de hal van de Serre mogen gebruikt worden. 
 

Wij zijn erg blij dat nu deze eerste stap naar de volledige heropening van onze kerk  gezet 
kan worden en hopen van harte dat u weer van deze nieuwe mogelijkheid gebruik gaat 
maken. Uiteraard blijft het mogelijk om de diensten te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.. 
 
Namens de kerkenraad, 
Frans Ort   Hans Rexwinkel 

 
******* 

 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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heropening van de Serre  
Naar aanleiding van de persconferentie van 28 mei jl. en de daarbij behorende publicatie van 
de versoepelde coronaregels op de website van rijksoverheid.nl, is het weer mogelijk om met 
ingang van 5 juni 2021 gebruik te maken van de Serre. Daarbij gelden de volgende regels 
(ontleend aan genoemde website en aangepast voor deze locatie): 

• De basisregels blijven onverminderd van kracht (bij klachten thuis blijven, iedereen 
houdt 1,5 meter afstand, enz.)     

• Het gebruik van een mondkapje bij binnenkomst en vertrek is verplicht.  
• De verkeersstromen van de bezoekers moeten goed gescheiden blijven. Ook bij de 

sanitaire voorzieningen.   
• Desinfecterende handgel is aanwezig in de hal en dient bij aankomst en vertrek 

gebruikt te worden.  
• Een vaste zitplek is verplicht. (Dit geldt voor alle locaties waar er geen doorstroom 

van mensen is. Dat zijn locaties waar mensen veelal zitten en niet veranderen van 
plek tijdens hun bezoek).  

• Het maximaal aantal bezoekers van de Serre bedraagt 20 personen en bij een 
neergelaten projectiescherm 18 personen.  

• Desgewenst kan de luchtreiniger worden ingeschakeld (instructie staat op de 
voorzijde van het apparaat). Indien de weersomstandigheden het toelaten kunnen 
ook de tuindeuren geopend worden (de ventilatieluiken zijn permanent geopend). 
Vergeet niet de tuindeuren weer te sluiten. 

U wordt vriendelijk verzocht uw bezoekers van tevoren van deze regels op de hoogte te 
brengen. 

Eind juni is een nieuwe persconferentie gepland. Mocht daartoe aanleiding zijn, zullen wij u 
informeren over eventuele nieuwe versoepelingen voor het gebruik van de Serre. 
 
Met vriendelijke groet namens de verhuur, 
Carla Rexwinkel, Anneke van der Togt en Anita Kool 
 

 
******* 

 
 

bij de kerkdiensten 

Vanaf Pinksteren jl. vieren we de diensten weer met kerkgangers in de kerk  Vanaf zondag 30 
mei jl.  lezen we het Evangelie van Johannes tot en met zondag 1 mei 2022, nagenoeg van 
het begin tot het eind.  Algemeen wordt aangenomen dat het geschreven is tegen het einde 
van de eerste eeuw van onze jaartelling.  Een van de grote vragen was èn bleef, zeker in 
tijden dat de godsdienstige cultuur onderhevig was aan grote veranderingen of zelfs ten 
onder dreigde te gaan: ‘Wie is wél en wie is géén ‘Jood’, gevolgd door verwijdering uit de 
Synagoge van hen die niet als Jood werden beschouwd. In het Evangelie van Johannes staan 
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passages waaruit afgeleid zou kunnen worden dat degenen die Jezus zagen als de Messias 
bang waren uit de Synagoge gezet te worden.1  

‘ Omdat de leden van deze groepering (‘farizeeën’) erop uit waren te bepalen wie wel 
en niet tot het Jodendom gerekend kon worden, duidt Johannes ze ook vaak 
simpelweg, met enige ironie, aan als ‘de Joden’ . Volgens de farizeeën waren Jezus’ 
leerlingen, die zelf uit het Jodendom afkomstig waren, geen echte leerlingen van 
Mozes en dus geen Joden.’  

Johannes benadrukt wellicht daarom in zijn evangelie een ander uitgangspunt van de Jezus’ 
beweging dan de drie eerdere evangelisten. Staat eerder de komst van het Koninkrijk voorop 
(Marcus, Mattheus) of het door G’d bedoelde leven (Lucas), in het Evangelie van Johannes 
ligt de nadruk veel meer op het gezág waarmee Jezus spreekt over G’d. Prof. De Boer noemt 
dat het verkondigen van  de unieke status van Jezus Christus als ‘Zoon van G’d in al zijn 
heerlijkheid’. We gaan er een héél jaar veel van horen! 

 
1e zondag na Trinitatis, 6 juni 2021 
vg: Ds. Frans Ort 
Lezingen: Habakuk 2:1-4; Johannes 3:22-36 
 
Op de afbeelding van vandaag staat de profeet 
Habakuk. Waar deze te vinden is? Dat heb ik niet 
kunnen  ontdekken. Het boekje Habakuk kent maar 
drie hoofdstukken. Is deze 8e profeet  van de 
zogeheten ‘kleine profeten’ zó van zichzelf overtuigd 
dat hij ons een fors uitgevallen eigen ‘naamplaatje’ 
toont? Profeten worden nogal eens  als ‘voorspellers’ 

voorgesteld. Dat zijn ze niet. Het zijn veel meer de ‘kritische onderzoeksjournalisten’ van hun 
tijd. Ze analyseren de stand van zaken in de samenleving, benoemen de oorzaken van het 
onrecht en laten niet af te melden wat daar de gevaren van zijn voor de vrede en het recht: 
kortom, zij lijden aan hun tijd. Profeten zijn aanklagers van degene die de macht hebben om 
het volk van G’d te kúnnen leiden en die dat niet doen. En profeten versterken die aanklacht 
door onder woorden te brengen aan de Eeuwige hoe zwaar hún taak wel niet is!   

‘De draaglast die is aanschouwd door de profeet Habakuk. Tot hoelang, ENE, moet ik 
roepen om hulp en hoort gij niet? Ik schreeuw tot u ‘geweld’ en gij redt niet!’ 
(Habakuk 1:1-2).  

Onze lezing vandaag begint zo:  
‘Op mijn wachttoren ga ik staan, ik posteer mij op een wal, - en ik spied om te zien 
wat hij in mij zal spreken en wat hij zal teruggeven op mijn aanklacht.’ (Habakuk 2:1-
2). 

Op onze afbeelding heeft Habakuk de ramshoorn aan zijn oor. De sjofar  is de alarmbel bij 
uitstek!  Het Jodendom blaast nog altijd op Joods Nieuwjaar, de dagen erna  en op Grote 
Verzoendag de sjofar. In de sjofar op de afbeelding staat gebeiteld: ‘Habakuk, profeet’. Hij 
heeft de sjofar aan het oor, om éérst de stem van de Eeuwige te hóren om daarna profetisch 
te spréken. 

 
1 Prof. Dr. M.C. de Boer “Het Evangelie van Johannes: ‘Opdat ook jullie geloven”.  – uitg. De Eerste Dag –  

lente 2021, jaargang 44 nr. 2, pg 2 en 3 – uitg. Kok-Boekencentrum-Utrecht 2021. 
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‘Want nog wacht het visioen op de overeengekomen tijd, maar het hijgt naar het 
einde en liegt daarin niet; als het uitblijft, verbeidt het, want het komt en zal komen, 
het blijft niet achterwege! Zie, als iemands  ziel opgeblazen is, spoort die niet echt in 
hem, - maar een rechtvaardige zal léven door zijn geloof’.(Hk 2:3-4) 

Waarvan een commentaarstem zegt dat Habakuk geen gelovigen van óngelovigen scheidt 
maar recht van onrecht!  Verbeiden, weer zo’n woord dat m.i. bewaard moet worden: 
‘plechtig afwachten’. Dat is zoveel meer dan ‘treuzelen’.  Of moderner gezegd: een mens 
moet de tijd ‘uitduren’, wachten. Betekent dat dan weer dat wij ons van de ‘wereld’ zullen 
moeten afkeren? Rustig in ons ‘klein hoekje’ gaan zitten afwachten tot de Eeuwige op een 
goede dag ‘ingrijpt’? Dan toch maar liever Habakuk en Johannes hand in hand:  

Wie vertrouwen stelt in de zoon heeft eeuwig leven, maar wie de zoon wantrouwt zal 
géén leven zien, - nee, de toorn van G’d verblijft op hem.’(Joh. 3:36) 

We beginnen de dienst met Ps. 13 b. Daarna klinkt als Gloria Gez.275:’Heer onze Heer, hoe 
zijt gij aanwezig’ en na de lezing uit Habakuk wordt gezongen Gez.310:’Eén is de Heer de God 
der goden’ Na de verkondiging klinkt Gez.527:’Uit uw hemel zonder grenzen’  en als Slotlied 
Gez.706:  Dans mee met Vader, Zoon en Geest.’ 
 

2e Zondag na Trinitatis, 13 juni 2021 
vg: Ds. Klaas Vos 
Lezingen: Micha 4:1-7; Johannes 4:5-26 
 
De afbeelding van vandaag is ons bekend: het fresco rechts 
van de preekstoel beeldt n.l. de ontmoeting uit van Jezus met 
de Samaritaanse vrouw, het gedeelte uit het Evangelie van 
Johannes dat we vandaag lezen. Is er iets tussen dat 
‘Samaritaans’ en ‘Judees’, iets onbetrouwbaars? Iets 
vijandigs? ‘Judeeërs gebruiken immers niets samen met 
Samaritanen’. (Joh. 4:9)   
In de Bijbelboeken 1 en 2 Koningen  wordt verteld dat Salomo 
twee ‘huizen’ bouwt: het huis van de ENE en het huis van de 
koning. Om een lang verhaal kort te houden: gedoe met 
vrouwen leidt er toe dat niet de ENE alleen wordt aanbeden, 

maar dat ook de oude Astartecultus in ere wordt gehouden. En ‘Salomo doet wat kwaad is in 
de ogen van de ENE (…) Dán bouwt Salomo een offerhoogte voor Kemosj, een gruwelgriezel 
van Moab op de berg die in het zicht van Jeruzalem ligt, voor Moloch, een gruwelgriezel van 
de zonen van Amon.’(1 Kon.11:6-7) ‘Gruwelgriezel’, wat een vondst! Salomo doet aan 
zelfverrijking, versiert zijn paleis zoals wij van dictators in onze tijd kennen en laat de 
belastingen verhogen  om de afgodentempel te kunnen  bouwen. Het rijk valt uiteen in voor- 
en tegenstanders van het koningshuis van Salomo, in het tienstammenrijk Israël met als 
hoofdstad Samaria en het tweestammenrijk (Juda en Benjamin), met Jeruzalem. Vele 
troonopvolgers en (politieke)verwikkelingen later houdt het koninkrijk Israël in 722 op te 
bestaan. Vanaf dat moment blijft er grote onmin bestaan tussen ‘zij ‘van Samaria en ‘zij’ van 
Judea. ‘Zij’ uit Samaria worden door ‘zij’ uit Judea nog altijd als ‘afvalligen’ gezien met wie 
men wel, weliswaar geen fraaie, maar alleen een oude, voorgeschiedenis deelt. Op de 
muurschildering van de kerk zien we Jezus links op de tekening bij de bron zitten. Maar als 
we het schilderkundige rechts-links in acht nemen zit Jezus aan de ‘goede’  rechterkant en 
komt de vrouw met de kruik  op haar hoofd van links.  In de beschrijving van de afbeelding 
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staat dat Jezus zijn linkerhand op zijn borst houdt, m.i. kan dat niet anders zijn dan zijn 
réchterhand! De toenmalige predikant Ds. Bierens de Haan voegt daaraan toe: ‘als gebaar 
van volkomen oprechtheid en innerlijke verzekering’. Jezus strekt zijn ándere hand uit naar 
de vrouw om haar ‘zijn geestelijke schatten aan te dragen’. Zo was de tijd van toen, aan het 
begin van de twintigste eeuw toen de muurschilderingen werden ingehuldigd. Volgens 
Bierens de Haan straalt het gezicht van de vrouw stilstaan uit terwijl in haar geest ‘de actie 
der gedachten ontwaakt’. Zo vergeestelijkt lijkt me deze scene toch niet. Jezus maakt 
duidelijk dat het centrum van de religie in Jeruzalem is gevestigd. Daar en nergens anders 
staat de Tempel met de offercultus, bewaakt en gedragen door de priesters, afstammelingen 
van de stam van Levi, de stam die in de oude geschiedenis wel degelijk gekozen had voor het 
rijk Israël met Samaria.  Maar de vrouw aanvaardt nu dat ‘de redding is immers uit de 
Judeeërs’.   
M.i. laat  Johannes Jezus duidelijk maken dat recht gedaan kan worden door  vertrouwen te 
stellen in de ENE. Dat heeft niet op voorhand iets te maken met ‘afkomst’. Maar juist met 
‘Aanbidding in Geest en Waarheid’. En laat dat nu net onder de tekening op de muur van de 
kerk geschreven staan! 
We beginnen de dienst met een aantal verzen van Psalm 8c. Na het Kyrie klinkt als Gloria 
Gez. 213:’Morgenglans der eeuwigheid’ en na de lezing uit Micha Psalm 92b.  Na de 
verkondiging wordt gekozen uit Gez.382:’O alle gij dorstigen’, Gez, 653:’U kennen uit en tot u 
leven’, of uit het Liedboek voor de Kerken Gez.171:’Christus wandelt langs de straten’. Als 
slotlied staat voorlopig Gez.1014:’Geef vrede door van hand tot hand’ genoteerd. 
 

 
1e Zondag van de zomer, 20 juni 2021 
vg: Ds. Frans Ort 
Lezingen: Jona 3:6- 4:11; Johannes 4:27-42 
 
We lezen vandaag een lang stuk uit de profetie van het 
kleine boekje ‘Jona’ . Is dit nu zo’n bijbels voorbeeld van 
een ‘persoonlijke’ (Jona; de kapitein)  of anders een 
‘collectieve’ (de bootslui; de inwoners van Nineve)  
bekeringsgeschiedenis?  Of staat het ‘berouw’ van de 
Eeuwige zelf centraal? De vertelling wordt in de Synagoge 
elk jaar gelezen op Grote Verzoendag en  cirkelt om de 

begrippen ‘kwaad’ en ‘berouw’. Maar van wie?  Hoe Jona in de vis terechtkomt en weer op 
het droge wordt gespuugd, leest u in hoofdstuk 1 en 2. Het boekje ademt een 
ballingschapsgeluid. Een commentaarstem oppert zelfs dat ‘Nineve’ beeldspraak kan zijn 
voor Babylon. De ballingschappen van 772 (Assyrisch Nineve) en van 586 (Mesopotamisch 
Babylon) komen dan beide in beeld. Ballingen vergeten nogal eens hun ENE God en daarmee 
ook: ’Niet zal dít er voor jou wezen: ándere goden, bij mijn aanschijn!’(Ex. 20:3) Het grote, 
opklimmende kwaad, kan zijn: het aanbidden van vreemde goden,  een van de refreinen van 
het Eerste Testament. Ons spreekt dat waarschijnlijk niet meer zo aan. Onze voorstellingen 
van ‘bekeren’ gaan meestal samen met hoog gestemde, in een flits voltrokken, morele 
aardverschuivingen in de ziel van de (een) mens die van spirituele aard zijn.  Maar in de 
bijbel lijkt dat ‘afgodenkwaad’ altijd te maken te hebben met het ontbreken van het recht. 
Dat klinkt altijd streng en lijkt zo in tegenspraak met G’ds liefde. Maar wat als juist recht 
doen en gerechtigheid in praktijk brengen uitdrukkingen zijn van het beséf van G’ds 
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verzengende liefde voor de mens die Hij geschapen heeft?  Met deze uitgangspunten in 
gedachten lijkt de tekst Jona dan ook meer een variatie op het thema van de áfgrenzing’: de 
ENE wint het wat zijn uitnemendheid betreft glansrijk van  het afgodendom! 
Boven Jona’s  zelfgebouwde ‘loofdak’ verschijnt plotseling een boom, een bijzonder lastige!  
De vertaler van de Naardense bijbel  heeft vast en zeker een overeenkomst gezocht met de 
razendsnelle ‘bekering’ van Nineve en noemt de boom ‘pijlsnelpalm’. Op de afbeelding van 
vandaag ziet die palm er bepaald ‘kwetsbaar’ uit. Hij groeit razendsnel, blijft alleen overeind 
bij 25 tot 30 graden Celsius in een luchtvochtigheid van 90%! Zo niet dan verdort  hij even 
rap als hij gegroeid is.  In de vertelling is zelfs één enkele worm daarvoor genoeg. De 
vertelling kan niet zo’n persoonlijk bekeringsverhaal zijn. Niet vermeld wordt hoe het met 
Jona afloopt! Blijft  Jona alleen rekenen op zichzelf of keert ook hij om naar de Eeuwige? De 
Eeuwige geeft zoveel te meer  om Nineve, ‘die grote stad waarin een veelheid is van 
twaalfmaal tienduizend mensen die geen verschil kennen tussen hun rechterkant en hun 
linkerkant, en ook veel vee!’(Jona 4:11)  Nineve’s ‘bekering’ is beschreven als het uitkomen 
van G’ds dromen. Twee fasen:  a. de terugkeer van de ballingen naar: ‘Ik ben de ENE, God-
over-jou, die jou heb uitgeleid ‘uit het land van Egypte, uit het dienaarshuis.(Ex.20:2) ‘ En b: 
dat dan ook nog in een veel betekenend  ‘getal’, n.l. een veelvoud van 10 (geboden) keer 
twaalf: de stammen weer verenigd na het uiteenvallen in twee Koninkrijken, het 
tienstammenrijk Israël en het twee stammenrijk Juda.  Goedertierenheid en trouw gaan wat 
de Eeuwige betreft hand in hand! 
Het verbindende motief in beide lezingen van vandaag lijkt me dat de Eeuwige het niet over 
zijn hart kan verkrijgen de ‘goedertierenheid’, zijn ‘grootheid in vriendschap’ noemt de 
Naardense bijbel dat, te laten verduisteren door ‘opkomend kwaad’. Als mensen  de 
Eeuwige op steeds grotere afstand zetten, kan er een moment komen dat zijn ontfermende 
armen te kort worden? Kan herstel niet alleen komen door ‘omkeer’? Door berouw na 
inzicht: ‘hij heeft mij alles gezegd wat ik heb gedaan’ (Joh. 4:39). In het evangelie wordt het 
berouw over de controverse tussen Samaria en Jeruzalem, zo’n negen eeuwen na Jona, 
opgewekt door de getuigenis van de vrouw bij de bron. Misschien is het echt wel zo dat een 
vermeende afvallige eerder de kern van de zaak ‘vermoedt’ dan wie zich er al mee heeft 
ingegraven. Jezus blijft ondertussen de stem van de Eeuwige vertolken. De ‘oogstmaaier’ is 
al lang bezig te oogsten: ‘hij verzamelt vrucht voor eeuwigheidsleven zodat hij die zaait zich 
net zo verheugt als wie oogst’. Zo wordt Jezus voor het eerst in het Evangelie van Johannes, 
en wel door Samaritanen, genoemd: ‘de redder van de wereld’.  
We beginnen de dienst met Ps. 1 uit “Voor de Liefste een lofzang”, als Gloria klinkt: Gez.215: 
‘Ontwaak, o mens de dag breekt aan’. Na de lezing uit Jona wordt gezongen Gez. 103: ‘Bless 
the Lord’ en na de verkondiging Uit: “Op Vleugels”: Gez. 67: ‘Had jij geweten wat God geeft’, 
Sytze de Vries, mel. Daniël Rouwkema. Als slotlied hoort u tenslotte: Gez 980: ‘Van alle 
welgeschapen dingen.’ 
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 2e Zondag van de zomer, 27 juni 2021 
vg: Ds. Diederiek van Loo 
Lezingen: Hosea 14: 1-7; Johannes 4:43-52 
  
Hosea is de 1e van de 12 ‘kleine proefeten’. Het boekje 
telt 14 hoofdstukken maar is desondanks klein van 
omvang.  
Hosea kan heel goed een tijdgenoot zijn geweest van 
Jona, iets later geboren maar ook later gestorven. Na 
jaren van betrekkelijke rust begint de voorspoed in het 
noordelijke tienstammenrijk na 745 te tanen en het 
volk begint met steeds meer  geestdrift ándere goden 
te dienen!  De profetie van Hosea valt met de deur in 

huis: ‘de ENE zegt tot Hosea: ga heen, neem je een vrouw die een en al hoererij is, met 
kinderen uit hoererij, want het land hoereert hoererend weg van achter de ENE!’ 
De verbintenis van Hosea met Gomer (‘Vijg’)  is volgens mij niet meer en niet minder dan 
‘beeldspraak’ voor de stand van zaken in Israël, een waarschuwing voor  vriend en vijand. 
Vijgen zijn bijzondere vruchten die je zowel gedroogd als vers kunt eten, waarmee je allerlei 
gerechten, hartig en zoet, kunt samenstellen, maar heel ‘hang-vastig’ zijn ze niet omdat ze 
makkelijk van de boom vallen als je daar ook maar even aan schudt! Op de afbeelding de al 
zwangere Gomer met een liefdevol aandringende Hosea? Een veelzeggend miniatuurtje. Er 
worden drie kinderen geboren en hun namen versterken die waarschuwing: Jizreël - korte 
tijd, Lo Roechma – géén ontferming en Lo Ami – geen gemeente van Mij! Dit wonderlijke 
huwelijk lijkt een zinnebeeldige, literaire, ‘instructie’ aan de man die moet gaan profeteren. 
Maar ook het  ‘huwelijk’ tussen G’d en zijn volk wordt onder de loep genomen?   In de dagen 
van Hosea wordt G’d met ‘Baäl’ aangesproken (Hos. 2: 18). Opnieuw is het ‘refrein’ de 
dreigende afvalligheid van ‘de zonen en dochters van Israël’. De contouren van wie G’d voor 
zijn volk zal zijn, worden scherp geschetst: ‘Daarom… zie, ik ga haar verleiden en zal met 
haar gaan naar de woestijn; ik zal spreken tot haar hart; geven zal ik haar haar wijngaarden, 
van dáár uit, en het dal Achor,- sloop, (Achor betekent; sloop – A.W.) maak ik tot een poort 
van hoop; eenmaal daar zal zij antwoorden (‘antwoorden’ kan ook vertaald worden met 
‘zingen’- A.W.) als in de dagen van haar jeugd, als ten dage dat zij opklom uit het land 
Egypte.(Hos. 2:16-17)’  Wij lezen vandaag het laatste hoofdstuk: ‘Samaria staat in de schuld, 
omdat zij weerspannig is geworden tegen haar God’.  (Hos. 14:1)De profeet roept: Israël, 
keer om! Je bent bezig over je eigen ongerechtigheid te struikelen, keer je om tot de ENE!’. 
Vermoedelijk leefde Hosea tot 725. Drie jaar later veegde Assyrië het Koninkrijk Israël geheel 
van de kaart!  Tja, ‘een profeet wordt in eigen vaderland niet geëerd’, legt Johannes Jezus in 
de mond. (Joh.43:44). Met hem zijn we weer van Kafarnaoem naar Kana gereisd, daar waar 
het schetsen van de contouren van wie Jezus wil en moét zijn begon met het teken van het 
in wijn veranderende water. In datzelfde Kana stelt Jezus een tweede teken.  ‘Er is een zeker 
hoveling van de koning geweest wiens zoon ziek lag in Kafarnaoem’.(Joh. 4:46) De vertelling 
kent twee andere versies, bij Mattheüs en Lucas. Of de hoveling bij Johannes dezelfde 
persoon is als bij Mattheüs en Lucas zijn puzzels die zich niet makkelijk laten oplossen. Is de 
hoveling wel of niet een volksgenoot van Jezus?  M.i. is hij meer vreemdeling dan 
volksgenoot: zijn ‘hele’ huis gaat ná de genezing van de zoon van de hoveling ‘geloven’. (Joh. 
4:53 en 54).  Gaat Jezus in Lucas nog naar de hoveling toe, Johannes laat Jezus zeggen: 
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‘zolang ge geen tekenen en wonderen ziét gelooft ge beslist niet’.(Joh. 4: 48) Alsof Jezus 
duidelijk maakt dat vertrouwen wel even iets anders is dan ‘bedelen’ om een wonder! Maar 
de hoveling geeft geen krimp: ‘heer, daal af voordat mijn jongetje sterft!’ (Joh. 4:49) Zo blijkt 
de Eeuwige te willen zijn. G’d daalt af naar mensen in nood maar daar hoeft Hij niet persé 
stoffige voeten voor te maken! 
We beginnen de dienst met Psalm 84 b en als Gloria klinkt Gez.304: ‘Zing  van de Vader die in 
den beginne’. Na de lezing uit Hosea wordt vermoedelijk gekozen uit Gez.857: ‘Jij zoekt mij’ 
of 
Gez.859: ‘Schuldig staan wij voor U, Heer’ en na de Verkondiging uit Gez.391:’Hij ging van 
stad tot stad’, Gez.998: ‘Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen’ of  Gez.1013: ‘Als alle 
mensen vogels dromen’. 
Als slotlied  wordt gekozen uit Gez.863: ‘Nu laat ons God de Here’ of Gez.966: ‘Het heil des 
hemels werd ons deel’ . 
N.B.:  Het overleg over de dienst van 27 juni  bracht met zich dat er ingrijpende 
veranderingen werd doorgevoerd. Bovenstaand stuk kon echter niet meer herschreven 
worden.  
 
Ada Waalboer 
 

******* 
 
 

diaconieproject SOS Kayamandi 
De collecte van 27 juni a.s. is bestemd voor de weeshuizen van ons gezamenlijk project met 
Velp “ SOS-KAYAMANDI”. 
Een volgend bericht over het wel en wee van de weeshuizen. Net als in de rest van de 
wereld vecht ook Zuid-Afrika tegen Corona. Gelukkig zijn alle pleegmoeders en kinderen 
gezond gebleven! De kinderen gaan naar school en moeten de hele dag een mondkapje 
dragen.  Een van de meisjes uit de weeshuizen had hier erg veel moeite mee en wilde niet 
meer naar school. Maar dankzij  het geduld van een van onze pleegmoeders gaat ze , met 
mondkapje, toch weer naar school. Chuchu uit Kayamandi is met de middelbare school in 
Olyfkrans begonnen en verblijft door de week in een hostel . Dankzij een sponsor is dit 
mogelijk, heel fijn dat dit zo kan! Garnet ook uit Kayamandi's weeshuis (rechts op de foto) is 
een erg goede en enthousiaste schaker. Hij gaat regelmatig naar toernooien! Tien jaar 
geleden hebben we een aantal spellen aan de weeshuizen geschonken, waaronder voor 
ieder huis een schaakspel. Heel leuk dat de kinderen er zoveel plezier aan beleven! Een van 
de kinderen uit Cloetesville houdt van dansen en hoort nu bij een dansgroep in Cloetesville. 
Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen en ook hun hobby's en 
liefhebberijen. Een aantal vrijwilligers helpt hierbij. Wij willen zo graag dat deze (onze) 
kinderen een gezonde basis voor hun verder leven blijven ontvangen en in liefde mogen 
opgroeien. Zodat zij op hun beurt weer veel mogen betekenen voor Zuid-Afrika. Wilt u ons 
hiermee ondersteunen door sponsor te worden? Of een gift over te maken op de rekening 
van de Rozendaalse diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. SOS-Kayamandi.nl. 
Zie voor info onze website www.sos-kayamandi.nl 
 
Namens de werkgroep Velp/Rozendaal, Wil Both 

http://www.sos-kayamandi.nl/
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******* 

 

Vakanties met aandacht 

Deze vakanties zijn er voor senioren en mensen met een zorgvraag. Er is een aantrekkelijke 

brochure waarin u kunt lezen welke fijne vakanties er zijn o.a. voor doelgroepen en met een 

thema. Wilt u meer weten: www.hetvakantiebureau.nl of telefoon (in Doorn) : 0343745890 

 
namens de diakenen    Ans van Dijkhuizen 
 

******* 
 

van de diaconie 

Zondag 6 juni : KIA Werelddiaconaat, kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken in 

Oeganda: moeders vormen de ruggengraat in de Oegandese samenleving en armoede, 

ziekte en huiselijk geweld maken hun leven extra zwaar. KIA helpt de vrouwenbond van de 

Oegandese kerken deze vrouwen op alle gebieden sterker te maken. 

Zondag 13 juni : voor het Duynhuis Dieren 'verzamelgebouw', dat officieel werd geopend in 

oktober 2017: er bestond een behoefte om inloophuis en kledingbank/weggeefbank samen 

te laten werken en ook aan uitbreiding van activiteiten. Onder anderen heeft onze diaconie 

geholpen dat mogelijk te maken en wij blijven het werk daar van harte ondersteunen 
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Zondag 20 juni : Voor het werelddiaconaat; de opbrengst van deze collecte kunnen we 

gebruiken daar waar het geld het hardst nodig is; denk aan calamiteiten die zich altijd 

onverwacht voordoen. 

Zondag 27 juni : we collecteren deze zondag weer voor Kayamandi. zie hierover uitvoeriger 

elders in deze Nieuwsbrief een artikel. ook dit project blijft financiële hulp vragen, laten wij 

van onze welvaart royaal geven voor hen die het zo nodig hebben. 

voor de diakenen      Ans van Dijkhuizen 

******* 
 

vanuit de Kerkenraad  
Op 7 mei  jl. was de Kerkenraad weer bijeen in de Serre. In deze vergadering namen wij de 
volgende besluiten: 

1. Met ingang van 23 mei 2021 zal de dienst in de kerk weer toegankelijk zijn voor 
maximaal 30 kerkgangers (inclusief ‘personeel’). Voor rouwdiensten geldt een 
maximum van 52 kerkgangers (inclusief ‘personeel’). 

2. De KR besluit dat we de huidige opzet met dienstdoen van alle ambtsdragers in de 
eredienst (inclusief de eredienstvaardige gemeenteleden) gehandhaafd blijft. 

3. De jaarrekening 2020 van de diaconie wordt vastgesteld en ondertekend. 
4. De jaarrekening 2020 van het College van Kerkrentmeesters wordt vastgesteld en 

ondertekend. De verkorte versie van de jaarrekening vindt u op onze website. 
5. Op zondag 4 juli zal er samen met de PgVelp een gezamenlijke openluchtdienst 

worden gehouden in theater De Pinkenberg. 
 

******* 
 

van de tuincommissie 

Met Pinksteren was er voor het eerst sinds lange tijd weer een dienst waarin ook 
gemeenteleden welkom waren. En gelijk in die eerste dienst werd er gecollecteerd voor de 
kerktuin. 
Ik kan u verzekeren: uw geld wordt goed besteed. Zie de foto’s met de net geplante, 
bloeiende rododendrons en de border met hosta en blue bells (boshyacint). Elke 
donderdagochtend is een klein groepje enthousiast bezig met onderhoud en verfraaiing. 
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Loopt u eens een rondje door de tuin na afloop van de dienst! 
Namens de tuincommissie, 
Erik Kool 
 

******* 
 

van 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.  
 
Denemarken 
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Verblijfsvergunningen van honderden Syrische vluchtelingen zijn ingetrokken of niet 
verlengd. Bij gedwongen terugkeer kunnen ze slachtoffer worden van willekeurige detentie, 
marteling of verdwijningen. De verantwoordelijke Deense minister wordt opgeroepen om 
deze vluchtelingen te beschermen en uitzetting c.q. terugzending naar Syrië te voorkomen. 
U kunt deze petitie ondertekenen via https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-
denemarken-vluchtelingen   
 
 

 
 
 
Dit zijn de resultaten van Write for Rights 2020 
 
Bijna 4,5 miljoen brieven en kaarten werden er in 2020 wereldwijd geschreven tijdens Write 
for Rights. Overal in ons land namen mensen rond 10 december de tijd om een brief te 
schrijven voor een ander. Samen schreven zij meer dan 480.000 brieven en kaarten. Voor 
een deel van de mensen voor wie we actie voerden, hadden al die brieven samen effect. 
Hoe? Dat lees je hier: 
https://www.amnesty.nl/organiseren/successen?utm_source=W4R&utm_medium=email&u
tm_campaign=successen&utm_content=20210426 
 
 

 
******* 

 
 
 
 

https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-denemarken-vluchtelingen
https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-denemarken-vluchtelingen
https://www.amnesty.nl/organiseren/successen?utm_source=W4R&utm_medium=email&utm_campaign=successen&utm_content=20210426
https://www.amnesty.nl/organiseren/successen?utm_source=W4R&utm_medium=email&utm_campaign=successen&utm_content=20210426
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vijf kruiswegmonologen: Hij en ik 
Periodes van ziekteverlof zijn voor mij -binnen de beperkingen van wat ik mag doen- vaak 
een periode van creativiteit en bezig zijn met boeken, gedichten en foto’s. Ik voltooide (deels 
na het ziekenhuis) een serie van vijf zogenaamde Kruiswegmonologen. In telkens een serie 
van acht korte verhalen wordt het verhaal van de Stille Week verteld door de bril van één 
van de omstanders. Ik koos als hoofdpersonen Maria Magdalena, Simon Petrus, Judas 
Iskariot, Maria-de moeder en uiteindelijk een aantal minder bekende omstanders. In vijf cycli 
wordt telkens op een andere manier verteld over wat zij zagen en meemaakten tijdens de 
kruisweg van Jezus van  Nazareth. De afgelopen maanden waren vooral Judas en Maria de 
Moeder centrale figuren in de verhalen. Het blijft bijzonder om je gedurende een bepaalde 
periode ‘vast te bijten’ in een persoon rondom Jezus en dan het verhaal opnieuw te 
vertellen. Dat ik daarbij Judas bewust koos, moge duidelijk zijn. In mijn ogen wordt er te 
eenzijdig door de evangelisten over deze leerling van Jezus gesproken: dieptepunt is wel de 
woorden die Petrus aan hem meende te moeten wijden. Ik liet mij hierbij mede beïnvloed  
door thema’s uit het boek Judas van Amos Oz, een boek dat ik trouwens u allen kan 
aanraden!  
Mijn oorspronkelijke plan was om het boekje onder de titel Hij en ik op dezelfde wijze te 
laten verschijnen als Bezieling: een uitgave van Rozendaal die eenmalig tegen kostprijs te 
krijgen is. In een opwelling van lichte hoogmoed zond ik het manuscript aan enkele uitgevers 
op. Tot mijn verrassing bleek er belangstelling voor dit boekje te zijn om het uit te geven. In 
de komende tijd zullen we het gaan corrigeren en van een deugdelijke lay-out voorzien. 
Hopelijk verschijnt het in januari. Ik houd u in elk geval op de hoogte. 
 

******* 
 

herstel ds. Frans Ort 
Mijn operatie is prima verlopen. Helaas bleek ik een venijnige infectie te hebben opgelopen 
die driemaal terugkwam. Gelukkig is de zaak na enkele antibioticakuren goed onder 
controle. Ik ben dan ook door de specialist ‘genezen’ verklaard. Dat ik erg blij ben om mijn 
werkzaamheden weer opgepakt te hebben, moge duidelijk zijn. Het was ook een groot 
genoegen om op Pinksteren weer in onze kerk voor te mogen gaan. Dat genoegen werd nog 
versterkt doordat het die zondag acht jaar geleden was dat ik aan de kerk van Rozendaal 
verbonden werd. Ik ben daar nog altijd dankbaar voor. Hopelijk valt er de komende tijd veel 
samen te vieren. Coronatijd heeft de bezoeken behoorlijk verstoord. Maar momenteel is het 
weer goed te doen (mede vanwege de inentingen). Indien u graag een bezoekje wilt, kunt 
mij ook altijd bellen voor een afspraak (tel. 03 13 41 41 37). Rond de middag en aan het eind 
van de middag ben ik meestal redelijk te bereiken.  
 

******* 
 

inleverdatum kopij volgende Nieuwsbrief 
De volgende Nieuwsbrief is voor de zomerperiode van juli en augustus. U kunt kopij rondom 
onze gemeente aan mij doorsturen. Ik zou het fijn vinden de stukjes voor 25 juni van u te 
ontvangen. Mijn mailadres is: frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl 
 

******* 
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bij wijze van afsluiting 
 

 
 

Als afsluiting een foto die ik maakte in de afgelopen week. In het kader van een fotoboek dat 
ik maak met eigen bewerkingen die gebaseerd zijn op werk van schilders of bekende 
fotografen. Dat idee is geboren tijdens mijn ziekteverlof. Bij deze bewerking liet ik mij 
inspireren door de Hattumse schilder Jan Voerman. Zijn wolkenluchten en de verbeelding 
daarvan zijn nog altijd beroemd én geliefd. Het was een onverwacht genoeg om ineens oog 
in oog te staan met ‘zijn’ luchten. 
 
Met een hartelijke groet aan u allen, 
ds. Frans Ort 


