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Psalm 90, de ‘oudejaarspsalm’ 
 
Traditiegetrouw (mijn grootouders deden dat altijd) werd op Oudejaarsavond de Bijbel 
opengeslagen. Men las dan Psalm 90, die in Protestantse kringen ook bekend stond als de 
Oudejaarsavondpsalm. Kern is het geborgen zijn in Gods handen: zo was het in het jaar dat 
achter ons ligt, zo zal het zijn in het jaar dat vóór ons ligt. Zoals u al uit eerdere 
Nieuwsbrieven weet, vertaalt een van onze gemeenteleden, Theo Berendsen, alle Psalmen. 
Ik heb hem gevraagd om zijn vertaling van deze Psalm. Deze volgt hieronder: 
 

Roep om te keren 
Psalm 90 

 
Heer, 
voor ons bent U de burcht 
van geslacht tot geslacht 

 
eer de bergen werden geboren 
en U het land en de wereld baarde 
bent U Heer 
van eeuwigheid naar eeuwigheid 

 
tot stof 
zult U de mens doen keren 
en zegt: 
mensen keert! 

 
want in Uw ogen 
zijn duizend jaren 
als de dag van gisteren 
als die voorbij is 
en als een nachtwake in de nacht 
U overmacht hen 

 
zij zijn de slaap 
met zonsopkomst zijn zij 
als gras dat voorbijgaat 

  
met zonsopkomst bloeit het 
maar het gaat voorbij 
tegen de avond 
is het verwelkt en verdroogd 

  
want wij worden verteerd 
door Uw woede 
en door Uw furie 
worden wij ontregeld 
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voor U plaatst U ons wangedrag 
voor het licht van Uw aanschijn 
ons maskeren 

  
ja, onze dagen wijken 
door Uw toorn 
onze jaren eindigen 
als een fluistering 

 
de dagen van onze jaren 
waarvan er 70 zijn 
en 80 wanneer we sterk zijn 
maar hun druk is 
getob en narigheid 

  
maar het gaat vlug voorbij 
wij vliegen er naar toe 

  
wie begrijpt de kracht van Uw woede 
en Uw razernij 
wanneer U te vrezen bent? 

  
leer 
om onze dagen oprecht te tellen 
opdat wij een wijs hart ingaan 

  
Heer keer! 
tot wanneer? 
want U hebt spijt  
van Uw dienaren 

  
verzadig ons met Uw erbarmen 
met zonsopkomst 
dan zullen wij juichen 
en vrolijk zijn  
in onze dagen 

  
bejubel ons 
om de dagen 
waarin U ons gebogen hebt 
om de jaren 
waarin wij het onrecht hebben gezien 

  
dat gezien wordt 
Uw werk aan Uw dienaren 
en Uw majesteit aan Uw kinderen 
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en dat over ons is 
de vriendelijkheid van God, onze Heer 

 
en grond om ons 
het werk van onze handen 
grond het werk van onze handen 

 
******* 

 

ter overweging 
 
Op de voorzijde staat een beeldje uit onze gemeente. Het is van de kunstenaar Jits Bakker en 
heeft de naam slingeren. Het beeldje was een geschenk van onze voormalige burgemeester, 
Jan Hendrik Klein Molenkamp, aan ‘zijn’ gemeente Rozendaal. Het staat sinds enige jaren bij 
de school. Ik heb langere tijd naar het beeldje gekeken en voelde mij er werkelijk door 
geïnspireerd. Uiteindelijk schreef ik er het volgende gedicht bij. 
 
 

 kinderspel 
 
 
 was ik de slinger 
 jij zou zweven 
 (en strakjes omgekeerd) 
 
 vertrouwen is vasthouden 
 van een vreemde hand 
 en daarin een vriend ontdekken 
 
 
Met deze woorden wens ik u allen een bijzonder goed jaar toe met de wens, dat we elkaar 
mogen vasthouden en in vertrouwen onze hand in die van een ander mogen leggen. 
 
ds. Frans Ort 
 

******* 
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kerkdiensten januari 
 
2 januari, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal, 
internetdienst zonder kerkgangers 
voorganger: ds. Madelon Beekhuis-Wassenburg, Rozendaal 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
9 januari, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
dienst zonder kerkgangers 
voorganger: ds. Trees van Montfoort, ds. Frans Ort 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
16 januari, 10.00 uur 
kerkdienst in de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Deodaat van der Boon, Hummelo 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
23 januari, 10.00 uur 
kerkdienst in de Kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Frans Ort 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
30 januari, 10.00 uur 
kerkdienst in de Kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Bram, Grandia, Doesburg 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 

******* 
 

kerkdiensten in coronatijd: maatregelen 
 
In een extra Nieuwsbrief van medio december schreven wij u, dat de kerkdiensten van 2 en 
9 januari zonder kerkgangers zullen plaatsvinden; de diensten zijn te bekijken en te 
beluisteren op de aangegeven website. Wat er na 9 januari zal gebeuren, is vooralsnog 
onduidelijk. Wij wachten hierbij twee zaken af. Allereerst is dat de persconferentie van onze 
regering. En ten tweede is dat de komst van een uiterst precies werkende ventilatie-
installatie voor de kerkzaal en de serre. Wij houden u hiervan op de hoogte; 
hoogstwaarschijnlijk via een extra Nieuwsbrief half januari. 
 

******* 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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COVID en de kerkgang: een nieuw perspectief  

 

Het probleem 

Helaas zijn we weer in een nieuwe COVID (Omikron) golf terecht gekomen en worden 

opnieuw geconfronteerd met aanvullende beperkende maatregelen (persconferentie 18 

december 2021). Wanneer de COVID-virussen in de toekomst onder ons blijven (hetgeen 

door vele deskundigen verwacht wordt), is het van groot belang om ons hierop voor te 

bereiden. Hoe doe je dat?  Door te vragen om hulp en na te denken over oplossingen voor 

de lange(re) termijn. Oplossingen waarmee onze kerkgemeenschap zo goed mogelijk kan 

blijven functioneren, ook wanneer er weer een nieuwe virusgolf over ons heen komt.  

Naast vaccinatie blijft het van het grootste belang om ons te houden aan de basisregels. En 

dat doet u, massaal en gedisciplineerd.  Eén basisregel konden we tot nu toe niet goed 

naleven: de adequate ventilatie van de kerkzaal en de Serre. Bij de bouw van de kerk (in 

1758) en bij de verbouwing van de Serre is beperkt aandacht besteed aan voldoende 

ventilatiecapaciteit: slechts enkele kleine luiken/raampjes voorzien in de luchttoevoer en dat 

is – onder de huidige omstandigheden – volstrekt ontoereikend. Met de kennis van toen is 

dat ook niemand kwalijk te nemen.  

De oplossing 

In de afgelopen periode zijn we naarstig op zoek gegaan naar een oplossing voor dit 

probleem, uiteraard rekening houdend met het monumentale karakter van ons pand.  Grote 

luchtbehandelingskasten met een kanalenstelsel in de kerkzaal en Serre  (om de lucht aan en 

af te voeren) vormen een probleem, niet alleen esthetisch maar ook financieel. Uiteindelijk 

hebben we een uitstekende oplossing gevonden die voldoet aan onze vereisten: een zeer 

goede luchtreiniging, geen bouwkundige ingrepen, financieel haalbaar en op korte termijn te 

realiseren. 

Deze oplossing bestaat uit de plaatsing van een drietal ( 2 in de kerkzaal en 1 in de Serre) 

luchtreinigers van de Duitse firma TROX. Deze fabrikant (marktleider in ventilatietechniek) 

levert apparaten die met name ontworpen zijn om besmette lucht (aerosolen met 

virusdeeltjes) te reinigen. Volgens de specificatie van de fabrikant filteren deze apparaten 

meer dan 99,95% van alle virus-besmette aerosolen uit de lucht. Hierdoor is de kans op 

overdracht van het virus in een binnenruimte vrijwel nul. 

Het apparaat ziet er uit als een forse koel/vrieskast (70x70x230cm) en bevat een enorm 

(HEPA) filteroppervlak van maar liefst 47 m2; ter vergelijking: het filter van uw afzuigkap in 

de keuken is 0,3 m2, dus ruim 150 x zo klein. De kasten zijn stil (men hoort een zachte ruis) 

en gebruiken minimaal elektriciteit, die  overdag wordt geleverd door onze zonnepanelen. 

De kasten zijn antracietkleurig en worden achterin de kerkzaal geplaatst bij het kastje met de 

liedboeken  en de kaarsentafel. Dit is – gezien de omvang van een kast - de enige geschikte 

locatie om een adequate luchtreiniging te waarborgen. In de Serre wordt de kast geplaatst 
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bij de schuifwand. De plaatsing van de luchtreinigers is gepland in de laatste week van 

januari a.s.. 

De aanschafprijs van 3 kasten inclusief de aanleg van de stroomvoorziening met aparte 

stopcontacten bedraagt ca. EUR 12.500,-. Dit bedrag is 4 a 5 x lager dan de investering in een 

complete luchtbehandelingsinstallatie met bijbehorend kanalenstelsel.  

Een nieuw perspectief 

Wat betekent dit nu concreet? Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen dat er in een 

lock-down periode, naast het beschikbaar zijn van de essentiële dienstverlening,  ook het 

houden van kerkdiensten tot de mogelijkheden blijft behoren, bij voorkeur digitaal en in 

uitzonderingsgevallen met fysieke deelname; gezamenlijk zingen is daarbij toegestaan.  

Met in achtneming van alle basisregels en een uitstekende luchtreiniging achten wij het 

verantwoord om onze kerk vanaf eind januari/begin februari a.s. op een veilige manier weer 

open te stellen voor de ere- en bijzondere diensten met een complete liturgie, dus met de 

lofzang door alle aanwezige gemeenteleden. Ook de cantorij wordt de mogelijkheid geboden 

om haar repetities in de Serre te hervatten en de gemeentezang te ondersteunen. Tenslotte 

kan ook het koffiedrinken na de dienst weer in ere worden hersteld. Het definitieve besluit 

over deze volledige openstelling van kerk en Serre zal de kerkenraad  nemen na de 

persconferentie van 14 januari a.s..  

Plaatsen we ons - als Rozendaalse kerkgemeenschap - hiermee in een uitzonderingspositie 

en moeten we niet solidair zijn met andere mensen, organisaties en instellingen die 

getroffen worden door de beperkende maatregelen en gedwongen zijn om de deuren te 

sluiten? We hebben als kerkenraad uitvoerig bij dit dilemma stil gestaan en u mag gerust 

weten dat de meningen niet eensluidend zijn. Na een intensieve en constructieve discussie 

zijn we tot de conclusie gekomen dat – gezien de samenstelling, kleine omvang en 

leeftijdsopbouw van onze gemeente alsmede de uitstekende luchtreiniging - we de 

continuïteit en het pastorale element van de diensten zwaarder laten wegen dan een gebaar 

van solidariteit met andere groepen. Het bekleden van een uitzonderingspositie kan wellicht 

door sommigen met gefronste wenkbrauwen worden bekeken, maar is ons geval zeker te 

rechtvaardigen. Vergeet daarbij niet de mogelijkheid om elkaar na een dienst te ontmoeten 

en daarmee een extra gelegenheid te bieden om naar elkaar om te zien middels een praatje, 

een bemoedigend woord, enzovoorts, enzovoorts. Velen van u hebben deze gelegenheid 

gemist en dat kunnen we nu weer op een veilige manier aanbieden.  

Dit alles is natuurlijk geweldig nieuws voor onze gemeente en – naar ik begrijp - heeft de 

Rozendaalse kerk hiermee de primeur om als eerste kerk in Nederland dit geavanceerde 

systeem te gaan toepassen. Hierdoor kunnen we weer een nieuw perspectief en continuïteit 

bieden. Iets wat velen onder u al bijna twee jaar moesten missen. Uiteraard blijft het 

bijwonen van een dienst, de deelname aan de cantorij of het koffiedrinken een persoonlijke 
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afweging en zullen wij de uitzending van een dienst via het internet voor u beschikbaar 

blijven houden. 

Ook de huurders van de Serre profiteren van de nieuwe voorziening en kunnen op een 

veilige manier gebruik blijven maken van deze ruimte. De eerste positieve reacties daarover 

hebben we reeds ontvangen. Dat helpt om de - voor ons inmiddels belangrijke - geldstroom 

uit de verhuur zoveel mogelijk in stand te houden.  

U zult begrijpen dat de genoemde aanschafprijs een aardige hap uit onze reserves is en wij 

zouden bijzonder dankbaar zijn wanneer u een extra bijdrage kunt leveren om onze 

financiële positie zoveel mogelijk op peil te houden. 

 

Namens de kerkenraad, 

Hans Rexwinkel 

 

******* 

 

bij de kerkdiensten 

 
Zondag Epifanie, 2 januari 2022 
Vg: Ds. Madelon Beekhuis-Wassenburg 
Lezingen: Jesaja 60:1-6; Mattheüs 2:1-12 
Liturgische kleur: wit 
 
Zondag Epifanie wordt ook wel de zondag van de ‘verschijning’ 
genoemd.  Alsof het op Kerst geboren Kind nu al tussen de 
coulissen vandaan op het podium springt. Maar dan wel meteen 
op het ‘wereldtoneel. Het openbaringskarakter van Epifanie is 

groter dan het Kerstfeest. Er komen n.l. drie grote thema’s samen t.w.: 
- Gods verschijning in lichtglans, die verbonden is geraakt met de ster die de wijzen 

naar Bethlehem leidde. Het is goed te bedenken dat de latere inperking van de 6e 
januari tot een Driekoningenfeest een folkloristische verschraling is.  

- De Doop van de Messiaanse mens in de Jordaan, ‘Deze is Mijn geliefde, hoort Hem’ 
(Markus 9:7) 

- De bruiloft in Kana, waar de schepping verheerlijkt wordt, waar water wijn wordt en 
het feest weer bruisend terugkeert na de inkeer van de Adventsweken en Kerst 
wordt bekrachtigd.1 

Daarom staat op Epifanie de ster aan de hemel te stralen, een week later staat de doop 
centraal en nog weer een week later wordt de bruiloft te Kana gevierd. Op de afbeelding van 
vandaag is het in alle kleurigheid nog altijd feest, een en al beweging. In groen, in rood, maar 
de rechterbovenhoek van een ‘kruis’ staat een donkerkleurige veer. In de linkerbovenhoek 
van dat kruis zien we twee elkaar liefkozende ‘C’s.  Misschien wel van ‘contact’ en 
‘communicatie’, bedoeld als: G’d zoekt de mens die God zoekt! Dan blijven onze gedachten 

 
1 ‘De Adem van het Jaar’- uitgave van de Prof. Dr. G. van der Leeuwstichting, Mededelingen 48 – 1975 pg:47 

vv. 
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alleen nog steken bij de donkerkleurige veer: van Herodes met zijn opzichtige dubbele 
bodem die in het verborgene (!) de wijzen opdracht geeft het jongetje (zo heeft de 
Naardense Bijbel vertaald) te gaan zoeken: ‘en als ge het vindt, verkondigt dat mij, opdat ook 
ik kan komen om het hulde te bewijzen!’ 
 
We zingen: Psalm 72 vers 1, 2. en 3., waarna het Kyrie uit het Dienstboek van de kerk van 
Frits Mehrtens, gevolgd door het Gloria: Psalm 113: 1 en 2. Na Jesaja klinkt Gez. 444: ‘Nu 
daagt het in het oosten’ of uit ‘Op Vleugels’ Gezang 50: ‘Sta op, er wacht een nieuwe dag’.  
Na de lezing van het Evangelie naar Mattheüs wordt de Lofprijzing 339b gezongen en na de 
Verkondiging wordt gekozen uit: Gezang 517: ‘Christus, uit God geboren’, Gezang 521 ‘Hij 
komt niet uit de grote stad’ of uit ‘Zangen van zoeken en zien’: 70:1 ‘Zij die op de sterren 
reizen’. Als gezamenlijk gezongen slotlied zouden we Gez. 519: ‘Gij die de ster van David zijt’ 
kunnen zingen. 
 
1e zondag na Epifanie, 9 januari 2022 
Vg.: Ds. Frans Ort 
Lezingen: Jesaja 42:1-9; Johannes 1:19-34 
Liturgische kleur: groen 
 
Vandaag pakken we het alternatieve leesrooster weer op: de min of meer doorgaande 
lezingen uit het Evangelie naar Johannes. Ook de liturgische kleur wisselt vandaag weer van 
‘wit’ naar ‘groen’. We tellen de zondagen door na Epifanie. Rond de vorige week genoemde 
drie grote thema’s die in de weken van Epifanie worden gevierd kunnen diverse verhalen 
gelezen worden. Vandaag de indringende tekst van Johannes die omstandig wijst op degene 
wiens getuige hij is: ‘midden onder u is Hij die gij niet kent’ (Gez. 528). Johannes is daarmee 
ook de getuige van dat eerste grote thema, nl. dat G’d zich in lichtglans openbaart. In alle 
denkbare betekenissen zeggen de Schriftlezingen dat de uitverkorene van de Eeuwige, - ‘in 
hem heeft mijn ziel behagen’ – aan het licht komt om via de geschiedenis, de lange leerweg 
voor ons, op Pasen en Pinksteren zijn bestemming te bereiken. 
Op de afbeelding van vandaag lijkt daarom het licht overvloedig aanwezig.  Scheppingslicht 
zou ik denken, zoals in Genesis 1.  M.i. staat de mooiste vertaling daarvan in de voorlaatste 
Naardense vertaling (2004) van Genesis 1:3:   

‘Dan zegt God: kome er licht! –  
En er kómt licht.’ 
G’ds ‘roeping’ gaat uit naar het licht. Na het uitroepteken staat 
een streepje. Houdt G’d zelf zijn adem in? Zal het licht zijn roeping 
verstaan? En dan, ziedaar: ‘En er kómt licht’.  Dat accentstreepje 
op ‘kómt’ lees ik graag als de gehoorzaamheid, de overgave, van 
‘licht’. Grondtekst is voor mij ontoegankelijk en dus moet ik het 
doen met vertalingen van Bijbelteksten. De ‘werking’ van die 
vertalingen moeten het doen.  Het ontbrekende lidwoord ‘het’ bij 
‘licht’ zet de gedachte aan een ‘oerknal’ buiten de Bijbeltekst. ‘Het 

licht’ zou een met G’d wedijverende ‘macht’ of ‘kracht’ naderbij brengen, wie weet met één 
toverspreuk tevoorschijn gehaald. Maar nu het lidwoord ontbreekt mogen we meebeleven 
dat met iedere straal licht die erbij komt, tegelijkertijd de duisternis, de ‘woestheid en de 
warboel’ met de staart tussen de benen wegsluipt: géén plek meer voor! Op de afbeelding 
tuimelen daarom flarden van een ‘oude toestand’ naar de randen om er daarna af te vallen? 
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Toen de eerste herziening van de Naardense vertaling in 2014 het licht zag, waren 
bovenstaande regels aangescherpt: ‘Dan zegt God: geschiede er licht! - en er geschiedt licht’. 
Het uitroepteken en het streepje zijn gebleven. Maar op het ongetwijfeld veel Bijbelser 
woord ‘geschiedt’ kan geen accentstreepje.  Ik vind het práchtig, daar niet van. Het 
scheppende ‘geschieden’ staat in deze vertaling al op de eerste pagina van de bijbel. Maar 
als de verbeelding aan de macht is, zoals op onze afbeelding, koester ik de vorige vertaling.  
 
We zingen: Ps 72: 1.6 en 7, het Kyrie uit het Dienstboek van de kerk van Frits Mehrtens 
gevolgd door het Gloria: Psalm 100. Na de lezing uit Jesaja klinkt Gez. 459: ‘Ik breng een 
rechter aan het licht’. Na de lezing van het Evangelie naar Johannes wordt de Lofprijzing 
339b gezongen en na de Verkondiging Gez.528: ‘Omdat hij niet ver wou zijn’. Als gezamenlijk 
gezongen slotlied zingen we: Gez.456:’Kwam van Godswege’ 1.2.7.8. 
 

 
2e zondag na Epifanie, 16 januari 2022 
Vg: Ds. Deodaat van der Boon 
Lezingen: Exodus 33:12-23; Johannes 2:1-12 
 
Vandaag de jaarlijks terugkerende lezing van de bruiloft te Kana. 
Vorig jaar op Kana-zondag, werd de betekenis van deze 
geschiedenis kritisch samengevat: ‘Wat is ons belang bij dit 
verhaal? Niet dat Jezus op ónze bruiloft wordt genodigd, maar wij 
op de zijne’. Op de afbeelding van vandaag is het uitbundig feest. 

In de tekst tuimelen de profetische beelden over elkaar heen. Zó hecht wil de Eeuwige 
verbonden zijn aan zijn volk, dat die verbintenis vergeleken wordt met een huwelijk. Het 
vergt altijd inspanning om ogenschijnlijk herkenbare beeldspraak niet meteen uit te leggen 
tot op onze tijd. Dat heeft in het verleden al tot te veel rampen geleid, zeker als het huwelijk 
in het geding was. Huwelijken, partnerschappen, lijken tegenwoordig minder ‘hecht’, er 
wordt sneller en soms meerdere keren in een mensenleven getrouwd en weer gescheiden. 
De kerkelijke instituties hebben gedurende eeuwen er alles aan gedaan dat breken van de 
huwelijkse ‘trouw tegen te gaan: erfzonde, excommunicatie, verbanning uit de 
geloofsgemeenschap etc. etc. Menige boekenplank kan gevuld worden met sappige, doch 
trieste (ook autobiografische) verhalen over de ‘gevangenschap’, meestal van de vrouw, in 
een huwelijksrelatie. De band van de Eeuwige met zijn volk kan wel degelijk met het 
zinnebeeld van het huwelijk worden uitgebeeld: zó trouw is de Eeuwige, zó wil hij G’d zijn 
voor mensen dat ‘Hij trouw zal blijven en niet loslaten wat zijn hand begon!’ (Ps. 138). Van 
die zekere overtuiging stelt Jezus het eerste teken in het verhaal van ‘de bruiloft te Kana’. Op 
de afbeelding bruist het feest, wordt G’ds zonnige toekomst ontsloten, stroomt de rode 
feestwijn, als de ‘goede vrucht’ van de wijngaard, overvloedig. In Exodus zet de ENE zelf alle 
genodigden, net als ooit Mozes, in de spleet van de rots, want: ‘nooit ziet de – rode -  mens 
mij aan en overleeft het! (…) ‘neerzetten zal ik je in een holte van de rots; overhuiven zal ik je 
met mijn handpalm totdat ik voorbijtrek; weghalen zal ik mijn handpalm en zien zul je mijn 
achterkant; mijn gelaatstrekken zullen niet worden gezien!’ Ex: 33:22-23). 
 
We zingen: Psalm 66, waarna uit het Dienstboek van de kerk het Kyrie van Frits Mehrtens 
gevolgd door het Gloria Gez. 943: ‘God gaat zijn ongekende gang’. Na de lezing uit Exodus 
wordt gekozen uit Gez. 607:’Gij zijt voorbij gegaan’ of uit het Liedboek voor de Kerken Gez. 
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422: ‘ Wie is het. die daar zo hoog gezeten’.  Na de lezing van het Evangelie naar Johannes 
wordt de Lofprijzing 339b gezongen en na de Verkondiging uit ‘Jij mijn adem’ Gez. 80: ‘Zijn 
eerste daad schept een tegoed’ of Gez. 792: ‘Kom God en schrijf uw eigen naam.’ Als 
gezamenlijk gezongen slotlied zingen we: Gez. 525:’Wij willen uw bruiloftsgasten zijn’.  
 
 

 
3e Zondag na Epifanie, 23 jnauari 2022 
Vg: Ds. Frans Ort 
Lezingen:1 Samuel 3:1-10; Johannes 15-52 
 
Waarom al die duisternis weer op de afbeelding van vandaag?  
Is er dan geen lichtpuntje te bespeuren in de bijbelverhalen van 
vandaag? Zeker. Maar zowel de lezing uit het eerste als uit het 
tweede testament stellen het ‘zoeken en vinden’ centraal.  
Dat laat de afbeelding van vandaag m.i. zien. Die komt uit de 

sectie ‘requiem’-de Groote Oorlog’ in de bundel ‘Paintografieën’ van Frans Ort. In die 
schijnbaar op het punt staande uiteenspattende projectielen met die van bovenaf komende 
lichtstraal zijn de gedachten van lasers die aankomende raketten uit de lucht schieten, niet 
ver weg. Maar het kan m.i. ook anders. De profeet Eli zoekt en vindt zijn opvolger en Jezus 
zoekt en vindt zijn eerste vijf volgelingen. Het gaat dus om zg. roepingen. Zoekers en roepers 
bevinden zich lang in eenzelfde donkerte als de geroepenen. Jezus ook? Ja, Jezus ook.  Stel 
dat Jezus zijn leven, zijn leringen, 33 jaar in z’n eentje had moeten voltooien. Zou het gelukt 
ziin? Wellicht, maar dat zou toch wel erg in de buurt van magie komen en aan toverstokjes 
doet onze bijbel nu eenmaal niet. G’d zelf is evenmin een tovernaar, zelfs geen wijze, maar 
de Schepper die zijn arbeid begon met de grootst mogelijke ‘vrijheid’  Kome er licht’….en,,, er 
kómt licht’. Het licht had ook niet kunnen komen. Dat eerste begrip ‘contra-duisternmis’ = 
licht’ wordt geroepen en de roeping raakt voltooid als het licht besluit gehoor te geven, te 
gehoorzamen! De heersende duisternis wordt terguggedrongen door het gehoorzamen van 
het licht.  Niet door dreigend met geweld wordt de duisternis aan de kant gemanoeuvreerd 
maar met een verlangende aanroep van diens ‘tegenover’!  ‘Kome er licht! –‘ Let wel: zon, 
maan, sterren, worden daarna  aan het firmament gezet en kunnen dan pas licht geven.  Als 
het licht de duisternis niet verdrongen had,  was er dan niks terecht gekomen van de 
scheppig?  Wie zal het zeggen. Dat beamen van de roeping gebeurt misschien  op deze 
afbeelding. Door de ‘lichtgevende’ Stem,  zie ik, vermoedelijk met veel te veel fantasie een 
tamelijk bange ‘haas’ in de aangetikte figuur. Zo geweldig zal het niet meteen worden als de 
duistermnis zijn geheimen moet prijsgeven. Maar het begin van het begin, dát is begonnen! 
 
Wij zingen: Psalm 67 en daarna uit het Dienstboek van de kerk het Kyrie van Frits Mehrtens, 
gevolgd door het Gloria, Gez. 316: ‘Het woord dat u ten leven riep’  Na de lezing uit 1 Samuel: 
Gez. 944:’O Heer, verberg u niet voor mij’.  Na de lezing van het Evangelie naar Johannes de 
Lofprijzing 339b en na de Verkondiging Gez. 377: ‘Zoals ik ben, kom ik nabij.’  Als gezamenlijk 
gezongen slotlied zingen we: Gez. 837: ‘Iedereen zoekt u jong of oud’. 
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 4e zondag na Epifanie, 30 januari 2022 
Vr. Ds. Bram Grandia 
Lezingen: 1 Koningen 8:22-30; Johannes 2:13-25 
 
In beide lezingen staat de Tempel centraal. De voorloper van de 
tempel, de Ark met de beide stenen platen met de tien 
Woorden, is altijd met het volk mee gereisd. De Eeuwige zelf ook, 
‘in wolk en vuurkolom’. De belofte van het ‘land’ gedaan aan de 
nog rondtrekkende, zwervende Aartsvaders, leidt gaandeweg tot 

de vestiging in dorpen en steden. Daarmee groeit onder mensen het verlangen naar een 
tastbare ‘woonplaats’ voor de Eeuwige, zodat de omgang met en de nabijheid van de ENE 
ritueel geordend kan worden. Aan dat verlangen komt Koning  Salomo tegemoet. Met de 
komst van die Tempel met zijn priesters en hogepriester, de offerrituelen, het Heilige der 
Heilige met daarin de Ark, de Menora, de Toonbroden, is het niet denkbeeldig dat de G’d 
van Israël in de ogen van mensen een beetje gaat lijken op andere goden rondom het oude 
Israël, met hún tempels en hún heilige voorwerpen. Dan dreigt ook afgodendienst.   
Daarom klinkt het gebed van Salomo als een smeking: zal de Eeuwige wel in de Tempel 
willen wonen? Salomo vraagt om de zegen over de plaats ‘waarvan gij gezegd hebt ‘mijn  
naam zal daar aanwezig zijn!’ Salomo blijft ‘wijs’: de Tempel die onder mensen noodzakelijk 
geworden is, zal niets afdoen van wie de ENE zelf voor mensen wil zijn en smeekt:  Gij, wil 
horen, in de plaats waar gij zetelt, in de hemelen, verhoor dan en vergeef dan!’. Als Jezus dan 
eeuwen later op het Tempelplein alle activiteiten verstoort, verstrooit, zegt de Naardense 
vertaling, is niet minder dan die rituele ordening van de omgang met deze ENE, de G’d van 
Abraham, Isaaäk en Jacob,  in het geding. Zelfs het klaarstaande offervee moet het 
ontgelden: het is kennelijk niet meer ritueel ‘puntgaaf’ om geofferd te kunnen worden, dus 
dreigen de kopers te worden bedrogen als die de nabijheid van de Eeuwige denken te 
zoeken en te vinden. Maar dan die tempel waar Jezus het over heeft? Jezus maakt duidelijk 
dat G’d niet te vangen is in dit gebouw en al helemaal niet gediend wordt door activiteiten 
van een ‘super-souvenierwinkel met groei-economie’. Op de afbeelding van vandaag zijn al 
die woelingen  in beide lezingen in grijze golven te zien.  Met gepassioneerd rood ook, van 
ambitie (Salomo)  en verontwaardiging (Jezus). Maar ook veel licht: het is nog niet te laat nu 
er in beide gevallen openbaar wordt hoe en op welke plaats de G’d van Israël voor zijn 
schepping G’d wil zijn. De lezing van het Evangelie eindgt  ermee dat men Jezus niets hoeft 
te vertellen over de afwijkende drijfveren van de mens ‘want zelf heeft hij gekend wat er in 
de mens geweest is’. 
 
Wij zingen: Psalm 93 en daarna uit het Dienstboek van de kerk het Kyrie van Frits Mehrtens, 
gevolgd door het Gloria, Gez. 791: ‘Liefde eenmaal uitgesproken’.  Na de lezing uit 1 
Koningen: Psalm 132: ‘Heer denk aan David’:1. 2.3.4. of Gez. 319: ‘Alles wat er staat 
geschreven’ of Gez. 364: ’Hoor Gij ons aan.’ Na de  lezing van het Evangelie naar Johannes de 
Lofprijzing 339b en na de verkondiging Uit: ‘Voor onderweg’ - Schriftliederen t. Henk 
Jongerius, mel. Jan Raas: Gez. 75: ‘Kom naar het levend water’. Als gezamenlijk gezongen 
slotlied zingen we: Gez.906: ‘God is tegenwoordig’ 1.2. en 8.  
 
Ada Waalboer 
 

******* 
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actie Kersttas 2021 
 

 
Ontvangers dankbaar 
voor kersttas. 
 
 
Dank voor uw bijdragen 
aan de actie kersttas 
aan onze diaconie of 
rechtstreeks aan de 
Stichting Strak. Deze 
kerst hebben we zo’n 
450 gezinnen blij 
kunnen maken met een 
goed gevuld kerstpakket 
met nuttige en 
feestelijke 
boodschappen in de 
gemeenten Rheden en 
Rozendaal. 
 
DIANA, Diaconaal 
Netwerk 
Armoedebestrijding 
Rheden-Rozendaal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

******* 
 

vanuit de diaconie 
 
1. collectes januari 2022 
 
Zondag 2 januari : voor de Stichting STRAK, een hulporganisatie voor mensen die moeten 
leven van een minimuminkomen in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Voorheen was het 
de Stichting Mensen in Nood; overduidelijk is dat deze stichting meer dan nodig is. Zij werkt 
samen met Diana en heel recent is weer voor de kersttas, ditmaal een kerstpakket gezorgd. 
Zondag 9 januari : Schuldhulpmaatje. Eveneens een project dat in een grote behoefte 
voorziet: als mensen helemaal vastgelopen zijn in alle financiële toestanden. Er zijn voor 



15 
 

zulke situaties schuldhulpmaatjes die speciaal opgeleid zijn om orde te helpen scheppen en 
de mensen op weg te helpen uit de financiële problemen te komen. De schuldhulpmaatjes 
zijn vrijwilligers en hun opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door financiële hulp van de 
kerken. 
Zondag 16 januari : voor het Kruispunt in Arnhem, overbekend bij ons in Rozendaal, maar 
het blijft heel belangrijk om het Kruispunt te steunen: de armoede en het aantal daklozen 
worden bepaald niet minder! 
Zondag 23 januari : voor het diaconaat; deze collecte is voor de pot van onze eigen diaconie, 
waaruit o.m. worden betaald bloemen, kaarten, acute financiële hulp enz.  
Zondag 30 januari : Leprazondag. Al jaren biedt de Lepra Zending hulp in 33 landen, 
waaronder: Nepal, India, Kongo, Ethiopië, Bangladesh en Myanmar. 
Als je lijdt aan lepra volgt uitstoting en ben je onaanraakbaar. En dat terwijl het betrekkelijk 
eenvoudig is om met medicatie genezing te bewerkstelligen. Ook hier is geld en 
vrijwilligerswerk bij nodig. 
 
2. Koken in het Kruispunt 
 
Vanuit Rozendaal wordt er al ongeveer 20 jaar gekookt in het Kruispunt, 4 of 5 maal per jaar. 
We hebben een Rozendaals menu waar erg van genoten wordt. Het is nog altijd gelukt om 
voldoende kokers/kooksters te vinden in onze kerk; ook het afgelopen jaar is dat ondanks 
alle beperkingen i.v.m. corona toch gelukt. Allen die meededen hartelijk dank, niet in het 
minst van het Kruispunt. 
Voor het komende jaar zijn er ook voldoende mensen die gaan koken en dinsdag 4 januari is 
onze eerste kookbeurt in 2022. Veel plezier gewenst bij het koken! 
 
voor de diakenen       Ans van Dijkhuizen 
 

******* 
 

  
                                                                  Nieuwsbrief van Stichting SOS Kayamandi 

Beste sponsors, 

Op de valreep van 2021 ontvangt u onze nieuwsbrief. 

Afgelopen jaar stond, ook in Zuid-Afrika, in het teken van corona. 

In de townships waren de scholen een paar maanden dicht. 
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En in de weeshuizen was er veel hulp en afleiding door vrijwilligers, die de kinderen 

meenamen voor uitjes, of spelletjes met ze kwamen doen. Ook om ze met hun schoolwerk 

te helpen. 

Inmiddels zijn de kinderen weer naar school en maken zij en de pleegmoeders het goed. 

Ten aanzien van ons broodproject; 

Door de lockdown hadden veel ouders geen inkomen en er was geen geld om eten te kopen. 

Er is besloten dat er aan die gezinnen, waarvan de kinderen brood op school kregen, nu 

voedselpakketten aan het hele gezin uitgedeeld moesten worden. 

Ook ten gevolge van corona heeft niemand van ons bestuur het afgelopen jaar de townships 

kunnen bezoeken. We zijn zo blij dat mw. Karin Viviers, die in onze raad van advies is, in 

township Kayamandi woont en ons op de hoogte houdt. 

Dit jaar heeft ons bestuur weinig activiteiten kunnen organiseren, maar gelukkig is dat op 20 

november 2021 nog wel gelukt. 

We hebben een Benefiet film laten zien van een opera van Mozart en we mochten hiervoor 

de Grote Kerk in Velp gebruiken, er was veel belangstelling voor en we zijn erg blij met de 

opbrengst. En in Rozendaal, ook in november, werd de film over het leven van Mandela: 

“Long Walk to Freedom” getoond. Ook deze middag werd goed bezocht en was een succes! 

We gaan door met de donaties aan onze projecten, wel hebben wij te kennen gegeven dat 

we onze donaties met 20% moeten verminderen. Dit in verband met onze financiële situatie. 

We blijven afhankelijk van onze sponsors en donateurs en hopen nog jaren samen met u 

onze kinderen te kunnen blijven ondersteunen. 

Namens alle bestuursleden dank ik u voor uw steun en betrokkenheid! 

En wens ik u alle goeds voor 2022 toe. 

 

Bea Lanting-Boer 

Voorzitter stichting SOS Kayamandi 

 

******* 

 

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. 
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China 

In aanloop naar de Olympische Spelen wil China zichzelf positief profileren als supermacht. 

Er heerst echter een verstikkende censuur t.o.v. van andersdenkenden die voor hun mening 

uitkomen en worden veroordeeld tot lange celstraffen. Dit lot treft o.a. academici, 

burgerjournalisten, advocaten, mensenrechtenverdedigers en Tibetaanse monniken. De 

petitie roept de Chinese president Xi Jinping op alle mensen vrij te laten die uitsluitend 

vastzitten omdat ze voor hun mening uitkomen. Ondertekenen van deze oproep kan via 

https://www.amnesty.nl/forms/pet-china-os.  

 

 

******* 
 
 

Nicodemuskring 
 
Op vrijdag 29 januari komen we hopelijk weer samen in de Serre van onze kerk. U heeft 
elders in de Nieuwsbrief kunnen lezen dat er een ventilatiesysteem zal worden geplaatst 
waardoor de lucht vrijwel geheel gezuiverd wordt van aerosolen. Natuurlijk houden we 
afstand en dragen we mondkapjes tijdens onze verplaatsingen, maar hopelijk kunnen we 
elkaar weer zien en spreken. De ochtend zal mede worden ingekleurd door enkele 
gedachten rondom de gebeden in onze kerk. Ik stelde het afgelopen jaar een boekje samen 
met gebeden van diverse liturgen die stem geven aan de gebeden in de eredienst. Er is ook 
‘werk’ van mijn eigen hand bij. We zullen stilstaan bij het taalgebruik, de woordkeuze, de 
thematiek van de gebeden en de veranderingen in het bidden van de afgelopen jaar. De 
koffie staat klaar vanaf 9.45 uur, we beginnen om 10.15 uur. U bent van harte welkom! 
 
ds. Frans Ort 
 

******* 
 

Open Podium Poëzie 2022 
 
Zondag 30 januari valt in de Week van de Poëzie. Een aantal regionale dichters zal die 
middag werk van eigen hand voordragen in onze kerk. Onder meer René Kijne, Lammert 

https://www.amnesty.nl/forms/pet-china-os
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Hoeve en Jaap van Dijkhuizen uit Velp, Adrie van Heerde, Dick Ottevanger, Corrie van ’t 
Spijker en Sya de Nooij uit Dieren, Frits Koning en ondergetekende uit Rozendaal. De 
gedichten worden afgewisseld met improvisaties op de piano. De middag begint om 14.30 
uur en zal tot ongeveer 16.00 uur duren. Naderhand heffen wij het glas en is er gelegenheid 
tot napraten met de dichters in de Serre. U bent van harte uitgenodigd. Het enige 
voorbehoud dat we maken, zijn de maatregelen rondom corona, maar mocht het anders 
worden dan zullen we u natuurlijk via de mail op de hoogte stellen. 
 
ds. Frans Ort 
 

******* 
 

vanuit het College van Kerkrentmeesters: gift 
 

Het CvK ontving van NN een gift van 200,- Euro en een van 100,- Euro.  Hartelijk dank aan de 

gulle gevers! 

 

Namens het CvK, 

Hans Rexwinkel 

 
******* 

 

actie Kerkbalans 2022 
 
SAMEN voor de kerk van morgen 

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan en deze vindt plaats van 15 tot en met 29 januari 2022. 

Tijdens deze actie met bovengenoemd thema krijgen alle leden van onze gemeente een brief 

met het verzoek voor de jaarlijkse financiële bijdrage.  

In verband met de coronapandemie worden de enveloppen door onze vrijwilligers niet 

persoonlijk aan u overhandigd, maar direct bij u in de brievenbus gedaan. U wordt 

vriendelijk verzocht om het ingevulde formulier – middels de bijgevoegde voorgefrankeerde 

envelop – weer aan ons terug te sturen. Wij vragen uw begrip voor deze aanpak. 

Wij hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen en danken u alvast voor uw 

bijdrage aan de instandhouding van onze kerkgemeenschap! 

 

Namens het CvK, 

Hans Rexwinkel 
 

******* 
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aangepaste uitnodiging:  
kerkdienst met ds. Trees van Montfoort op 9 januari online 
 

 
 
Zorg voor het klimaat raakt het hart van de kerk 
De kerken hebben een belangrijke rol te spelen in de huidige klimaatcrisis. Dat is de 
overtuiging van theologe Trees van Montfoort, auteur van Groene Theologie, het 
theologieboek van het jaar 2019. Als kerken relevant willen zijn, moeten ze laten zien dat ze 
midden in de wereld staan. Zorg voor milieu en klimaat moet niet beperkt zijn tot kleine 
specialistische groepjes in de kerken, niet slechts een van de thema’s in de marge en niet 
alleen praktisch van aard. In haar boek pleit ze ervoor dat de zorg voor het klimaat het hart 
van de kerk raakt. Het betekent een ander licht op de bijbel. Het betekent een herziening 
van ons christelijk wereldbeeld. Een herwaardering van de natuur, waar de mens een 
bescheiden deel van is.  
Niet alleen met het coronavirus, maar ook met de klimaatverandering roept de natuur ons 
tot de orde. Dwingt ons tot een antwoord. Van Montfoort laat zien dat christenen een 
antwoord in de bijbel kunnen vinden. In Groene Theologie neemt ze daartoe de lezer bij de 
hand. 
Op zondag 9 januari 2022 komt ds. Trees van Montfoort op uitnodiging van ds. Frans Ort 
spreken in de Kerk van Rozendaal, maar helaas zonder publiek. De dienst begint om 10 uur 
en kan digitaal bijgewoond worden via www.kerkdienstgemist.nl/rozendaal.  
 
Deze dienst is het startpunt voor een oecumenische gespreksgroep rond het boek Groene 
Theologie, ondersteund door de Raad van Kerken Veluwezoom.   
Data: 3 februari, 3 maart, 7 april, 12 mei en 2 juni.    
Tijd: 20.00 – 22.00 uur vanaf 19.30 uur inloop met een drankje 
Plaats: Grote Kerk, Kerkstraat 32 Velp, zaal Biljoen 
Voor meer informatie of om je op te geven, mail naar Ida 
Eldering<ida.eldering@hotmail.com>,  Hennie de Pous < henniedepous@iofc.nl> , Eduardo 

http://www.kerkdienstgemist.nl/rozendaal
mailto:ida.eldering@hotmail.com
mailto:henniedepous@iofc.nl
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Hoogbruin <edu.ofs@gmail.com> of naar de secretaris Raad van Kerken Veluwezoom 
Hannie Brouwer < brostro@hetnet.nl>. 
 
Hennie de Pous, Dieren 
Hannie Brouwer, secretaris RvK Veluwezoom 
 

******* 
 

kerktuin in de winter 
 

Ook in de winter wordt er in de tuin 

gewerkt!  Zie het kleine figuurtje in de 

rechterboom. Een medewerker van onze 

hovenier Kapona die de takken van de 

tamme kastanje controleert en inkort, 

nadat er afgelopen zomer spontaan een 

zware tak op het terras van de serre 

belandde. 

 

Maar de tuin heeft dan ook zijn 

schoonheid. Zie de rijp op een 

uitgebloeide plant. 

 

 

Foto’s Erik Kool 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
******* 

mailto:edu.ofs@gmail.com
mailto:brostro@hetnet.nl
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vakantie ds. Frans Ort 
 
Van 31 december tot en met 8 januari zal ik van een korte vakantie mogen genieten. In deze 
periode kunt u in geval van nood contact opnemen met mijn collega Bert Bomer uit 
Doesburg: hij zal mij tijdens die periode vervangen. Hij is telefonisch te bereiken op de 
volgende telefoonnummers: 06 305 82 748  of  03 13 420 918. 
 
ds. Frans Ort 
 

******* 
 

datum inleveren volgende kopij 
 

De kopij voor de volgende Nieuwsbrief mag worden aangeleverd voor 27 januari 

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

voor deze Nieuwsbrief: dat werkt bijzonder fijn! Ik heb nog een verzoek: zou u als het even 

kan, de kopij in Word willen aanleveren? Velen gebruiken de letter al die ik voor de 

Nieuwsbrief ook gebruik: de Calibri 12cpi. Het zou helemaal fantastisch zijn wanneer u die 

letter ook al zou willen gebruiken… Dat vergemakkelijkt voor mij het ‘inboeken’ in de 

Nieuwsbrief aanzienlijk. Mijn e-mailadres luidt: f.ort@upcmail.nl 

 

******* 

 

herdenking 13 december bij de Emmapyramide 
 
We besluiten de Nieuwsbrief met een indringend en indrukwekkend gedicht van Frits 
Koning, dat hij schreef naar aanleiding van de herdenking op 13 december jongstleden. 
 
 
ROZENDAAL / VELP 
Op 13 december jongstleden werden bloemen gelegd bij het oorlogsmonument vlak bij de 
Emmapiramide. De bloemen werden gelegd door de burgemeesters van Rozendaal en 
Rheden en vertegenwoordigers van stichting Velp voor Oranje, de Geërfden van Velp en 
scouts van de Markesteen, die het monument hebben geadopteerd.   
Als onderdeel van de eenvoudige plechtigheid las ik mijn gedicht "Emmapiramide" voor. 
Geen van de gearresteerde jonge mannen was - voor zover bekend - actief betrokken bij 
verzetswerk. Sommigen waren ondergedoken om niet in Duitsland te werk gesteld te 
worden. Toen de geallieerden het zuiden van Nederland hadden bevrijd, probeerden ze - 
onafhankelijk van elkaar - de rivieren over te steken om zich aan te sluiten bij de legers van 
de Canadezen, Engelsen en Amerikanen. Ze belandden uiteindelijk allemaal in de beruchte 
gevangenis van de SD, het gebouw van de Rotterdamse Bank te Velp tegenover het 
postkantoor. Toen elders in Nederland burgeraanvallen op Duitse wachtposten waren 
uitgevoerd gaf Hans Albinn Rauter - de hoogste vertegenwoordiger van de SS in Nederland - 
opdracht om tien jonge mannen te executeren. Acht werden op 12 december uit de Velpse 

mailto:f.ort@upcmail.nl
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gevangenis gehaald en in de ochtend van 13 december 1944 bij de Emmapiramide 
doodgeschoten. De andere twee zijn een dag later geëxecuteerd. Toen het massagraf na de 
oorlog werd geopend bleek uit de ingeslagen schedels en andere verminkingen dat de 
jongens de nacht voor hun executie zijn gemarteld. 
 

Emmapiramide 
 

Ik loop waar zij gelopen hebben, 
met lopen in hun rug, 
met stampende laarzen, 
gewapend tot de tanden, 
geboeide handen, geen weg terug. 
Wat hebben ze gedacht die acht 
toen ze werden opgebracht nabij  
de Emmapiramide. 
Was het de pijn van 
schrijnende mishandeling, 
een wilde nacht, hun hartsvriendin 
of het gezin van vader, moeder, 
broer en zus, de laatste kus, 
"doe je voorzichtig"... 
Vloeiden tranen in de rij of, 
tot het laatst manmoedig. 

  
Gelaten staan ze in de del, 
geen uitgestoken hand 
van god of vaderland. 
Dan, het bevel, 
de knal, de val, acht achtereen,    
doodstil ....    

 
 

Frits Koning  
frkoning@gmail.com 

 
******* 


