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ter overweging
God, luisterende God,
wij danken U voor de zegen van de stilte.
De stilte van de zon die opkomt.
De stilte van de mist boven de uiterwaarden.
De stilte van het luisteren.
De stilte aan het eind van het verhaal.
De stilte tussen de tonen in de muziek.
De stilte tussen vrienden.
Zegen ons dan, hier en nu,
en kom ons met die stilte tegemoet.

Jan Sutch Pickard

*******

In Memoriam
Op 25 maart 2022 overleed Mintsje Hielktje Koentz-Wijlhuizen op de leeftijd van 95 jaar. De
laatste jaren werd zij verzorgd in Regina Pacis, maar daarvoor woonde zij lange tijd aan de
Rozendaalselaan in onze gemeente. De uitvaart vond in besloten kring plaats in de
huiskamer van het rouwcentrum Kramer in Velp. Tijdens de dienst herdachten wij haar
leven: haar afkomst uit Rozendaal, haar zorg voor haar moeder. We herdachten ook haar
werk als wijkverpleegkundige: zij was zéér trots op haar speld, die ze nog heel lang bewaard
heeft. Minnie was een vrouw die altijd wat bescheiden en teruggetrokken was in het
gesprek, maar wanneer je eenmaal toegelaten werd in haar leven, dan was ze hartelijk en
belangstellend. Ik heb dat zelf ervaren toen ik kwam kennismaken: ik bleek jarenlang nauw
samen gewerkt te hebben met haar broer Karel, met wie zij vaak op vakantie is geweest.
Toen dat bleek, was het ijs tussen ons onmiddellijk gebroken. Wij keken terug op haar
veertigste verjaardag: de dag dat zij in het huwelijk trad. Samen met haar man heeft zij lief
en leed gedeeld. De laatste jaren werden gekenmerkt door langzamerhand het achteruit
gaan. Uiteindelijk kon zij niet meer thuis wonen en verhuisde zij naar een verzorgingshuis.
Minnie had ook haar plek in onze gemeente, daarom herdachten wij ook haar
geloofsvertrouwen. Het teken daarvan was ook te horen in de Schriftlezing: we lazen Psalm
23. In dat licht hebben we haar begraven op de begraafplaats in onze gemeente. Ik wens
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haar familie, vrienden en bekenden alle goeds toe en vooral ook sterkte om het gemis te
dragen.
ds. Frans Ort
*******

gedicht
Een aantal weken geleden hadden we het eerste Open Podium Poëzie in onze kerk. Een
mooie opkomst, zeer verschillende (en altijd goede) gedichten en dichters. Enkele dichters
staan regelmatig in de Nieuwsbrief. Ik zal in deze Nieuwsbrief een aantal anderen aan het
woord laten.

Bloem
Mijn moeder herkent me niet meer
En ik ken haar niet
Soms een glimp in mijn eigen spiegel
Dag mam, zullen we wandelen
Ze draait weg voor mijn kus
En weigert mijn arm
Zachte dwang en een rondje door de omheinde tuin
Getooid in haar prachtigste kleuren
Dan wijst ze me haar mooiste aan
Rood natuurlijk
Ik pluk dat felle wonder en ze laat niet meer los
‘Mooi, deze bloem’, zegt ze
Dan mag ik haar kussen
Dag mam

Tineke van Middelkoop-Mintjes

*******
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kerkdiensten mei
1 mei, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal,
voorganger: pastor Hans Noordeman
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
8 mei, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Frans Ort
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
15 mei, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: pastor Janneke Bron
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
22 mei, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Frans Ort
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
29 mei, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Marieke Fernhout
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal

*******

bij de kerkdiensten
Nog na dromend van de gebeurtenissen met Pasen zou het denkbaar zijn geweest dat Pasen
èn Pinksteren op één dag vallen! Wat is er troostender dan als treurende mensen rondom een
graf dat de dode helemaal niet heeft kunnen vasthouden? Maar nee, de executie van Jezus is
ons onder de huid gaan zitten. Niet te geloven is het voor ons dat de doodse duisternis van
het graf het heeft afgelegd tegen G’ds aanroep van het licht in Genesis 1. Bovendien heeft
Jezus tegen de leerlingen gezegd dat er een tijd komt dat hij ook in zijn ‘na-grafse’
verschijningsvorm, niet meer bij hen zal zijn. Dat hij dan een ‘troosttoeroeper’ zal sturen. Het
project waarin we het afgelopen jaar bijna ononderbroken lazen uit het Evangelie naar
Johannes eindigt op zondag 1 mei. Toch gaat het lezen uit dat zelfde Evangelie in de weken
erna gewoon door. Dat is liturgische traditie: immers het Evangelie naar Johannes wordt de
meest bespiegelende tekst gevonden van de vier evangeliën. De zondagen na Pasen tellen ook
40 dagen en dragen ook hun eigen namen: Quasimodo Geniti, Goede Herder, Jubilate,
Cantate, Rogate. Hemelvaart midden in de week en nog één zondag Exaudi maken de ‘vijftig
dagen’ vol tot Pinksteren. De Pentecoste, de ‘vijftig’ dagen tussen 1e Paasdag en Pinksteren
zijn afgeleid van de periode tussen de Joodse feestdagen Pesach en Sjawoeot, het
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‘wekenfeest’. Op de eerste dag van Pesach wordt de eerste gersteoogst binnengehaald. Dan
begint de Omer-telling, de Sefirat Ha’omer, het wachten op de oogst van de tarwe. De
Omertelling telt niet de dagen na Jezus’ opstanding maar de tijd dat het volk door de woestijn
zwierf na de uitleiding uit Egypte tot aan de dag dat het de Tora ontving bij de Sinaï. Voor het
Jodendom is de tijd van de Omer een tijd van bezinning èn ook van rouw, omdat door de
eeuwen heen Joden erg veel rampen meemaakten: niet alleen mislukte oogsten, maar ook
veel pogroms vonden uitgerekend in de tijd tussen Pasen en Pinksteren plaats. Immers, de
jodenverguizing is van alle tijden en zeker na de executie van Jezus groeide het christelijke
vooroordeel snel: ‘het zijn de joden die Christus hebben vermoord’. Daarom wordt in de
liturgie van de zondagen na Pasen een zich steeds verder van Pasen af verwijderende lijn
zichtbaar. Elke zondag moeten we meer moeite doen om bij het overstelpende wonder van
de opstanding in de buurt te blijven. Wie was Jezus tijdens zijn leven? Over wie sprak hij ook
alweer zo geestdriftig en naar wie verwees hij voortdurend? ‘Blijf bij Hem, bij de ENE, de
Eeuwige, Hij is G’d over U en geen ánder.’
Zondag Goede Herder, 3e van Pasen, 1 mei 2022
vg: Pst. Hans Noordeman
Liturgische kleur: wit
Lezingen: Jesaja 61:1-3 of
Jeremia 32:36-11; Johannes 21:1-14
Op de afbeelding van vandaag staat Jezus op de oever van
het meer. Maakt hij met zijn rechterhand het gebaar van
Pantocrator? Het gebaar van de alleenheerser in de
betekenis van de ENE, schepper van hemel en aarde? Simon Petrus drijft hem argeloos en
onbevangen tegemoet. Gaat het hier om een versie van het verhaal van de wonderbare
visvangst? Bij Lucas staat ook een variatie maar daar worden de apostelen ‘geroepen’ om
‘vissers van mensen te worden. Bij Johannes lijkt het er op dat er één mens moet worden
opgevist: Simon Petrus. Hij was degene die in Johannes 18 tot drie keer toe ontkende een
volgeling van Jezus te zijn. Hij is degene die ook na drie keer tegengesputterd te hebben toch
meemaakt dat Jezus ook hem de voeten wast.
De ‘getallen’ in deze lezing zijn eigenaardig. Van de zes leerlingen die gaan vissen, worden er
vier met naam genoemd. De Bijbelse getallensymboliek zegt dat ‘6’ staat voor de
‘onvolmaaktheid’ enerzijds, van de mens, anderzijds voor moeite, inspanning, werk, de zes
dagen van de Schepping die pas hun voltooiing bereiken op de zévende dag!
Er ligt op het houtskoolvuur één visje en brood. Bij ons gaat een bel rinkelen: als het géén
‘wonderbare visvangst’ is, dan wel een ‘wonderbare spijziging’? Maar wat moet dat expliciete
getal van 153 dan in deze tekst? We kunnen er even mee goochelen: 1 = de Ene, 5=de Tora,
3=de derde dag, waarop de Eeuwige zijn Schepping 2x goed noemde, de dag waarop ‘gasten
en vis nog fris’ zijn, de dag van de opstanding, de drie keer dat Jezus aan Simon Petrus zegt
hem absoluut de voeten te moeten wassen, maar ook van de drie eerdere ontkenningen door
Simon Petrus. Samen zijn 1+5+3=9. Volgens velen een weinig voorkomend getal in de Bijbel
maar in de liturgie is het Kyriegebed: Kyrie-Christe-Kyrie (eleison) en dat drie keer, niet
onbekend. Het is Simon Petrus die het net vol met de 153 vissen aan land trekt. Onze lezing
stopt bij Jezus die het brood neemt en het aan zijn leerlingen geeft ‘en ‘zo ook het visje’.
Maar in wat we hierna niet lezen zal het Jezus zijn die drie keer aan Simon Petrus vraagt:
‘Simon, houd je van mij?’ Simon Petrus antwoordt twee keer: ‘ú weet dat ik uw vriend ben’ en
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de derde keer: ‘ú weet alles, ú kent mij als uw vriend!’ Waarna Jezus Petrus achtereenvolgens,
opdraagt zijn bokjes te hoeden, herder over zijn schapen te zijn en zijn schaapjes te weiden.
Wordt op deze manier de drievuldige loochening van Jezus in hfst 18 door Simon Petrus
ongedaan gemaakt?
Wij zingen: Psalm 66, gevolgd door Kyrie en Gloria 299f; de lezing uit Jesaja of Jeremia wordt
gekozen uit: Gez.530: ‘de Geest des Heren is op hem’, Gez. 612: ‘Wij komen als geroepen’ of
Gez. 636: ‘Liefde is licht, opnieuw geboren’. Na de Evangelielezing naar Johannes klinkt de
Lofprijzing 339a en na de Verkondiging wordt gekozen uit Gezang 280:’De vreugde voert ons
naar dit huis’ of Gezang 611: ‘Wij zullen leven, God zij dank’ . Als slotlied kiezen we uit: Gezang
622: ‘Nu triomfeert de Zoon van God’ of Gezang 643:’Zing nu de Heer! Hij zag ons aan’.
Zondag Jubilate, 4e van Pasen, 8 mei 2022
vg: Frans Ort
Liturgische kleur: wit
Lezingen: Numeri 27:12-23;
Johannes 10:22-30
De eerste lezing komt uit het boek ‘Numeri’getallen’ omdat het boek begint met de eerste
volkstelling. De leden van alle stammen worden
geteld en die telling komt precies zo uit als
De laatste daden van Mozes - Luca Signorelli
eerder in Exodus. Maar om die ‘getallen’ gaat
(1450-1523)
het waarschijnlijk niet. Daarom heet het boek in
het Hebreeuws ‘Bemidbar’ of ‘In de woestijn’. Nog afgezien van de zwaarte van de tocht zelf,
is het bouwen aan de relatie tussen de Eeuwige en zijn volk niet over rozen gegaan. De
Eeuwige laat Mozes vandaag het land van belofte wel zien, maar Mozes zal er niet bij zijn als
het volk daar binnentrekt. Oorzaak is ‘de rebellie van de samenkomst’. Aäron en Mozes
hebben ‘gerebelleerd tegen mijn mond toen je mij ‘voor hun ogen bij de wateren heilig moest
houden;’ Zo staat dat in Numeri 20: ‘De HERE zei tegen Mozes: 8 ‘Haal de staf en roep daarna
het volk bijeen. Terwijl de mensen toekijken, moet u tegen die rots daar spreken en dan zal er
genoeg water uitkomen!’ Mozes houdt het echter niet bij het woord alleen. Als het volk na
drie dagen in de woestijn alleen bitter water vindt, staat in Exodus 15:23-24: ‘Ze morren, de
gemeente, tegen Mozes, en zeggen: wát moeten we nu drinken? Hij schreeuwt tot de Ene; de
Ene wijst hem een stuk hout aan,- hij werpt dat in het water en zóet worden de wateren;’ Wij
hoorders kunnen wel dénken dat die verhalen overal op hetzelfde neerkomen, maar het draait
allemaal juist om de verschillen! Als Mozes het volk niet voorop zal gaan naar het land van
belofte vraagt hij de Eeuwige in de lezing van vandaag een nieuwe leider aan te stellen. Dat
gebeurt. Jozua wordt door de ENE aangewezen. Mozes stelt Jozua op voor de priester Elazar
èn voor het aanschijn van heel de samenkomst: ‘hij steunt met zijn handen op hem en draagt
hem de geboden over,- zoals de Ene heeft gesproken door de hand van Mozes’.
Op de afbeelding van vandaag zien we ‘De laatste daden van Mozes’, toegeschreven van
Luca Signorelli (1450-1523). Het is onderdeel van de beschildering van de Sixtijnse Kapel in
Rome. Michelangelo was het meest enthousiast over de naakte jongeling in het midden.
Maar…..wie is hij? Er bestaat een opvatting dat de naaktheid van deze jongeman als zegel
van onschuld en puurheid de stam van Levi representeert. Immers uit de Levieten komen de
priesters voort en deze stam zal niet meedoen in de verdeling van grond in het land van
belofte. Zij behoren alleen thuis te zijn in de Tempeldienst. Mozes leest rechts de wet
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opnieuw voor aan het volk, zijn voeten lijken te rusten op de Ark met de twee stenen
tafelen. Links staat hij als hoogbejaarde die zijn staf overdraagt aan zijn opvolger Jozua. Op
de achtergrond in het midden, staat Mozes op de berg Nebo waar een engel hem het
beloofde land laat zien, dat hij nooit binnen zal gaan. Links op de achtergrond rouwen zijn
volgelingen om zijn dood. Ook in het Evangelie maakt Jezus opnieuw glashelder dat hij zijn
gezag niet in zichzelf heeft gezocht, laat staan gevonden, maar: ‘mijn Vader–wat hij mij
heeft gegeven is groter dan alles, en niemand is bij machte uit de hand van de Vader te
roven; ik en de Vader zijn één!’ Had daar niet beleefder moeten staan: ‘mijn Vader en ik zijn
een?’ Maar Jezus is in dit vers wel degelijk bij ’mijn Vader’ begonnen en dat vers moet ook bij
‘de Vader’ eindigen, als een cirkel die heel de Schepping omvat, ‘áls een beschuttende
mantel om uw schouders heen geslagen’ zoals de zegen vaak luidt aan het eind van onze
dienst. Hebben deze twee lezingen een overeenkomst? Dat denk ik wel: het gaat om het
totale vertrouwen in en de nooit aflatende trouw van de Eeuwige.
Wij zingen: Psalm 33, gevolgd door Kyrie en Gloria 299f. Na de lezing uit Numeri klinkt: Gez.
100b: ‘Juich voor de Eeuwige, aarde alom’ op de in de orde van dienst aangegeven wijze. Na
de Evangelielezing naar Johannes klinkt de Lofprijzing 339a en na de Verkondiging wordt
gezongen Gez. 653: ‘U kennen, uit en tot U leven’. Als Tafelgebed word vandaag 403d, “Die wij
kennen als een Vader” gezongen en gesproken. Als slotlied zingen we Gez. 362: ‘Hij die
gesproken heeft een woord dat gaat’.
Zondag Cantate, 5e van pasen 15 mei 2022
vg: Pst. Janneke Bron
Liturgische kleur: wit
Lezingen: Deuteronomium 6:1-9
Johannes 13:31-35
Jubelden we vorige week nog over het Paaswonder, vandaag
zingen we alleen nog, maar niet minder uitbundig. Wat heeft
Mozes vorige week in zijn handoplegging aan Jozua bij wijze van
spreken overgedragen? ‘Dit zijn het gebod en de inzettingen en
de rechtsregels welke de ENE uw God heeft geboden u te leren,De vurige letters va het
om ze te doen in het land waarheen ge gaat oversteken om het te
Shema Ysrael
beërven;’. Zo begint de lezing van vandaag uit Deuteronomium.
En…nee….de Bijbel laat zich niet lezen als een chronologisch vervolgverhaal. Tegelijkertijd
mogen we er wel vanuit gaan dat alle (op)schrijvers van wat voordien van mond tot mond
werd doorverteld de fundamentele ‘refreinen’ van de Bijbel voor op de tong hebben gehad.
Hét refrein dat als kapstok fungeert waaraan alle andere aan hun eigen haakje hangen luidt:
‘Gij zult geen ándere goden voor mijn aangezicht hebben’ en Jezus heeft als volgt uitgelegd in
de evangelielezing van vandaag: ‘een nieuw gebod geef ik u dat ge elkaar liefhebt!- zoals ik u
heb liefgehad, dat gij ook elkaar liefhebt;’
Geeft Jezus dan écht een ‘nieuw’ gebod? Het is het bekende, onverwoestbare gebod, in een
nieuwe, feestelijk geborduurde, jas. Alsof Jezus zegt: ‘Hoor maar, zie maar, ik heb het jullie
voorgedaan, dat liefhebben van elkaar, als jullie dat elkaar doen dan groeit daaruit een manier
van samen leven die zo aanstekelijk is dat buitenstaanders zich zullen haasten om mee te gaan
doen’. Maar de Man van Nazareth is niet naïef. En laten wij dat dan ook maar niet zijn. Het is
vandaag al iets langer geleden, het gedenken van de geschiedenis van Jezus leven, werken,
zijn executie, zijn graf. Wij staan vandaag weer stil bij de lichtafdruk op de donkere boomstam
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die daar werd achtergelaten toen Jezus aan de hand van de Eeuwige in confrontatie met de
dood een stap opzij deed. Liefhebben van elkaar is geen zaak van roze fondant en suikerzoete
romantiek, geen eeuwigdurende ‘Valentijnsdag’. In tegendeel. Het is leven en werken met de
beginverzen van de lezing uit Deuteronomium in de rug: de inzettingen en rechtsregels die
geboden zijn om te leren. En dan dat land, dat land van belofte. Is het èrgens? De eeuwen van
uitleg hebben het vastgetimmerd in ‘Kana in Gallilea’. Daar waarvan een van de voorgangers
tijdens een van de diensten in de Stille week nog (vrij hertaald) zei: ‘daar waar je niet gevonden
wil worden, te midden van allerlei ongure sujetten’. Het gaat er niet om het zinnebeeldige
prikkeldraad rond Kana door te moeten knippen. Beloofd land zal overal zijn waar de
‘inzettingen èn de rechtsregels’ in praktijk worden gebracht of in Jezus ’woorden: ‘hieraan
zullen allen herkennen dat gij leerlingen van mij zijt: als ge onder elkander liefde hebt!’
Wij zingen: Psalm 98 gevolgd door Kyrie en Gloria 299f. Na de lezing uit Deuteronomium
uit De Woorden gezongen”- liederen bij het boek Deuteronomium, 10: ‘Wanneer uw zoon u
vragen zal’ of Gez. 323:’Hoor, maar ik kan niet horen’ . Na de lezing uit het Evangelie naar
Johannes klinkt de Lofprijzing 399a en na de Verkondiging Gez. 636: ‘Liefde is licht, opnieuw
geboren’ of Uit: ‘Zangen van zoeken en zien’ 46b: ‘Om liefde gaan wij een leven’. Als Slotlied
klinkt het gezang voor zondag cantate: Gez. 655 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ of Gez.
657: ‘Zolang wij adem halen’ .
Zondag Rogate, 6e van Pinkisteren, 22 mei 2022
Liturgische kleur wit
Vg: Ds. Frans Ort
Lezingen: Joël 2:21-27
Johannes 14:23-39
Kijkend naar de lezingen van vandaag jubelt de profetie over de –
‘rode’ – grond. Oussoren voegt bijna altijd dat ‘rode’ toe omdat
‘grond’ (adama) en mens (adam) van elkaar afhankelijk zijn. Wordt
het een niet door de ander ‘bewerkt’ èn ‘bewaard’, dan zal die mens
al heel gauw niet meer in leven kunnen blijven. Heeft Joël daarom
De profeet Joël - Peter Paul op de afbeelding van vandaag die rode mantel om zich heen
geslagen terwijl hij leest in een afgerolde Tora-rol? Peter Paul
Rubens (1577-1640)
Rubens (1577-1640) maakte deze afbeelding naar het voorbeeld
van Michelangelo Buonarotti (1475-1564)in de Sixtijnse Kapel in
Rome. In deze twee werken kunnen wij zien dat een verschil in
interpretatie met betrekkelijk eenvoudige middelen te realiseren is.
Van dichtbij bekeken ziet Joël er bij Rubens heel wat ‘aardiger’ uit
dan bij Michelangelo die een tamelijk verbeten trek op het gezicht
heeft gekregen: de normale gestrengheid van een profeet? Niet zó
1
gewend om zo te jubelen? Rubens is er wel aan begonnen, aan die
engelen op de achtergrond, maar óf zijn schilderij hoefde gewoon niet te worden af gemaakt
of hij heeft ze als onbelangrijk tenslotte weggelaten. Michelangelo moest Joël natuurlijk wel
positioneren in de rand van het plafond van de Sixtijnse Kapel en Rubens was het begonnen
om zoveel mogelijk échtheid van de mens weer te geven, waar de Renaissance schilders als
ook Michelangelo het patent op hadden. Daarom verbleef Rubens voor enige tijd in Rome.
Misschien was het schilderij van Rubens niet meer dan een studie. De essentie van de róde
mantel om de profeet heen is gebleven!
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Het Evangelie van Johannes herbergt eigenlijk ook zo’n ’dubbelportret’. Er zit ook zo’n
woordpuzzel in: wie Jezus liefheeft en zijn woorden zal bewaren ‘èn mijn Vader zal hem
De profeet Joël liefhebben’ tot zo iemand zullen wij komen en verblijf bij hem maken.
Michelangelo Buonarotti Staat er nou dat de Vader zo’n mens zal liefhebben òmdat deze Jezus
(1575-1654)
liefheeft of dat de liefde van de Vader daar helemaal niet afhankelijk
van is? Want Jezus gaat nog even door: als je Jezus niet liefhebt, zijn woorden niet bewaart,
dan nóg kan het woord dat je hóórt niet van hém zijn, maar wel van de Vader! Kortom: gaat
de trouw van de Eeuwige boven alles en iedereen uit, zelfs boven Jezus? De Bijbelse
geschriften zijn zonder uitzondering gelaagd, diepzinnig, poëtisch, maar daarom niet minder
raadselachtig. De troosttoeroeper krijgt nu een ‘omschrijving’ waarvan wij later een Naam
maken: de heilige Geest. Als we het zouden kunnen begrijpen, zegt Jezus: zoudt ge verheugd
zijn dat ik naar de Vader toe reis, omdat de Vader groter is dan ik’. Kleingelovigheid op dit punt
wordt door Jezus voorzien: ‘en nú heb ik het u gezegd, voordat het geschiedt, opdat ge,
wanneer het geschiedt geloven zult.’
Wij zingen: Psalm 67 gevolgd door Kyrie en Gloria 299f. Na de lezing uit de profetie zingen we
Gez. 984: ‘Gezegend die de wereld schept’ en na de lezing uit het Evangelie naar Johannes de
Lofprijzing 339a. Na de verkondiging Gez. 980: ‘Van alle welgeschapen dingen ‘ en als slotlied:
Gez. 678: Vreest niet, gij land, verheug u en wees blijde’.
Donderdag Hemelvaart, 26 mei 2022, Liturgische kleur: wit Lezingen: 2 Koningen 2:1015
Handelingen: 1-1-11
‘Op Hemelvaart zal het kerkbezoek vast niet
massaal zijn. Dat kan men betreuren, maar
het geeft misschien ook mogelijkheden om
deze ochtend in te vullen. Als men een
klassieke preekdienst wil houden, zou men nu
voor de liefhebbers wat meer de diepte in
kunnen gaan. (…) Maar men kan ook een
ander type viering houden, namelijk een
ochtendgebed . Hierin staan juist niet exegese
en verkondiging centraal , maar gebed en
lied.’ Tot zover het citaat uit ‘De Eerste Dag’
‘handreiking bij de jaarorde’ – zomer 2022jaargang 45 nr 3 pg 24: ‘Bij deze dag’.
Gaudenzio Ferrari 1471-1546: Musicerende Engelen
Het kerkbezoek zal er in Rozendaal helemaal
niet zijn, dat is het punt niet. Maar dat men in de vreemdsoortige gebeurtenis van een
‘hemelvaart’ nu aanleiding zou zien om ‘wat meer de diepte in te kunnen gaan’ of een
ochtendgebed te houden waarin juist niet exegese en verkondiging centraal staan maar een
luchtiger(?) hapje als gebed en lied , dat wekt op zijn zachtst gezegd verbazing. Vooroordeel,
dat natuurlijk ook, in elk geval bij uw scribent. Wannéér is er in een kerkdienst géén sprake
van ‘diepgang’? In de opvatting dat het gebed en het lied toch randversiering van de exegese
en de verkondiging zijn? Of de beide laatsten de verstevigende gulden lijst om gebeden en
liederen die zonder die lijst als een vogelveertje in de wind zouden vervliegen? Of is het de
vraag naar het verschil tussen vorm en inhoud, of tussen wel ‘liturgie’ of geen ‘liturgie. Maar
wat is ‘liturgie’? Elke dienst in welke vorm dan ook is uiteindelijk ‘liturgie’, een opeenstapeling
van handelingen waaronder het staan op de preekstoel of achter de Tafel zowel een
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inhoudelijke als een louter praktische keuze kan zijn. Maar geldt dat zondermeer voor allerlei
andere kwesties ook? Wel of geen toga, wel of geen kaarsen, wel of geen orgel/piano? Liever
een beamer dan een gedrukte orde van dienst? Een ‘vaste’ volgorde binnen de dienst of
‘lekker spontaan’ géén volgorde? Een zittende of lopende Avondmaalsviering? Elke week of
soms? Vragen die in dit korte bestek geen antwoord krijgen. De fundamentele kwestie blijft:
wat dient wel of niet de ‘diepgang’, de betekenis van de kerkdienst. Voor wel of geen dienst
op Hemelvaartsdag staat de vraag of alleen het getal regeert -het ontbreken van kerkgangers–
of het gaandeweg ontbrekende voorstellingsvermogen bij een hemelvaart op zich. Op pag. 25
van De Eerste Dag wordt een suggestie voor een vorm van dienst gedaan. Daarin de woorden
van een ‘welkom’:
‘Welkom bij deze Hemelvaartsviering. Vandaag gaan onze blikken omhoog naar de hemel.
Wat zien we daar, dat ons verbindt met God? Wat zien we daar dat ons verbindt met de aarde?
Is de hemel in de kerk ooit buiten beeld? In geen enkele Bijbelse lezing. Tegelijkertijd wordt
ons ‘aardlingen’ geleerd om juist niet met je neus in de wind omhóóg te kijken. Maar recht
vooruit èn om ons heen: dáár is de ‘hemel’ en als die ontbreekt zal die daar moeten ‘kómen’.
Het is daarom dat ik blijf houden van de regels van het Onze Vader in de oudere vertaling: ‘Uw
wil geschiede, gelijk in hemel, zó óók op aarde’ Eerst de stem uit hemel, die ons op aarde
aanzegt hoe het kán zijn of…wórden. Daartoe musiceren in die imaginaire hemel alle engelen.
Zondag Exaudi ‘Wezenzondag’
7e van Pasen, 29 mei 2022
Liturgische kleur: wit
Vg: Ds. Marieke Fernhout
Lezingen: 1 Samuel 12: 19b-24
Johannes 14:23-39
Tja, na de ‘hemelvaart’ noemt de kerk de volgende zondag
‘wezen-zondag’. Nu hebben de apostelen geen ‘broer’ meer,
geen ‘vriend’, geen leraar die hen bij de les houdt.
Op de afbeelding van vandaag staat de groep vrienden van Jezus die naar boven blijven staren.
Waren ze net een heel klein beetje bijgekomen van de gebeurtenissen rond Pesach, hadden
ze zich weer vermand na de gruwelijke ontdekking van het lege graf en beseffen ze nu dat
Jezus het Licht is dat de diepe duisternis van het graf niet gevangen kón houden, nu is hij
definitief uit hun midden weg. Hoe staan de figuren op de voorgrond er nu nog, op de derde
dag na Hemelvaart bij? De figuren op de voorgrond maken wel biddende gebaren met open,
smekende handen maar verder staan ze er eerder beteuterd, of zelfs verbijsterd bij dan met
vreugde omdat Jezus zijn reisdoel nu wel bereikt zal hebben: ‘bij zijn Vader die groter is dan
hijzelf’.
De profetie van vandaag zegt het duidelijk: de mensen kunnen niet zonder ‘koning’ want
zonder één die niet heerst maar dient, zal het volk steeds weer vervallen in het ‘toevoegen
aan het kwaad’. Samuel troost hen door te zeggen dat hij hen voortdurend zal blijven
‘onderrichten’ en voor hen zal ‘bidden’ . Maar: laat men toch vooral de ENE blijven ‘vrezen ‘en
dient hem in trouw, met heel uw hart; want ziet al het grote dat hij bij u heeft verricht’. Exaudi
heet deze zondag: Hoor! Dat zegt Jezus zijn vrienden ook aan: als ze doen wat hij hen heeft
opgedragen zullen zij geen ‘knechten’ zijn maar ‘vrienden’. De opdracht is immers dat zij
blijven doorvertellen wat ze van Jezus over de Vader hebben gehoord! De vader, zo zegt Jezus,
zal onder alle omstandigheden bij hen blijven: ‘opdat, wat ge de Vader ook zult vragen in mijn
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naam, hij u dat zal geven.’ Illusies over hun veiligheid hoeven de leerlingen niet te hebben. De
‘wereld’ is niet erg gesteld op degenen ‘die niet van déze wereld zijn’. Daarom zullen de
leerlingen te lijden hebben onder de weg die Jezus heeft moeten gaan; nooit is een dienaar
groter dan zijn heer!’ Wees zijn op deze zondag heeft dus alles in zich van een beroerde
toekomst. ‘Maar’, zegt Jezus hoopvol, ‘als ze mijn woord bewaren zullen ze ook dat van u
bewaren’.
Wij zingen: Na psalm 27 zingen we Kyrie en Gloria 299f. Na de lezing uit 1 Samuel kiezen we
uit: Gez. 802: ‘Door de wereld gaat een woord’, Gez. 834: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht, of
Gez. 851: ‘Gij, hemelhoog verheven’ . Na de lezing uit het Evangelie naar Johannes zingen we
de Lofprijzing 339 a en na de Verkondiging kiezen we uit het gezang voor deze ‘Wezen’zondag: Gez. 673 ‘Heilige Liefdeskracht’ of Gez. 692 : Wij wachten op de Geest beloofd’ en als
slotlied uit: Gez. 792: Kom, God en schrijf uw eigen naam’ of Gez. 793: ‘Bron van liefde, licht
en leven’.
Ada Waalboer
*******
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gedicht
Het tweede gedicht dat ik laat volgen, is van Roelf de Boer. Dit gedicht sloot de middag in de
kerk af. Roelf droeg het op aan de vluchtelingen in Oekraïne.

mijn leven
dood niet
dood niet
dood niet
dood niet

mijn illusies
mijn leven
mijn liefde
mijn hoop.

verhaal mij
verhaal mij
verhaal mij
verhaal mij

niet je desillusies
niet je oorlog en je pijn
niet je zinloos leven
niet je doelloos zijn.

vertel mij
vertel mij
vertel mij
vertel mij

zacht je liefste dromen
breed je mooiste blik
steeds je mooiste wereld
samen, jij en ik.

dan zal
dan zal
dan zal
dan is

de dood mij nimmer nemen
de dood er niet meer zijn
ik niet mijn leven nemen
de dood niet groot maar klein.

Roelf de Boer

*******

vanuit de Diaconie
Zondag 1 mei: op deze zondag vragen we uw aandacht voor het werk van De Regenboog in
Amsterdam. Ze zorgen daar voor de opvang van dak- en thuislozen en vluchtelingen, en
bieden hulp aan mensen met verslavings- of psychiatrische problematiek. Beroepskrachten
en vrijwilligers werken vanuit de visie dat ieder mens een waardig bestaan verdient en dat
ieder mens mee mag doen in de maatschappij. Ze hebben o.a. inloophuizen waar een
warme maaltijd wordt geserveerd en maatjesprojecten.
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Zondag 8 mei: KIA noodhulp. Deze keer is de collecte bestemd voor slachtoffers van geweld
in Nigeria. In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen mensen op de vlucht voor geweld
in eigen land. De meeste van hem wonen in dorpen waar de inwoners zelf nauwelijks rond
kunnen komen en waar er tekort is aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken
steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het
verwerken van trauma’s.
Zondag 15 mei: Kruispunt Arnhem. Iedere dag zijn dak- en thuisloze mensen welkom in de
huiskamer van Kruispunt, en wordt er een maaltijd geserveerd voor 35 mensen. Mensen
komen bij Kruispunt voor warmte, een gesprek, een maaltijd, een spelletje of gewoon even
niks. Het is een rustpunt voor de bezoekers, een veilige haven: ze kunnen zichzelf zijn, ze
hoeven niks. Vrijwilligers vanuit onze kerk draaien ook mee in het rooster om de maaltijden
te verzorgen. We koken er 1 keer per kwartaal.
Zondag 22 mei: Exodus. Deze organisatie biedt steun aan gedetineerden, ex- gedetineerden
en hun familieleden, die een nieuw bestaan op willen bouwen zonder terugval in de
criminaliteit.
Zondag 29 mei: diaconaat. Deze collecte is bedoeld voor algemeen diaconaal werk. Dit stelt
onze diaconie o.a. in staat om iedere zondag een bloemengroet te verzorgen, maar ook om
in onverwachte situaties een bijdrage te kunnen geven aan mensen die dit nodig hebben.
namens de diakenen, Eefje Hijwegen
*******

voordracht nieuwe ouderling
In de komende tijd zal Madelon Beekhuis afscheid van het kerkenraadswerk nemen: zij
treedt terug als ouderling. Dat betekent dat er een vacature is voor ouderling. De kerkenraad
heeft mevrouw Anke Mopman uit Oosterbeek bereid gevonden om in deze vacature
ouderling te willen worden in onze gemeente. U kent haar uit de kerk, waar zij naast trouw
kerkganger ook eredienstvaardig gemeentelid is en uit dien hoofde ook het begin van de
kerkdienst verzorgd. De kerkenraad stelt daarom aan u als gemeente voor om haar te
benoemen als ouderling in ons midden. Volgens de kerkorde is het zo, dat er de mogelijkheid
moet worden geboden om eventuele bezwaren tegen haar bevestiging kenbaar te maken.
Dat moet schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed voor 7 mei bij onze scriba,
Leanne Zijlstra (Van Galenlaan 13, 6881 EW Velp), worden ingediend. Wanneer er geen
bezwaren zullen zijn, dan zal de bevestiging zo spoedig mogelijk geschieden. Nu al wil ik
Anke Mopman bijzonder danken voor haar bereidheid om een ambt te aanvaarden en ik
spreek de hoop uit dat we in goede harmonie en vreugde met elkaar in de kerkenraad
mogen samenwerken.
ds. Frans Ort
*******
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bericht uit de kerktuin
Stinzenplanten in de kerktuin
Wikipedia: “Stinsenplant (of stinzenplant) is de gangbare benaming voor een
groep agriofyten, planten die van oorsprong in een regio alleen als ingevoerde
sierplantensoort voorkwam, in landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen en dergelijke, en
zich daar handhaafden of verwilderd zijn. Hun natuurlijke verspreidingsgebied hebben ze
veelal veel zuidelijker”.
Het woord stinsenplant komt van het Friese woord stins, dat stenen huis betekent. Er wordt
een versterkt en met stenen gebouwd huis mee bedoeld. Dit waren de woningen van
adellijke of aanzienlijke heren, die dikwijls landgoederen bezaten. Stinsenplanten zijn in de
regel voorjaarsbloeiers met opvallende bloemen. Deze planten zijn lang geleden van buiten
Nederland aangevoerd en aangeplant om te verwilderen en hebben weten stand te houden.
Sommige soorten, zoals de vingerhelmbloem, komen van nature wel in Nederland voor.
Door de aanplant buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied kunnen ze als regionale
stinsenplanten beschouwd worden. Een andere categorie, de Nederlandse stinsenplanten,
komt van nature niet in Nederland voor, maar het areaal ligt meestal niet ver buiten de
grenzen. Voorbeelden hiervan zijn de holwortel en de winterakoniet. Deze soorten
verwilderen gemakkelijk in het stinsenmilieu. De laatste categorie zijn de exotische
stinsenplanten. Een voorbeeld hiervan is de keizerskroon (Fritillaria imperialis), die
oorspronkelijk uit Azië komt. Deze plant handhaaft zich wel in het stinsenmilieu, maar
verspreidt zich niet verder.
Sommige stinsenplanten, zoals het sneeuwklokje (Galanthus spec.) en
het lenteklokje (Leucojum vernum L.), worden al vanaf de late middeleeuwen gekweekt. Het
aanplanten van stinsenplanten kreeg aan het eind van de 18e eeuw een grote impuls door
de opkomst van de Engelse landschapstuin. Het ideaal van deze tuinarchitectuur was de
natuurlijke schoonheid, die men verder wilde perfectioneren. Daarom werden er planten
uitgezet ter verwildering.
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Linksboven: vogeltje-op-de-kruk, of vingerhelmbloem (Corydalis solida)
Rechtsboven: keizerskroon (Fritillaria imperialis)
Linksonder: zomerklokje (Leucojum aestivum)
Rechtsonder: bosanemoon (Anemone nemorosa). Overgeplant uit de tuin van Ans en Jaap
van Dijkhuizen, voelen ze zich goed thuis in de kerktuin, in het bosje bij de keuken.
Hoewel veel van deze planten inmiddels uitgebloeid zijn, loont het om nu en dan wat beter
te kijken in de borders van de tuin. Ik zal er van tijd tot tijd wat fraaie planten uitlichten.
Namens de Tuincommissie, Erik Kool

*******

vanuit de K.I.K.
De eerstvolgende filmvoorstelling in de tuinkamer is op woensdag 18 mei om 19.30 uur.
Omdat het langer licht is, verschuiven we de aanvangstijd in de zomer naar de avond. De
titel van de film is nog niet bekend; daar krijgt u later bericht over.
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Op woensdag 15 juni is er weer een filmvoorstelling en op zaterdag 23 juli film plus high tea.
Gezelligheid, ontmoeting, cultuur: we hopen dat u ervan geniet. Noteert u die data alvast!
Tot onze vreugde is Annette van Schelven tot de KIK toegetreden. We hopen samen weer
veel mooie activiteiten te kunnen organiseren.
de commissie Kunst in de Kerk,
Liesbeth van Hulst, Els Westerveld, Annette Kromhout, Erik Kool
*******

gedicht
Het derde gedicht dat ik toevoeg aan deze Nieuwsbrief is van de hand van Lammert Hoeve.
Hij dichtte over de nieuwe Exodus.

De grens
Bereikt in eigen land
je zult maar moeten
huis en haard achterlaten
vluchten, over grenzen gaan
in handen vallen van
schurken die scheep met je gaan
zeeën van geld aan je verdienen
je overboord zetten aan grenzen
waar je gezien wordt als
reiziger voor één nacht,
verder trekken
naar het land van belofte
naar een oase in de woestijn.
De nieuwe exodus.

Lammert Hoeve

*******
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schrijfactie Amnesty International
Maandelijks wordt u de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een online schrijfactie
voor de mensenrechten. 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.

Saudi-Arabië
De Oeigoerse godsdienstgeleerde Waili zit met een vriend gevangen in Saudi-Arabië sinds
eind 2020, zonder aanklacht. Recent zijn ook de ex-vrouw en dochter van zijn vriend
opgepakt. Allen dreigen te worden uitgeleverd aan China met risico op onrechtmatige
detentie en marteling. De Oeigoerse moslimminderheid wordt in China zwaar onderdrukt.
China vraagt het buitenland Oeigoeren uit te leveren zodat ze zich niet durven uit te spreken
over de mensenrechtenschendingen in Xinjiang.
Saudi-Arabië wordt opgeroepen de vier Oeigoeren niet uit te leveren en ze onmiddellijk vrij
te laten als er geen aanklacht is. Deelnemen aan deze e-mailactie kan via
https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-saudi-arabie-waili-ruze

Goed nieuws: Bernardo Caal Xol uit Guatemala is vrij
Tijdens Write for Rights 2021 schreven honderdduizenden mensen over de hele wereld voor
zijn vrijlating. Bernardo zat sinds 2018 gevangen op grond van valse aanklachten. In
werkelijkheid had hij slechts geweldloos geprotesteerd tegen de aanleg van twee
waterkrachtcentrales in de Cahabón rivier, een voor de Q’eqchi heilige en voor overleven
noodzakelijke rivier.
https://www.amnesty.nl/actueel/bernardo-caal-xol-uit-guatemala-is-vrij
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*******

project ‘in wind en vuur’
“Het project waarmee het werk van Willem Barnard ‘In Wind en Vuur’ met noten, tonen en
commentaar het licht zal zien, loopt opnieuw vertraging op. Van de begrote € 160.000,-ontbreekt nog € 16.000,- euro. Kunnen we proberen daar met z’n allen nog iets aan te
doen?
Natuurlijk, er zijn op deze wereld hele grote noden die onze aandacht vragen. Maar: als we
daarmee het kerkelijke dicht- en liedwerk zouden moeten veronachtzamen, confronteren
we onszelf dan niet met de vraag: leeft een mens écht van brood alleen? In deze tijd waarin
de aandacht voor het kerkelijke leer- vier en dienstwerk alsmaar kleiner dreigt te worden,
lijkt het van grote betekenis om de ‘pastorie’ van Barnards bijdrage aan de kerkelijke
liturgie, het paleis van zijn kerkelijke poëzie, door de tijd vanaf de vorige tot in deze eeuw te
helpen verschijnen.
De bankrekening die voor Uitgeverij Skandalon alle donaties beheert (Stichting Plantijn, iban
NL68 INGB 0009 6923 94) zal elke bijdrage graag bijschrijven onder vermelding van:
bijdrage m.b.t. ‘In Wind en Vuur’. Op de website https: www. skandalon .nl. kunt u
teruglezen dat u ook een lied kunt adopteren en/of een zodanige ‘donatie’ kun doen, beide
met naamvermelding in een van de registers. “
*******

gesprekken over het nieuwe beleidsplan
Voor de twee bijeenkomsten rondom het komende beleidsplan is niet zo heel veel
belangstelling. Daarom hebben wij besloten die niet door te laten gaan. Het is nu de
bedoeling om een informele samenkomst te organiseren rondom gemeente-zijn. Deze zal
eind mei, begin juni plaatsvinden. U leest hierover meer in een extra mailing of in de
komende Nieuwsbrief.
ds. Frans Ort
*******
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spiritueel fotograferen

Spitiueel fotograferen? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dirk Jan Brans, Frans Ort en
Gert Jan Bollen hebben daar allerlei ideeën over. Maar misschien heeft u zelf ook wel ideeën
of invalshoeken die anderen weer verder kunnen helpen.
Op zaterdag 14 mei komen we in het Rondeel bij elkaar voor een kennismaking, vertellen we
over onze ideeën en gaan we aan de slag met een opdracht. Daarna bespreken we wat we
hebben gefotografeerd. Iedereen die enthousiast mee wil fotograferen, is welkom, of je nu
een mobiele telefoon, bescheiden compact compactcamera, of geavanceerde spiegelreflexof systeemcamera hebt.
Omdat we deze groep ‘gemeentebreed’ willen laten werken, zijn deelnemers uit Velp,
Dieren en Rozendaal van harte welkom. We komen ook in de verschillende plaatsen samen.
datum:
zaterdag 14 mei (Rondeel Velp)
zaterdag 10 juni (Ontmoetingskerk Dieren)
zaterdag 16 juli (de Serre van Rozendaal)
tijd:
13.00-17.00 uur
leiding:
ds. Dirk Jan Brans, ds. Frans Ort en Gert Jan Bollen
opgave:
ds. Frans Ort (frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl / f.ort@upcmail.nl)
*******

Spranglezing 1 mei 2022
De Sprangwerkgroep, van de voormalige De Sprang-Vrijzinnigen Velp, gaat onder de
paraplu van de Raad van Kerken Velp/ Rozendaal het lezingenprogramma voortzetten in
het gebouw van de Apostolische Gemeenschap aan de Oranjestraat 52 in Velp
De eerste lezing is op zondag 1 mei 2022.
Onze gast prof. dr. Hans Gerding. Hij zal spreken over “contact met overgegane dierbaren
in het rouwproces”. De lezing begint om 10:30 uur en zal tussen 12:00 en 12:30 uur
worden afgerond.
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Uit onderzoek blijkt dat veel mensen contactervaringen met overleden dierbaren melden.
Wat zijn dat voor ervaringen?
• Is het mogelijk om de vraag naar een persoonlijk
voortbestaan na de dood positief te
beantwoorden?
• Kunnen wetenschap en filosofie verhelderend
zijn voor wie deze ervaringen wil interpreteren?

Zeker is dat de wetenschappers en filosofen die zich hierover gebogen hebben met
verrassende gegevens en denkwijzen naar voren komen.
Daarnaast kan het rouwproces een mensenleven diepgaand beïnvloeden en veranderen.
Over deze transformatie is, ook vanuit wetenschap en filosofie, positieve en troostende
kracht te putten.
In de lezing zullen deze en andere aspecten van het rouwproces, en hoe daarmee om te
gaan, worden besproken.
Prof. dr. Hans Gerding (voorheen verbonden aan de Universiteit van Leiden - Instituut voor
Wijsbegeerte en het Parapsychologisch Instituut, Utrecht) doet filosofisch en
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van buitengewone ervaringen.
http://www.hansgerding.nl/
Toegang: €10 inclusief consumptie. (Voormalige) leden van De Sprang-Vrijzinnigen Velp en
het Apostolisch Genootschap te Velp hebben vrij toegang.

*******

Zondag 22 mei is het laatste concert van dit seizoen
georganiseerd door de Vrienden van de kerk.
We hebben weer een prachtig muzikaal programma met hobo,
viool, piano en zang.
Liederen van Schubert, Brahms en Strauss. En muziekstukken
van Bach, Rachmaninov, Monti, Mendelssohn en Dorati
waarbij de viool, piano, hobo en zang in diverse combinaties te
horen zijn.
De musici zijn:
Bram Kreeftmeijer, hobo. Solist bij het Phion en bij Combattimento en het Hexagonensemble. Treedt ook op met toneelgezelschappen, dansers, voor schoolkinderen en zo
meer. Deze maanden ook als musicus bij de geweldige “Midsummernightsdream”, een
productie van Oostpool met Phion en Introdans.
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Jelena Ristic, zang en viool. Afgestudeerd aan de Kunstacademie van Novi Sad, Servië en
verder opgeleid in Amsterdam. Sinds 2003 maakt zij deel uit van de eerste violengroep van
het Concertgebouworkest en is zij eerste concertmeester van het Concertgebouw
Kamerorkest. Sinds een paar jaar volgt zij ook haar passie voor zingen.
Mark Kreeftmeijer studeerde piano bij Willy Muller en Alwin Bär aan het Utrechts
Conservatorium. Later volgde hij jarenlang lessen bij Tan Crone in Amsterdam en
legde hij zich toe op pianobegeleiding en kamermuziek.
Het concert wordt gehouden in de kerk, Kerklaan 15, 6891 CM Rozendaal. Het begint om
15.00 uur de kerk is open om 14.30 uur. Na afloop van het concert een “meet & greet”
waarbij u een drankje wordt aangeboden.
De entreeprijs is € 15, voor “Vrienden” € 12, Gelrepashouders en kinderen onder de 12 jaar
gratis. Reserveren is mogelijk: e-mail: vrienden@dekerkvanrozendaal of (inspreken op)
telefoon 026 3 62 10 68.
*******

vakantie ds. Frans Ort
In de week van 29 april tot en met 7 mei heb ik een week vakantie. Hoewel ik thuis zal zijn,
zal ik even wat gas terugnemen. Ik zal in die week vervangen worden door ds. Madelon
Beekhuis. Zij is in dringende pastorale situaties én bij een overlijden bereid om mij te
vervangen. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 026 364 26 60 of 06 28 95 77 08. Vanaf 8
mei ben ik weer aanwezig.
ds. Frans Ort
*******

inleverdatum nieuwe kopij
De kopij voor de volgende Nieuwsbrief mag worden aangeleverd voor 27 mei 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 (en dat
letterformaat) ook al zou willen gebruiken… Dat vergemakkelijkt voor mij het ‘inboeken’ in
de Nieuwsbrief aanzienlijk. Mijn e-mailadres luidt: f.ort@upcmail.nl
*******
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gedicht als afsluiting
Het laatste gedicht uit de serie van het Open Podium in deze Nieuwsbrief is van de hand van
Dick Ottevanger. Hij schreef het als een afsluitend gebed voor de vergaderingen. De foto is
onderdeel van het gedicht.
Avond

Als de avond afscheid neemt
En de nacht begroet
Als de koperen avondzon
De maan ontmoet
Nacht de dag in zich sluit
Als drukte gaat
En stilte komt
Leg ik mij neer
En fluister zacht
Dank u, Heer.

okt 2020,
Dick Ottevanger
*******
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