
 

 

NIEUWSBRIEF 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

ROZENDAAL 

 

SEPTEMBER 2021 



2 
 

inhoud 

 

ter overweging       pag. 3 

 

kerkdiensten        pag. 4 

 

gang van zaken rond corona      pag. 4 

 

bij de kerkdiensten       pag. 5 

 

in memoriam: Ida Octavia Geertruida Weustenenk-Polm  pag. 7 

 

van de diaconie       pag. 8 

 

SOS Kayamandi       pag. 9  

 

schrijfactie Amnesty International     pag. 10 

 

nieuws uit de K.I.K.       pag. 10 

 

gedicht Frits Koning: Moeder aarde     pag. 13  

 

de Serre van Rozendaal      pag. 14 

 

overleden: Gottfried Böhm (1920-2021)    pag. 14 

 

datum inleveren volgende kopij     pag. 16 

 

afsluiting        pag. 16 

 

 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ter overweging 
De Amerikaanse dichteres Mary Elizabeth Frye schreef ooit (het gerucht gaat dat zij het voor het 

eerst neerschreef op de papieren zak waarin zij haar appels had gekocht) een gedicht voor een 

vriendin. De moeder van die vriendin was overleden en zij kon niet naar de begrafenis. Mary Frye 

wilde haar troosten en schreef toen deze woorden (zij zijn overbekend geworden, wereldwijd): 

Do not stand at my grave and weep; 

I am not there. I do not sleep. 

I am a thousand winds that blow. 

I am the diamond glints on snow. 

I am the sunlight on ripened grain. 

I am the gentle autumn rain. 

When you awaken in the morning's hush 

I am the swift uplifting rush 

Of quiet birds in circled flight. 

I am the soft stars that shine at night. 

Do not stand at my grave and cry; 

      I am not there. I did not die. 

 

Nu is dit gedicht in het Engels en dat levert best een uitdaging op. In de context van een uitvaart die 

ik onlangs leidde, maakte ik een vertaling van deze woorden. Ik koos als uitgangspunt het standpunt 

van de overledene. Hij of zij troost met deze woorden degenen die achter blijven: de na-bestaanden. 

Ik hoop dat zij ook u te bestemder tijd mogen troosten en steunen. ‘Mijn’ gedicht klinkt dan als volgt: 

 

 niet bij jou gebleven 

 maar ook niet verdampt 

 met het verglijden van de tijd – 

 zoek naar me, tast naar mij 

 wil je me vinden? 

 

  ik werd de wind 

  strelend langs je haren, 

  ik ben het licht, 

  de vogels van de vroege morgen, 

  de vage geur van rozen, 

  het ruisen van de branding 

 

 ach, zoek maar niet 

 je zult me altijd vinden, 

 onverwacht 

ds. Frans Ort 
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kerkdiensten 

29 augustus, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Frans Ort 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
5 september, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Frans Ort 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
12 september, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: pastor Janneke Bron, Velp 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
19 september, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Ds. Frans Ort 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
26 september, 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 rond corona  

 

Omdat wij in afwachting zijn van de nieuwe maatregelen rondom de beheersing van de 

coronapandemie die we medio september kunnen verwachten, kunnen wij u berichten dat 

de huidige maatregelen voor onze gemeente nog altijd van kracht zijn. We houden 1,5 meter 

afstand (dat heeft tot consequentie dat we zo’n 50 kerkgangers in de kerk kunnen worden 

verwelkomd). We zingen nog altijd niet, maar gelukkig kunnen we rekenen op de grote inzet 

en betrokkenheid van onze cantores, Ada Waalboer, Anita Nibbelink en Joke de Haas. Zo 

gauw de maatregelen veranderd worden, zullen we u daarvan op de hoogte houden. 

 

******** 

 

 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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bij de kerkdiensten 

Bij de Diensten 29 augustus t/m 26 september 2021 
11e zondag van de zomer, 29 augustus 2021 
Vg; Ds. Frans Ort 
Lezingen: Daniël 5: 1-31 ; Johannes 6:60-70 
 
Rembrandt treft op zijn schilderij van ‘Het 
feestmaal van Belsatzar’ een koning in 
verbijstering, als na het legen van een gouden 
beker vol wijn er ineens een ‘mensenhand’ op de 
muur verschijnt met een onontcijferbare 
boodschap. Er gaat nogal wat aan vooraf èn komt 
daarna zoals we vandaag in de lange lezing uit 
Daniël  en de verkondiging zullen horen. De 
vreemde tekens op de muur, rechtsboven op het 
schilderij laten zich lezen van rechts naar links èn 
van boven naar onder. 

 

s oe te me me De tekst betekent zoiets 
als: 
Gewogen! Gewogen! 
En…te gering ( 
‘niets’)bevonden! 

 i f ke n n 

m ar l e e 

 
De Duitse dichter Heinrich Heine (1797-1856) schreef het volgende gedicht”, getiteld 
‘Belsatzar‘ 
Belsatzar    Heinrich Heine 
 
Die Mitternacht zog näher schon; 
In stummer Ruh' lag Babylon. 
Nur oben in des Königs Schloß, 
Da flackert's, da lärmt des Königs Troß. 
Dort oben in dem Königsaal, 
Belsatzar hielt sein Königsmahl. 
Die Knechte saßen in schimmernden Reihn, 
Und leerten die Becher mit funkelndem 
Wein. 
Es klirrten die Becher, es jauchzten die 
Knecht'; 
So klang es dem störrigen Könige recht. 
Des Königs Wangen leuchten Glut; 
Im Wein erwuchs ihm kecker Mut. 
Und blindlings reißt der Mut ihn fort; 
Und er lästert die Gottheit mit sündigem 
Wort. 
Und er brüstet sich frech und lästert wild; 
Die Knechtenschar ihm Beifall brüllt. 

Und der König ergriff mit frevler Hand 
Einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand. 
Und er leert ihn hastig bis auf den Grund 
Und rufet laut mit schäumendem Mund: 
«Jehova! dir künd' ich auf ewig Hohn - 
Ich bin der König von Babylon!» 
Doch kaum das grause Wort verklang, 
Dem König ward's heimlich im Busen bang. 
Das gellende Lachen verstummte zumal; 
Es wurde leichenstill im Saal. 
Und sieh! und sieh! an weißer Wand 
Da kam's hervor wie Menschenhand; 
Und schrieb, und schrieb an weißer Wand 
Buchstaben von Feuer, und schrieb und 
schwand. 
Der König stieren Blicks da saß, 
Mit schlotternden Knien und totenblaß. 
Die Knechtenschar saß kalt durchgraut, 
Und saß gar still, gab keinen Laut. 
Die Magier kamen, doch keiner verstand 
Zu deuten die Flammenschrift an der Wand. 

Rembrandt(1606-1669)  

              Het feestmaal van Belsatzar’ 



6 
 

Der König rief mit stolzem Blick; 
Der Diener eilt und kehrt zurück. 
Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt; 
Das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. 

Belsazar ward aber in selbiger Nacht 
Von seinen Knechten umgebracht. 

 
Vertaling: 
Bijna was het middernacht; doodstil lag 
daar heel Babylon. Alleen daarboven in het 
koninklijke slot ging het tekeer, daar 
joelden de makkers van de koning. Boven in 
de eetzaal hield Belsatzar zijn koningsmaal. 
De ridders zaten in deinende rijen en 
leegden de bekers met fonkelende wijn. Ze 
proostten met de bekers, ze riepen: hoera! 
Zo ging het goed, vond de koning.  Over de 
wangen van de koning  lag een 
opgewonden gloed; door de wijn ontwaakte 
in hem nieuwe dapperheid. Verblind ging 
de moed met hem er van door en hij 
lasterde God met zondig gevloek. Hij klonk 
brutaal, sprak brute taal, de ridderschaar 
brulde met hem mee .De koning gaf met 
trotse blik opdracht; de bediende haastte 
zich en keerde weer. Hij droeg veel gouden 
voorwerpen op zijn hoofd die uit de Tempel 
Gods waren geroofd. En de koning greep 
met overmoedige hand naar een heilige 
beker, vulde die tot de rand, 

 
sloeg hem in één teug achterover en riep 
luid, met schuim op de lippen: Jij, God! Jou 
verkondig ik met eeuwige hoon - IK ben de 
koning van Babylon! 
Maar nauwelijks was dat onbezonnen 
woord verklonken of de koning werd toch 
van binnen door angst bevangen. Het 
lallende lachen verstomde meteen. Het 
werd zo stil als rondom een lijk. Kijk! Kijk! 
daar op de witte muur verscheen een 
mensenhand. Er werd geschreven, 
geschreven op die witte wand met vurige 
letters, geschreven tot de hand verdween.  
De koning zat daar met verstarde blik, met 
knikkende knieën en doosbleek. 
De troep ridders zat er verkild en 
grauwbleek bij en o zo stil zonder geluid te 
geven.  De waarzeggers kwamen, maar 
niemand kon het vurige schrift op de muur 
verklaren. Doch Belsatzar werd in dezelfde 
nachtdoor zijn ridders omgebracht. 
 

 
De tekst van Heinrich Heine zette Robert Schumann (1810-1856) op muziek. Een mooie 
uitvoering staat op Youtube.com en dan verder zoeken naar: Konstanin Krimmel, bariton - 
Robert Schumann “Belsatzar" op.57  Hij wordt begeleid door Doriana Tchakarova, piano.  De 
zanger, in vrije tijdskleding, (in meerdere uitvoeringen zingt hij op Youtube hetzelfde lied) laat 
horen hoe Schumann van deze door Heine ‘bewerkte’ Bijbeltekst een mini opera maakt. 
 
In de dienst zingen we: Psalm 74: 1.3.4.5. als 14; Kyrie: 299d en als Gloria Gez; 313: ‘Een rijke 
schat van wijsheid’, na de lezing uit Daniël Psalm 2: 1 en 2 . De Lofprijzing na de lezing uit het 
Evangelie naar Johannes: 339 a en na de verkondiging Gez. 664: ‘Naam van Jezus, nu 
verheven’. Als Slotlied: Gez. 653: ‘U kennen uit en tot u leven.’ 
 
September 
Heel misschien kan het samen zingen voorzichtig weer een aanvang nemen en kan binnen niet 
al te lange tijd de cantorij haar dienstwerk weer op zich nemen. De onderstaande gegevens 
zijn dus in alle voorlopigheid. 
Ook het overleg met de voorgangers moet z’n definitieve beslag nog krijgen. U ziet alvast in 
welke richting er wordt gedacht.  
 
12e zondag van de zomer, 5 september 2021 
Vg. Ds. Frans Ort 
Lezingen: Richteren 6: 36-40; Johannes 7:1-14 
 
We zingen: Psalm 84, als Kyrie 299d en als Gloria Gez. 273:’Looft God die zegent al wat leeft’. 
Na de lezing uit Richteren: Psalm 54. De Lofprijzing na de lezing uit het Evangelie naar 
Johannes:  339a en na de verkondiging uit het Liedboek voor Kerken Gez. 76: ‘Zie hoe de 
mensen heengaan’ . Als slotlied Gez. 527: ‘Uit uw hemel zonder grenzen’. 
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13e zondag van de zomer, 12 september 2021 
Vg.:pastor Janneke Bron 
Lezingen: Genesis 45:1-5; Johannes 7:25-31 
 
We zingen: Psalm 139: 1.2.3.4.. Kyrie 299d en als Gloria Gez. 314:’Here Jezus, om uw woord’. 
Na de lezing ui Genesis Psalm 37: 3 en 4 of Gez. 654:’Zing nu de Heer, Stem allen in’. Na de 
lezing uit het Evangelie naar Johannes de Lofprijzing 339a en de verkondiging Gez. 352: ‘Jezus, 
meester aller dingen, op melodie van Adriaan Schuurman uit het Liedboek voor de Kerken uit 
1973 of Gez. 837:’Iedereen zoekt U, jong of oud’ . Als slotlied Gez. 419:’Wonen overal nergens 
thuis’  
 
1e zondag van de herfst, 19 september 2021 
Vg.: Ds Frans Ort 
Lezingen: Zacharia 14:1-11; Johannes 7:32-392  
 
We zingen: Psalm 139: 1.5.6.7, als Kyrie 299e en als Gloria Gez. 221: ‘Zo vriendelijk en veilig 
als het licht’. Na de lezing uit Zacharia  Gez. 770:’De Heer, de heerser op aarde’. Gez. 282 
‘Genesteld aan uw hart’. Als slotlied Gez. 423:’Nu wij uiteen gaan’.  
 
2e zondag van de herfst, 26 september 2021 
Vg.: Ds. Deodaat van der Boon 
Lezingen: 2 Samuel 23:13-17; Johannes 7:40-52 
 
We zingen: Psalm 84: 1.2.6., als Kyrie 299e en als Gloria Gez. 220:’Zoals een bloem zijn kelk 
heft naar de zon’. Na de lezing uit 2 Samuel Gez.: 648: ‘Zing halleluja, hemel en aarde zing’ of 
Gez. 901:’Zou  ik niet van harte zingen’.  Na de lezing uit het Evangelie naar Johannes de 
Lofprijzing 339a en de verkondiging Gez. 325:’Dat woord waarin ons richting werd gegeven’ 
of Gez. 326:’Van ver, van oudsher aangereikt’. Als slotlied Gez. 422: ‘Laat de woorden die wij 
hoorden’.  
 
Ada Waalboer 
 
 

in memoriam Ida Octavia Geertruida Weustenenk-Polm 
 
Op 15 augustus overleed Iet Weustenenk-Polm. Zij werd 92 jaar. Tijdens de afscheidsdienst 
in onze kerk herdachten wij haar leven. We stonden stil bij haar vriendelijkheid, haar 
verlangen het zo veel mogelijk mensen naar de zin te maken. Met haar kinderen stonden we 
stil bij haar nuchterheid, haar vermogen tot relativeren en haar bijzondere gevoel voor 
humor. Na de dood van haar man Albert pakte zij zo goed en kwaad als het kon de draad van 
haar leven weer op. Zij bezocht concerten, nam deel aan een leesclub. Met barmhartigheid 
stonden we ook stil bij de dood van haar dochter Ellen, een verlies dat zij altijd met zich mee 
heeft gedragen. De laatste jaren werden getekend door een verder afname van haar 
vermogens. Zij is uiteindelijk in alle rust overleden. We lazen de woorden van Psalm 139: 1-
12 en stonden stil bij kleine citaten uit een aantal liederen dat zij vaak gezongen heeft: ‘de 
Heer is mijn Herder, Hij waakt voor mijn ziel’ – ‘andere helpers, Heer, ontvallen mij. Der 
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hulpelozen hulp, blijf mij nabij’ – ‘Rots de eeuwen, in uw schoot berg mijn ziele voor de dood’ 
– ‘…loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land’. Bij dat geloof heeft zij steun 
ervaren. In het vertrouwen dat zij geborgen is in Gods handen hebben wij haar lichaam te 
rusten gelegd op de begraafplaats van Rozendaal. Ik wens haar kinderen, kleinkinderen en 
allen die rouwen om haar heengaan heel veel sterkte toe. 
 
ds. Frans Ort 
 

******* 
 

van de diaconie 

 

Zondag 5 september : Stichting STRAK, een hulporganisatie voor mensen die moeten leven 

met een minimum aan inkomen in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Het was voorheen 

de Stichting Mensen in Nood. Het mag duidelijk zijn dat het werk van deze stichting een bittere 

noodzaak is. De stichting werkt ook samen met DIANA, bijvoorbeeld voor de Kersttas. 

Zondag 12 september : Voor  De Regenboog in Amsterdam. De Regenboog is in de hele stad 

actief en houdt zich bezig met opvang en hulp aan dak- en thuislozen, aan zwervers. De hulp 

wordt geboden bij het zoeken naar oplossingen i.v.m. werk, sociale problemen, maar ook door 

het geven van cursussen. Een kleine impressie uit een publicatie over deze stichting: 

"Dat dit project zich, door de decennia heen, zich steeds aanpassend aan de problemen in de 

stad, zou uitbreiden tot een organisatie met 180 medewerkers en meer dan 1.100 vrijwilligers 

(!), had waarschijnlijk destijds niemand kunnen verwachten" 

Zondag 19 september : voor jeugddorp De Glind, het ons bekende dorp De Glind bij Barneveld 

waar kinderen met psychische of gedragsproblemen dan wel met een lichamelijke beperking, 

maar ook uit huisgeplaatste kinderen een liefdevolle huisvesting en begeleiding vinden. Er 

wonen ook echtparen die een aantal kinderen in huis opnemen, zodat zij in een gezin kunnen 

opgroeien. 

Zondag 26 september : KIA- de Vredesweek is met deze zondag afgelopen, maar werk aan de 

vrede is meer dan ooit nodig. We vragen u van harte te geven om het vredeswerk te kunnen 

laten doorgaan. 

 

VREDESWEEK: VAN 19-26 SEPTEMBER, MET ALS THEMA VOOR DIT JAAR: INCLUSIEF 

SAMENLEVEN 

 

voor de diakenen        Ans van Dijkhuizen 

 

 

******** 
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SOS Kayamandi 

 

Dit keer gaat het verhaal over twee bijzondere mensen, Karin en Jan die als enige blanken in 

township  Kayamandi wonen. Beiden zijn tijdens de Apartheid opgegroeid en zagen het 

onrecht wat de zwarte mensen werd aangedaan. Ze kwamen regelmatig bij (zwarte) 

vrienden en toonden hun betrokkenheid. Maar deze vrienden zeiden op een dag: jullie gaan 

weer straks weer naar je veilige huis, je weet niet wat het betekent om hier dag en nacht te 

wonen, tussen armoede en misdaad. Dat heeft hun leven veranderd, niet lang daarna 

verhuisden zij , met hun drie jonge kinderen, om in Kayamandi te gaan wonen, nu al 22 jaar. 

Hun visie is relaties opbouwen, ondanks verschillen in cultuur/huidskleur/ taal. Karin is 

maatschappelijk werker en stelt haar huis iedere woensdag open voor wie dat maar wil, ook 

is zij de oprichtster van onze weeshuizen en is zij lid van onze raad van advies. Belangrijk 

voor ons is dat Karin in Kayamandi woont, zodat er toch, ook in deze tijd van Corona altijd 

iemand van onze Stichting aanwezig is. Jan is advocaat en is vaak na zijn werk aan het 

sporten met kinderen van Kaymandi, heeft een fietsclubje opgezet en helpt met het 

optuigen van het Amazink restaurant/tevens theater. Zodat er werkgelegenheid ontstaat, 

regelmatig bezoeken toeristen een dansavond. Karin en Jan wonen dichtbij het weeshuis in 

Kayamandi, de kinderen lopen vaak naar hen toe. 22 jaar lang hebben zij veel meegemaakt, 

uitdagingen en vooruitgang, vreugde maar ook verdriet. Hoogtepunten zijn er velen, 

belangrijk voor hen is “te leren van onze buren uit een andere cultuur”. Maar het 

allerbelangrijkste is voor hen: “ om God te dienen en te delen wat God ons gaf”! 

Namens de werkgroep Velp/Rozendaal Wil Both 

 

 
 

******** 
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schrijfactie Amnesty International 

 

In verband met de coronamaatregelen wordt u maandelijks de mogelijkheid geboden een 

online petitie of e-mail te versturen. De petitie of mail wordt vanaf een versleuteld e-

mailadres verstuurd en uw eigen e-mailadres is niet zichtbaar voor de ontvanger. Alleen 

naam en woonplaats worden aan de autoriteiten doorgegeven. 

Hongkong 

Mensenrechtenadvocate Chow Hang-tun vraagt jaarlijks aandacht voor de herdenking van 

het Tiananmenprotest op 4 juni 1989 in Beijing waarbij honderden doden vielen. Ditmaal via 

sociale media, vanwege de coronasituatie. Ze werd op 4 juni jl. gearresteerd voor het 

‘aanzettten tot deelname aan een illegale bijeenkomst’, maar is begin augustus op borgtocht 

vrijgelaten. Amnesty roept de autoriteiten in Hongkong op om alle aanklachten tegen haar in 

te trekken. Het coronavirus en de nieuwe veiligheidswet worden steeds vaker gebruikt om 

activisten het zwijgen op te leggen. 

Deelname aan deze e-mailactie kan via https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-

hongkong-chow.         

 

******* 

 

nieuws uit de KIK 

Terugblik film en high tea 

Begunstigd door prachtig weer speelde de high tea op zaterdag 21 augustus zich grotendeels 
op het terras van de serre af. Joke de Haas had een keur van heerlijke zoete en hartige 
hapjes gemaakt. Wat was het fijn om weer eens onbevangen bijeen te kunnen komen!  
De middag begon met de film “Suffragette”, het verhaal van de strijd om vrouwenkiesrecht 
begin vorige eeuw in Engeland. Een vergelijking met de huidige situatie in Afghanistan met 
betrekking tot de rechten van vrouwen was haast onontkoombaar….. 
 

https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-hongkong-chow
https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-hongkong-chow
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De volgende filmvoorstelling is op woensdag 15 september met de film Samba. 
Een film die hoofd en hart beroert over een immigrant die vanuit Senegal naar Frankrijk 
komt: Samba, gespeeld door Omar Sy (die we kennen van de fantastische film Intouchables).  

Zijn tegenspeelster Alice is iemand uit het 
bedrijfsleven die net een burn-out heeft gehad. 
Samba doet er alles aan om een werkvergunning te 
krijgen, terwijl Alice haar best doet om haar leven 
weer op de rails te krijgen als medewerkster bij een 
vrijwilligersorganisatie die asielzoekers bijstaat. 
De film start om 14.30 uur; inloop met koffie of thee 
vanaf 14.00 uur. 
 

 
Tot slot de spelregels: 
- vooraf aanmelden bij Liesbeth van Hulst, vóór 12 september.  E: 
liesbethvanhulst@kpnmail.nl;  T: 3634698. 
- maximaal aantal deelnemers 18 personen. 
- u komt niet als u last heeft van koorts, verkoudheidsverschijnselen e.d. 
- als het goed weer is, gaan na afloop de serredeuren open en drinken we een glas op het 
terras. 
- we blijven letten op de afstandseis van 1,5 m! 
 
 
En noteert u alvast in uw agenda: woensdag 20 oktober, benefiet filmvoorstelling met de 
indrukwekkende film “Mandela, long walk to freedom”. We besteden dan ook aandacht aan 
het gezamenlijke diaconale project in Zuid Afrika. Laten we hopen dat tegen die tijd de 
coronamaatregelen een grote opkomst niet meer in de weg staan.  
 
Zondag 5 september: concert in onze kerk in het kader van het ZOOM!-festival. Uitgevoerd 
door drie leden van het Ruysdael Kwartet, aanvang 14.00 uur. 
 Onze kerk is dan een van de plaatsen waar men tijdens een fietstocht kan afstappen om van 
een kort maar mooi stuk kamermuziek te genieten.   
 

mailto:liesbethvanhulst@kpnmail.nl
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U moet vooraf kaarten bestellen, zie het programma op:  
C:\Users\Comp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\H8ZESWSK\Zoom2021.
Brochure.def._pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 en 12 september: Open Monumentendag. 
Het tweede weekend van september is traditiegetrouw de landelijke Open 
Monumentendag. Ook onze kerk is dan geopend: op zaterdag 11 september van 13.00 uur 
tot 17.00 uur en op zondag 12 september van 12 uur tot 5 uur. 
In verband met corona ligt de nadruk op het buitengebeuren. Cathrien van de Ree heeft een 
mooie wandeling uitgezet langs Rozendaalse monumenten, die begint bij onze kerk. In de 
kerk ligt een routebeschrijving en een folder waarin alle opengestelde monumenten in de 
gemeenten Rheden en Rozendaal te vinden zijn. In de serre en – als het weer het toelaat – 
op het terras wordt koffie en thee geschonken. U begrijpt dat onze tuincommissie haar best 
doet om de tuin voor dat weekend extra mooi te maken! 
 
Erik Kool 

 
Grote foto: monnikskap met daarachter Niesje en Ine aan het werk. 

 

******** 
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Gedicht Frits Koning 

 

Moeder aarde 

 

Lieve moeder aarde 

Ik merk je bent in nood 

Tomeloos boos bijna dood 

Vertoont verhoging en oogt moe 

Je waterzucht neemt toe 

Te veel bereden te veel geoogst 

Te veel bevlogen besmuikt gedoogd 

Door mensen schaamteloos misbruikt 

  

Lieve moeder aarde 

Je saturatie zit niet mee 

Op dit moment 

Bied ik niet anders   

Dan een pufje CO2 

Om weer wat aan te sterken 

In deze ordeloze troep 

Kan ik je enkel schenken 

Een kopje plastic soep 

Medicatie reik ik niet aan 

Zit ruim voldoende 

In water uit de kraan 

 

Lieve moeder aarde 

Nu de diagnose is gesteld 

Ga je na bezwaard bezeren 

Totaal revalideren 

Ik zal niet verzuimen 

Chaos op te ruimen 

Je mateloos verwennen 

Als baarmoeder erkennen 

Nooit nog eens vergeten 

Mijn plek te weten 

Onder jouw hemelse gewelf 

******* 
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De Serre van Rozendaal 

Serre van Rozendaal op woensdagochtend weer open! 

Na een lange lockdown van een half jaar, zijn we woensdag 9 juni weer van start gegaan. 

Het weer was prachtig, de tuin om van te genieten en het koffiedrinken met elkaar na zo’n 

lange tijd een verademing! 

Veel bezoekers zijn inmiddels dubbel ingeënt en met mooi weer zitten we buiten op het 

terras. Binnen hanteren we de RIVM-maatregelen. Gezien de vaccinatiegraad en onze 

voorzichtigheid naar elkaar toe, kunnen we veilig en gezellig met elkaar van gedachten 

wisselen over de meest uiteenlopende onderwerpen. 

Voor velen van u is de Serre een bekend begrip. En u bent dus weer zeer welkom. Voor 

diegenen die ons nog niet kennen, kom vooral een keer langs om de gezellige sfeer te 

proeven. U kunt zich per mail aanmelden voor dinsdag 17.00 uur. Wij zorgen dan voor het 

juiste aantal stoelen op gepaste afstand. 

 

Wij zijn elke woensdagochtend geopend van 10 uur tot 12:30 uur. We zien u graag komen.  

 

Met een vriendelijke groet 

het gastenteam van de Serre van Rozendaal 

 

******* 

 

overleden: Gottfried Böhm (1920 – 2021) 

 

In de afgelopen maand overleed op de leeftijd van meer dan 100 jaar de Duitse architect en 

glaskunstenaar Gottfried Böhm. Hij behoorde tot de belangrijkste architecten op het terrein 

van de naoorlogse kerkbouw. Vele kerken heeft hij als opvolger van zijn vader, de architect 

Dominikus Böhm, ontworpen. En diverse malen behoorden zijn ontwerpen tot de 

smaakmakende en trendsettende kerkgebouwen. Zijn kracht zat in het kunnen doorvertalen 

van zijn opvattingen rondom de kerk en de ruimte waar de gemeente samenkomt, naar 

sprekende ontwerpen. Hij ontving ooit de prestigieuze Pritzgerprijs, de Nobelprijs voor 

architectuur. Hoogtepunt uit zijn oeuvre is de Mariendom, of Wallfahrtskirche, te Neviges in 

de buurt van Wuppertal. IK heb over die kerk al vaker geschreven; de voorzijde van ons boek 
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Bezieling toont een deel van een glas-in-loodraam uit die kerk. Gottfried Böhm heeft drie 

zonen die alle drie eveneens architect zijn geworden. Een fraai boek dat recentelijk 

verscheen over het werk van zijn vader, hemzelf en zijn zonen is Sakralbauten der 

Architektenfamilie Böhm. Ik eindig dit stukje met twee foto’s van de Mariendom. 

 

 

 
 

 

 
 

******* 
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datum inleveren volgende kopij 

 

De kopij voor de volgende Nieuwsbrief mag worden aangeleverd voor 24 september 

aanstaande. Ik dank hierbij iedereen voor het accuraat en ook op tijd inleveren van de kopij 

voor deze Nieuwsbrief: dat werkt bijzonder fijn! Mijn e-mailadres luidt: f.ort@upcmail.nl 

 

******** 

 

afsluiting 

Ik ontving kortgeleden een gedicht van Tineke van Middelkoop-Mintjes uit Spankeren. Wij 

kennen elkaar omdat we beiden lid zijn van de BVvanVerhalen, een verhalenvertelgroep uit 

de Pg Dieren en de Pg Spankeren. Zij had deelgenomen aan een poëziewedstrijd in de Pg 

Rheden en (tot haar grote verrassing) kreeg zij de eerste prijs (wat dat was, leest u 

hieronder). Ik laat hier eerst het gedicht volgen, omdat ik het een fraai gedicht vind. 

 

 De eerste dag 

 

 In de ochtend zal ik weer fietsen langs bloeiende bermen 

Schoongewassen lucht inademen 

Alleen geluidloze auto’s op de weg 

 

 In de stralende middag kom ik aan bij het schoonste strand 

 Opspattende branding toont mij een schuldloze zee 

 Geen plastic meer in haar schoot 

 Ik laat me dragen door golven van vreugde 

 

 In de avond zakt de zon in haar gouden horizon 

 De weg naar huis in een lichte zuivere geur van bloeiend gras 

 Thuiskomen en weten dat wij opnieuw de aarde omarmen. 

 

 

Het gedicht kreeg een plaatsje in de kerk van Rheden en als prijs kreeg Tineke een bos 

bloemen, een welgemeend applaus én het boek Bezieling van de Pg Rozendaal aangereikt. 

 

 

******* 


