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ter overweging

In het zuiden van Frankrijk staat ergens verscholen (toentertijd) in the middle of nowhere de
cisterciënzerabdij van Le Thoronet. Het is een schitterend voorbeeld van de sobere
architectuur van deze kloosterorde. Le Thoronet maakt deel uit van een groep abdijen die in
de twaalfde eeuw verrezen onder de bezielende leiding van de monniken die deze orde
vormden. Wij bezochten de abdij in de jaren zeventig en het was er toen stil: weinig mensen,
alle ruimte om zonder toeristen voor je neus de kerk en de gebouwen vast te leggen. Op een
gegeven moment stonden mijn vrouw, mijn moeder en ik bij het altaar in de absis (het kleine
koor). Wij verbaasden ons over de fraaie akoestiek en mijn moeder opperde dat we met zijn
drieën iets zouden zingen. Mijn vrouw had van ons drieën duidelijk de beste stem; mijn
moeder en ik waren slechts heel matige zangers. Wij hieven voorzichtig en tastend het lied
aan wij moeten God zingen. En toen gebeurde het. Het was alsof de wanden de melodie
opnamen en versterkten: het leek of we met een veel grotere (en vooral betere!) groep
stemmen stonden te zingen. Ik ben die ervaring nooit vergeten. Het was alsof de kerk ons
boven onszelf uittilde en onze stem op een hoger plan bracht… En sinds die ervaring ben ik
altijd blijven dromen van een kerk die dát voor elkaar krijgt: dat mensen boven zichzelf
uitstijgen, zowel in hun lofzang als in hun doen en laten. En ‘al is de hemel boven voor
mensen doof en stom, nóg moeten wij U loven, met stem en fluit en trom’.
ds. Frans Ort
*******
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In Memoriam
Op 3 mei 2022 is Cornelia Elisabeth Alette Brons-Kasteleijn, roepnaam Bep, in volle vrede en
rust overleden in haar eigen huis in Rozendaal, met haar kinderen om haar heen. Bep is 91
jaar geworden. De afscheidsdienst vond plaats op 7 mei in de kerk van Rozendaal en stond in
het teken van de dankbaarheid voor haar leven. Zij had er zelf over nagedacht en een tekst
aangegeven uit het Johannes evangelie over de liefde en liederen uitgekozen. Dankbaar was
zij voor haar lange leven, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Haar drie
kinderen en enkele van de kleinkinderen spraken vol liefde over haar in de dienst en haalden
mooie herinneringen op. Wat wij van mamma hebben meegekregen, is de zorg en aandacht
voor anderen, was de kern van hun verhaal.
Bep was een sterke, zelfstandige vrouw. Haar man, Peter overleed op vrij jonge leeftijd en
Bep werd de “mater familias”, zeer betrokken bij haar gezin, een trotse Oma en Overoma die
ook altijd klaar stond voor wie haar hulp nodig hadden. Actief als vrijwilliger in de kerk op
allerlei manieren, vrijwilliger in de Biesdel, tot op hoge leeftijd.
Bep ging haar levensweg in vertrouwen en in verbondenheid met allen om haar heen. Op de
rouwkaart en op de liturgie stond een foto van de zonsopgang boven de zee met vogels die
opvliegen naar het licht. Beeld van vertrouwen dat Gods licht altijd weer opgaat, ook over
wie gestorven is. Moge de herinnering aan Bep allen die van haar hielden tot zegen zijn.
ds. Madelon Beekhuis-Wassenburg

*******

bericht van overlijden
Op 27 mei overleed op 94-jarige leeftijd Johanna Hermina Schoonenberg-Kamphuis uit
Arnhem. Zij werd de laatste dagen van haar leven verzorgd in het Hospice Rozenheuvel in
ons dorp. De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 3 juni aanstaande om 11.30 uur
in onze kerk aan de Kerklaan. In een volgende Nieuwsbrief zal een In Memoriam verschijnen.
Op deze plaats wensen wij haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe
om het gemis te dragen.
ds. Frans Ort
*******
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Pinksteren

Goddelijke geest in ons geademd
Inspirerend nieuw begin
Vernieuwde taal op onze lippen
Waarin zuiverheid en zin
Dat wij ons vuur oplaaien
Aan de vlammen van uw geest
Om licht te zijn in duisternis
Warmte als er kilte is
Liefde in verbintenis
Frits Koning
*******

kerkdiensten juni
5 juni, Pinksteren, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Frans Ort
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
12 juni, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Irene Pluim, Oosterbeek
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
19 juni, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Diederiek van Loo, Amersfoort
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
26 juni, bevestiging Anke Mopman als ouderling, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Frans Ort
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal

*******
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bij de kerkdiensten
We naderen in het kerkelijk jaar de periode die men doorgaans de ‘feestloze tijd’ noemt.
Daarin zal het tot dusver gevierde, geleefde en geleerde vanaf Advent 2021 tot en met
zondag Trinitatis na Pinksteren in de praktijk van het dagelijks leven terecht komen. Zal de
betovering van al die verhalen en geschiedenissen standhouden? Zal het dus juist een
feestelijke tijd wórden? Door de eeuwen heen is maar al te vaak zichtbaar en hoorbaar
geworden dat er niet al te veel van terecht is gekomen. Maar: de liturgie legt zich nergens bij
neer. Dat de liturgische kalender na zondag Trinitatis ‘zondagen van de zomer‘ (straks de
‘zondagen van de herfst’) gaat tellen, lijkt mij nog altijd een vreemd besluit: alsof de kerk nu
ook staat te springen ‘er even tussenuit’ te gaan, een duik wil nemen in de veel te lange rijen
op Schiphol of -stiekem en enigszins blasfemisch- meent dat de Eeuwige zelf toe is aan een
lange zonvakantie buiten het ‘beloofde land’. Het is daarom dat ik toch maar door blijf tellen
‘na Pinksteren’ om in al ons toepassen en oefenen van de aangezegde hoop en het
vertrouwen ons steeds weer herinneren dat we bij het maken van vooral nieuwe misslagen
in ons ‘dienen’, terug kunnen keren naar alle vier- en leerdagen van de afgelopen tijd. De
liturgische kleur die na al het wit - de kleur van de overwinning, vreugde en vernieuwing- van
Pasen en daarna, op Pinksteren en Trinitatis rood - vurig van geest- is geworden, kleurt
ondertussen wel groen: de kleur van leven en hoop.
Zondag 5 juni 2022 – Pinksteren
Liturgische kleur: rood
vg: Ds. Frans Ort
Lezingen: Joël 3:1-5; Johannes 20:30-31; Johannes 21:24-25
De naam Joël betekent: ‘Adonai is G’d’ waarbij ‘Adonai’ dan
staat voor de vier letters van de Naam van de Eeuwige die we niet noemen of uitspreken.
Die Naam, die onze hulp is, is tegelijk ‘God’. Een soortnaam? Adonai is geen voetballer maar
‘een’ god? Dat denk ik niet. Het gaat om de ENE en om geen ándere. Joël zegt in zijn profetie
niks over de val van het Koninkrijk Israël met Samaria als hoofdstad in 722 vóór de
jaartelling. Ook niets over de grote ballingschap van 586 tot 536 in Babylon. En zo zijn er nog
een handvol argumenten die ervoor pleiten dat Joël eerder in de 9 e eeuw voor de jaartelling
leefde dan in de 4e. Hoe het ook zij: Joël gaat tekeer over wat mag en wat niet mag. Profeten
schreeuwen in tijden van barbaars onrecht het recht wakker. Hans Goedkoop verwoordde
dat voor ons op 4 mei jl. in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, vlak voor de herdenking op de
Dam. Daar waar er mensen blijven bestaan die de grens tussen wat kan en wat niet kan
blijven eerbiedigen, ook in situaties waarmee ze afzien van hun eigen voortbestaan, zal er,
hoe ongelooflijk ook, hoop blijven dat het recht zal zegevieren. Het gaat helemaal niet om
de bijbel, noch om ‘geloof’. Goedkoop verwees er niet naar. En toch begreep iedereen
vanuit zijn eigen achtergrond om welk recht het ging: ‘Als dat toen kon, kan het altijd.’
Dat is wat er met andere poëzie ook gebeurt in het evangelie van Johannes op Pinksteren.
Op onze afbeelding Jezus met elf vrienden, om en om gehuld in wit en rood. Omdat die ene
die misschien buiten de tijd en het recht is gevallen(?), nog niet is vervangen. Boven hun
hoofden, zo lijkt het, al de beide enorme vleugels van een vogel. Even later vertelt het
tweede deel van het evangelie van Lucas hoe de leerlingen hun elftal aanvullen tot twaalf.
En nee: ‘die zijn (niet) volgegoten met zoetigheid!’ Het is die luide, maar troostende
schreeuw om recht, in je eigen taal: als het toen kon, kán het altijd!
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We zingen: Uit: ‘Jij mijn adem’ - Gez. 148: ‘Dit is de dag, dit is het uur’; Psalm 68 gevolgd
door het Kyrie en Gloria 299e. Na de lezing uit Joël zingen we: Gezang 701: ‘Zij zit als een
vogel’ en na de lezing van het Evangelie naar Johannes de Lofprijzing 339 a. Na de
verkonding: Gezang 687: ‘Wij leven van de wind.’ Na de voorbeden wordt gezongen Gezang
702: ‘Geschenk uit de hemel’ en na de lezing van Handelingen 2:1-13 is het slotlied Gezang
672: ‘Kom laat ons deze dag’.
Zondag 12 juni 2022 – 1e na Pinksteren: Trinitatis
Liturgische kleur: rood
vg.: Ds. Irene Pluim
Lezingen: Spreuken 8:22-31; Johannes 3:1-16
Zondag van de Drie-eenheid, dé puzzel hoe je van ‘drie’
onderscheiden entiteiten er een maakt. Lang geleden legde
iemand mij uit hoe de Eeuwige bij ‘alles in allen’ betrokken
is. Er werd een cirkel getekend, met een klein, schijnbaar onbetekenend middelpunt. Snijdt
daar taartpunten van, hoe smal of breed ook: een ‘taartpunt’ raakt altijd het middelpunt.
‘Op die manier’, zei mijn gesprekspartner, ‘is enigszins duidelijk te maken dat de Eeuwige èn
altijd dezelfde blijft èn altijd van vorm, (bij)naam, begrip, kleur tegelijkertijd kan veranderen.
Staat de Eeuwige dan tóch boven Jezus en de Heilige Geest? Het is alsof dat middelpunt is
uitgegroeid tot een gelijkbenige driehoek. Snijdt van de cirkel taartpunten tot in dat
driehoekige midden-punt en hoe groot of klein die taartpunt ook is: je raakt altijd Vader,
Zoon èn Geest = de Eeuwige. Klopt deze verbeelding? Dat zal niet. Maar het is een begin van
beleving: wat in drieën uiteen lijkt te vallen is en blijft één.
Tegelijk is er altijd nog een ‘dimensie’: wij, hoe verschillend van elkaar dan ook. Het is als
met de zegen die niet blijft bij Vader, Zoon en Geest. Die bede gaat van hen uit op reis naar
ons, wordt ‘als een mantel om ons heen geslagen’ waar we ook gaan en hoe we ook leven.
Zoiets ingewikkelds kan ook onderwerp van gesprek zijn geweest in het evangelie, op de
afbeelding van vandaag in het gesprek tussen Jezus en Nicodemus: het thema van het
geboren-worden? In het boek Spreuken klinkt de vreugde over de geboorte van Vrouwe
Wijsheid, in het evangelie moet de mens opnieuw geboren worden uit water en uit geest.
Want wie zich open stelt voor een leerproces blijft immers èn dezelfde èn zal tegelijk van
vorm, naam, begrip, kleur, levenservaring etc., een heel leven lang, veranderen.
Wij zingen: Psalm 8 gevolgd door Kyrie en Gloria 299e. Na de lezing uit Spreuken zingen we
Gezang 602: ‘Met niets van niets’ of: Gezang 304: ‘Zing van de Vader die in den beginne’ en
na de lezing van het Evangelie naar Johannes de Lofprijzing 339 a. Na de verkondiging kiezen
we uit: Voor wie gedenken’ Gez. 443– ‘Om in water te geloven’: tekst Henk Jongerius – mel.
Jan Raas of: idem Gez. 486: ‘Wie is die God die eeuwig leeft’. Als Tafelgebed zingen we:
‘Gezegend zij uw Naam’, tekst Henk Jongerius, mel. Henry Purcell, afwisselend cantorij en
allen. Als slotlied kiezen we uit: Gezang 704: ‘Dank, dank nu allen God’ of Gezang 706: ‘Dans
mee met Vader, Zoon en Geest’ of Gezang 754: ‘Liefde Gods die elk beminnen’.
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Zondag 19 juni 2022 – 2e na Pinksteren, 1e van de zomer
Liturgische kleur: groen
vg: Ds. Diederiek van Loo
Lezingen: Jesaja 65:1-9; Lucas 8:26-39
Tja wat zal de ‘Partij voor de Dieren’ of de Actiegroep
‘Wakker Dier’ het moeilijk hebben vandaag, de demonen die
samen opgeteld worden tot een ‘Legioen’ en dan in
‘zwijnen’ gestopt worden die zelf naar het water rennen en zich verdrinken. ‘Zie je wel? Zó
dieronvriendelijk is die bijbel, wég met dat boek’.
Tja, gaat het verhaal om de al dan niet ‘diervriendelijkheid’ in de bijbel? Het blijft uiterst
ingewikkeld om de Bijbelse teksten tot op vandaag uit te leggen. Bestaat er een rangorde
tussen de mens en het dier? Niet persé, het is maar waar je in Genesis aan het lezen slaat.
Dat de mens de aarde moet bewaken, bewaren en beheren betekent in zichzelf al dat er met
niets of niemand onachtzaam mag worden omgegaan, maar dat lost het vraagstuk van wat
er wel en niet, en hoe dan, gegeten wordt niet op. De twee scheppingsverhalen willen
allebei iets anders duidelijk maken: de mens zal vruchten en planten eten (Gen. 1) maar ook
dieren (Gen.2) maar géén levende dieren, d.w.z. vlees waar het bloed nog in zit want dan
bezit het dier nog zijn ziel. Misschien werpt dat een lichtje op het vraagstuk van het doden
en het slachten van dieren? In het evangelie van vandaag worden de demonen in levende
zwijnen gestopt. M.i. wordt er een verhalende tegenstelling gebruikt. Een legioen aan
demonen heeft zodanig bezitgenomen van de ziel van de bezeten mens, is zó overweldigend
geweest dat – ze op de afbeelding van vandaag - de verpletterende kracht die mens letterlijk
heeft uitgekleed. Staat die vermorzelende kracht figuurlijk gesproken gelijk aan de ‘ziel’ van
een hele kudde zwijnen? Is er ook nog sprake van maatschappijkritiek en doet dat ‘legioen’
denken aan de overheersing door de Romeinen? Jezus stuurt vervolgens niet een club
slagers met lange messen op de kudde zwijnen af. Integendeel: in de vertelling laten de
zwijnen door hun eigen ziel zien hoe onmogelijk het is een legioen aan demonen, zo’n vijf tot
zesduizend stuks, te moeten dragen. Zwijnen zijn geen watjes maar sterke dieren die alles
wat in de weg staat omver woelen, maar zelfs hún sterkte legt het af tegen zo’n demonisch
leger. Ze weten niks anders te doen dan richting het water te rennen. Zelfs daar slagen zij er
niet in die gekmakende onderdrukking van zich af te schudden. Ze gaan zelfs mét het legioen
kopje onder en verdrinken. Maar: het zal noch de Partij voor de Dieren, noch ‘Wakker Dier’
van gedachten doen veranderen. De eerst bezeten mens staat weer recht op de voeten,
‘gekleed en bij zijn verstand’ Want hoe sterk de krachten ook zijn die ons kunnen bezitten en
belemmeren: ‘Jezus heeft aan de onreine geest afgekondigd dat hij moet uittrekken uit deze
mens’.
Wij zingen: Psalm 27 gevolgd door Kyrie en Gloria 299e. Na de lezing uit Jesaja kiezen we
uit: Gezang 944: ’O Heer, verberg u niet voor mij’ of Gezang 948: ‘Als Gij er zijt’. Na de
lezing uit het Evangelie naar Lucas zingen we de Lofprijzing 339a en na de verkondiging
wordt gekozen uit: ‘Gezang 789: ‘Delf mijn gezicht op’, Gezang 928: ‘Hoe ik ook ben’ of
Gezang 897: ‘Rusteloos ben ik.’ Als slotlied kiezen we uit: Gezang 418: ’God schenk ons de
kracht’, Gezang 426: ‘God zal je hoeden’ of Gezang 1014: ‘Geef vrede door van hand tot
hand’.
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Zondag 26 juni 2022, 3e na Pinksteren 2e van de zomer
Liturgische kleur: groen
vg. Ds. Frans Ort
Lezingen: I Koningen 19:19-21; Lucas 9:51-62
Vreemd toch weer dit ‘roepingsverhaal’ in I Koningen. Eliah
zoekt en vindt een opvolger. De ‘inwijding’ is kort en
krachtig: Eliah gooit zijn eigen mantel over Elisja heen. Voor
ons klinkt het liefdevol van Elisja: nog even zijn ouders een
afscheidskus geven en dan zal hij met Eliah meegaan. Maar
daar gaat het niet om. Eliah zegt: ‘wat heb ik je gedaan?’
Moeten we dat horen als: ’Zeg, besef de urgentie eigenlijk wel van mijn mantel om jou heen
geslagen?’ Elisja ‘keert terug’, niet van waar hij vandaan komt, zijn vader en moeder, maar
naar Elijah die hem in Naam van de Ene met zijn mantel als opvolger heeft aangewezen. Als
dankoffer wordt één toom runderen (= twee dieren) geofferd, het vlees dat overblijft
gekookt op vuur, gemaakt met het ploeghout en aan de groep volgers van Eliah gegeven.
Elisja is bereid om Eliah te dienen. Heeft Jezus deze geschiedenis gekend als we in het Lucasevangelie lezen dat ook daar volgers van Hem zich aandienen? Er zijn er die niet willen
volgen, ook niet onder voorbehoud. De inwoners van Samaria reageren jaloers op Jezus. Hij
zal niet bij hén blijven in het ‘oude’ koninkrijk Israël maar kiezen voor Juda met die andere
hoofdstad: Jeruzalem! Dan degenen die wel willen volgen, maar respectievelijk éérst vader
wil begraven of eerst afscheid wil nemen van zijn hele ‘huis’. En Jezus? Die lijkt een zeer
vroege voorganger van Herman van Veen: ‘Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats,
maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij’, Op de afbeelding van
vandaag zien we mensen als het ware ‘rondtollen’. Er is domweg geen tijd meer voor wat
dan ook: het Koninkrijk van G’d komt nú!
Wij zingen: Psalm 27:1.5. en 7 gevolgd door Kyrie en Gloria 299e. Na de lezing uit 1 Koningen
zingen we Gezang 831: ‘Gestuurd op wegen ongedacht’ en na de lezing van het Evangelie
naar Lucas de Lofprijzing 339 a. Na de verkondiging zingen we Gezang 827: ‘Mensen, wij zijn
geroepen om te leven’ en als slotlied Gezang 835: ‘Jezus ga ons voor’.
Ada Waalboer
*******

vanuit de Diaconie
Zondag 5 juni Pinksteren: de KIA Pinkstercollecte is bestemd voor arme boeren in KwaZuluNatal in Zuid-Afrika. Veel mensen leven al generaties lang in armoede en ze geloven niet
meer dat het ooit beter zal worden. De collecte is bestemd voor een programma dat dit
probeert te doorbreken: de mensen vinden inspiratie in Bijbelverhalen en komen hierdoor in
actie in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten. Het programma richt zich ook op het
leren van landbouwmethodes, zoals het maken van compost voor een vruchtbare bodem en
het aanleggen van moestuinen, zodat er voldoende voedsel is en de bestaanszekerheid
toeneemt. Een mooi voorbeeld van hoe de Geest van Pinksteren hoop geeft en tot
verandering aanzet.
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Zondag 12 juni: Inloophuis Dieren. Dit is een ontmoetingsplek voor mensen die niet of
nauwelijks meekomen of meedoen in de maatschappij, of waar dat risico op de loer ligt. De
oorzaken zijn divers: het kan komen door sociale, financiële, psychische of andere mentale
problemen of een combinatie daarvan. Vaak ontbreekt het aan een sociaal netwerk. Met
een Huiskamer en VrijeTijdsVleugel biedt het Inloophuis een vorm van structuur in het
dagelijks leven (naast een luisterend oor). Zo bevorderen ze ontmoeting en contact.
De Huiskamer is een rustpunt voor hen die dat nodig hebben. In de VrijeTijdsVleugel bieden
ze een programma aan activiteiten, omdat het leuk is om te doen of om een
maatschappelijke bijdrage te leveren. Naast een zinvolle daginvulling willen we dat mensen
ertoe doen en meedoen in de samenleving.
Zondag 19 juni: Kayamandi. Vandaag vragen we weer aandacht voor ons project in ZuidAfrika, dat we gezamenlijk met de kerk in Velp uitvoeren. In de township Kayamandi in ZuidAfrika zijn veel weeskinderen door ziektes als HIV/Aids. Om hen op te vangen zijn er
weeshuizen gebouwd om hen geborgenheid en een liefdevol tehuis te kunnen bieden. SOSKayamandi doneert € 500,- per maand voor het levensonderhoud van de kinderen.
Op de website www.sos-kayamandi.nl is meer informatie over dit project te vinden.
Zondag 26 juni: KIA-collecte voor binnenlands diaconaat. Deze keer bestemd voor hulp aan
mensen die zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven. Dit zijn er ca 30.000. Velen
van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland
gebleven, omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ze hebben weinig rechten en
altijd is er angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Pauluskerk in
Rotterdam, helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van mensen.
namens de diakenen, Eefje Hijwegen
*******

oproep van de Stichting SOS Kayamandi
Vanuit de Stichting SOS Kayamandi doen wij een beroep op uw betrokkenheid en ook uw
vrijgevigheid. Het gaat om Garnet. Garnet is nu 17 en woont al 12 jaar in een van onze
weeshuizen, samen met zijn jongere broer. Hij is een leergierige en een vriendelijke, sociale
jongen. Bij een van de cadeaus die wij ooit meenamen zat een schaakspel en Garnet vond dit
meteen prachtig en schaakt op een schaakclubje. Hij zit nu in grade 12, dit is de laatste klas
van de middelbare school. Garnet kan erg goed leren. Hij wil graag gaan studeren en ik hoop
dat het lukt. Want in Zuid-Afrika is het voor de zwarte mensen toch lastiger, zo waren de
ouders van Garnet geen Zuid-Afrikanen en ontvangt hij geen geld van de overheid.
Dit omdat er geen juiste documenten zijn. Iedereen doet zijn uiterste best om op tijd alles in
orde te krijgen, zodat hij in het nieuwe schooljaar naar de universiteit kan gaan.
Ook zal hij tijdens zijn studie gesponsord moeten worden.
Vanuit Zuid-Afrika doet men een beroep op ons!
Bea Lanting
voorzitter stichting SOS Kayamandi
*******
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afscheid Seia Moet als secretaris van Schuldhulpmaatje

Zes jaar lang was Seia de secretaris van de Stichting
Schuldhulpmaatje Rheden-Rozendaal. Als een van de initiatiefnemers was zij van meet af
aan betrokken en heeft zij veel betekend voor SHM. Hylco Hoekstra sprak terecht lovende
woorden bij haar afscheid op 24 mei. Uiteraard werd Seia in de bloemetjes gezet en ze kreeg
een blijvende bedankje in de vorm van een keukenschort. Koken is een van haar
liefhebberijen en dan vooral voor anderen. Het afscheid vond plaats op dezelfde locatie als
de oprichting van SHM: de Serre van Rozendaal.
Op de foto staat Seia uiteraard in het midden. Verder van links naar rechts: Gert Jansen, lid
AB; Renske Hoekstra, coördinator; Gosien Huisman, de nieuwe secretaris; Hylco Hoekstra,
penningmeester; Albert Jansen, voorzitter.
Seia bedankt!
Erik Kool
*******

schrijfactie Amnesty International
Maandelijks wordt u de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een online schrijfactie
voor mensenrechten. Het betreft altijd een andere actie dan die petitie waarmee Amnesty in
de kerk staat!
De petitie of mail wordt vanaf een versleuteld e-mailadres verstuurd en uw eigen emailadres is niet zichtbaar voor de ontvanger. Alleen naam en woonplaats worden aan de
autoriteiten doorgegeven.

11

Roemenië
In 2016 vluchtte Amina Gerikhanova samen met haar zoontje van Tsjetsjenië naar Oekraïne
om politieke vervolging te ontlopen. Maart dit jaar moest ze opnieuw vluchten vanwege de
oorlog in Oekraïne. Aan de Roemeense grens werd ze opgepakt vanwege een
uitleveringsverzoek van Rusland. Russische autoriteiten hebben haar beschuldigd van
deelname aan militaire operaties in Syrië als onderdeel van ISIS van 2016-2018, ook al
woonde ze in die tijd in Oekraïne en verliet ze het Oekraïense grondgebied niet. Als Amina
wordt uitgeleverd aan Rusland loopt ze het risico te worden gemarteld of mishandeld.
Roep de Roemeense autoriteiten op om Amina Gerikhanova niet uit te leveren aan Rusland.
https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-roemenie-gerikhanova

Goed Nieuws: Magai Matiop Ngong is vrij!
In 2017 werd de toen 15 jarige Magai Matiop Ngong veroordeeld voor moord op zijn neef.
Tijdens zijn rechtszaak probeerde hij uit te leggen dat het niet om moord ging, maar om een
ongeluk.
Tijdens Amnesty’s wereldwijde schrijfactie Write for Rights kwamen in 2019 meer dan
765.000 mensen voor Magai Matiop Ngong in actie. Ze riepen de Zuid-Sudanese president
Salva Kiir op zijn doodvonnis in te trekken en steunden de jongen met groetenkaarten.
Op 22 maart 2022 is Magai Matiop Ngong eindelijk vrijgelaten.
Meer lezen: https://www.amnesty.nl/actueel/magai-matiop-ngong-is-vrij
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*******

activiteit in de Serre: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en
het werk van Amnesty International
Alle lidstaten van de V.N. hebben de Universele Verklaring ondertekend. Maar papier is
geduldig. Naast de Verklaring zijn er ook een aantal Verdragen gesloten die door meer en
meer landen zijn geratificeerd, dus tot wet verheven. Zo is langzaam maar zeker de
Internationale Wetgeving op het gebied van Mensenrechten ontstaan.
Enkele vertegenwoordigers van de afdeling Velp-Rozendaal van Amnesty International zullen
op 8 juni een korte video vertonen over deze ontwikkeling en over het werk van Amnesty.
Daarna zullen we ondersteund door een presentatie middels powerpoint van gedachten
wisselen over het belang van de mensenrechten en over onze opvattingen, twijfels en
vragen hierbij.
Amnesty belooft een gevarieerd programma en een onderhoudend samenzijn.
De Serre is van 10 uur tot 12:30 uur geopend zijn en dat de activiteit rond 10:30 uur zal beginnen.
Eenieder is welkom!
Esse van Hall
*******

bevestiging nieuwe ouderling
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u voorgesteld om Anke Mopman uit Oosterbeek te
bevestigen als ouderling in ons midden. Zij zal Madelon Beekhuis opvolgen. In de dienst van
26 juni hopen wij haar te kunnen bevestigen. Onnodig te zeggen dat wij bijzonder blij zijn dat
Anke onze kerkenraad wil komen versterken. En wij hopen dat zij zich thuis voelt in onze
kring en met plezier mee mag bouwen aan onze gemeente.
ds. Frans Ort
*******
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nieuws van het CvK
Met grote dank ontvingen wij van een recent overleden gemeentelid een legaat ten bedrage
van EUR 4.537,80.
De jaarrekening van 2021 is vastgesteld en gepubliceerd op onze website. Helaas eindigde
dat jaar met een beperkt tekort door achterblijvende huurinkomsten van de Serre (coronaperiode) en extra onderhoud als gevolg van ingezakte bestrating. De financiële positie van
onze kerk is gezond en wij hopen dat dit jaar de huurinkomsten weer op het oude niveau
komen.
Het voegwerk, bestrating en schilderwerk is gereed en daarmee zijn de belangrijkste
onderhoudsactiviteiten voor 2022 afgerond. Na de vakantieperiode zal de jaarlijkse inspectie
door de Monumentenwacht gaan plaatsvinden.
Wij hopen in 2023 het herstel van de wandschildering in de kerkzaal weer te kunnen
voortzetten.
In verband met nieuwe wetgeving zullen in de keuken en Tuinkamer 2 extra
hitte/rookmelders worden geplaatst.
namens het CvK, Hans Rexwinkel
*******

muziek aan Huis (en soms op andere plaatsen)
Zondag 15 mei 2022:
Van bovenaf moet het een aardig gezicht zijn geweest: heel veel mensen, die zich lopend,
fietsend en per auto door Velp en Rozendaal spoedden om weer op tijd bij een volgend
adres te arriveren voor een concertje of een voordracht.
Muziek aan Huis wil zeggen dat er, deze editie, op meer dan 30 plekken optredens waren;
ook in de Rozendaalse kerk.
Het “festival” werd officieel geopend in de Rozendaalse kerk door Ester Weststeijn, de
burgemeester van Rozendaal. Er was klezmermuziek van “Mayn Kholem”
’s Middags was er driemaal een optreden van het gezelschap “Toca Tango”, 7 musici en een
zangeres met tango’s, walsen en zang in aloude en vernieuwende versies. Driemaal
enthousiast publiek in een lekker gevulde kerk voor een spetterend feestje. Er waren zelfs
dapperen die zich waagden aan een dansje.
Hulde aan de musici en ook veel hulde aan de organisatie van het festival.
namens de Kik, Els Westerveld
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********

ZOOM! kamermuziekfestival, ook in Rozendaal
Vanaf 2 juni tot en met 6 juni staat de Veluwezoom weer in het teken van het ZOOM!festival. Twee jaar geleden was de opening van het festival in de kerk van Rozendaal.
Wegens coronarestricties met slechts een handjevol publiek, op veilige onderlinge afstand.
Dit jaar kan er zonder beperkingen genoten worden! En ook in onze kerk zullen concerten
gegeven worden.
Op zaterdagmiddag 4 juni een concert door o.a. conservatoriumstudenten. Het pianotrio en
het klarinetkwintet van Codarts Rotterdam zullen voor ons optreden. Eerder die week
hebben ze masterclasses van het Ruysdael Kwartet gevolgd. In het programmaboekje staat
dat het concert in de Gazellefabriek in Dieren plaatsvindt, maar het is verplaatst naar
Rozendaal. Aanvang 14.00 uur, entree € 10,00, incl. koffie/thee. In de voorverkoop
goedkoper!
Op maandagmiddag 6 juni is de Rozendaalse kerk opgenomen in twee van de 4
fietsrouteconcerten. Om 14.00 en 15.00 uur zal Pieter Dirksen een kort orgelconcert geven.
Er zijn nog veel meer mooie concerten op interessante locaties. Zie voor het volledige
programma de website www.zoomfestival.nl. Daar kunt u kaarten bestellen, maar u kunt ze
in de voorverkoop ook bij Jansen en De Feijter krijgen. Ook in de kerk ligt een stapeltje
programmaboekjes.
Erik Kool
*******
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op verhaal in Rozendaal: 12 juni
Op zondagmiddag 12 juni vertel ik een derde cyclus verhalen in de serie ‘op verhaal in
Rozendaal’. Thema van deze middag is ‘autobiografie van een beroepsgelovige’. Aan de hand
van een serie ervaringen hoop ik een verhaal te vertellen over geloven, gelooof verliezen en
opnieuw je geloof hervinden. De middag is in de Kerk van Rozendaal, het begint om 14.30
uur uur en naderhand heffen we met elkaar het glas. Ik hoop u daar met plezier te mogen
begroeten.
Ds. Frans Ort
*******

vanuit de K.I.K. : woensdag 15 juni: film in de tuinkamer.
We vertonen Driving Miss Daisy, een film uit 1989, geregisseerd door Bruce Beresford. De
film is gebaseerd op een toneelstuk uit 1987 over de relatie tussen een oudere Joodse vrouw
uit Atlanta in het Zuiden van de Verenigde Staten (Jessica Tandy), en haar AfroAmerikaanse chauffeur (Morgan Freeman) over een tijdsverloop van meerdere tientallen
jaren.
De 72-jarige miss Daisy is een gevaar op de weg geworden wanneer ze plaats neemt achter
het stuur van haar auto. Haar zoon Boolie probeert haar tevergeefs een chauffeur aan te
praten. Nog liever gaat ze te voet dan dat ze haar onafhankelijkheid moet opgeven. Maar
wanneer ze haar spiksplinternieuwe Packard in de prak rijdt, is de maat vol. Boolie drijft zijn
plan toch door en engageert de vriendelijke en zonnige Hoke. Hoke is een geduldige man
met een sterk gevoel van eigenwaarde. Daisy is echter niet van plan haar zelfstandigheid op
te geven. Toch slaagt Hoke erin haar vertrouwen en sympathie te winnen.
De film was genomineerd voor 9 Oscars, en kreeg de Oscar voor beste film, en Jessica Tandy
won de Oscar voor beste actrice (nooit eerder kreeg iemand die Oscar op een zo hoge
leeftijd). Morgan Freeman ontving dankzij deze film zijn tweede Oscarnominatie.
"The funny, touching and totally irresistible story of a working relationship that became a 25year friendship."

De film begint om 19.30 uur, inloop met koffie/thee vanaf 17.15 uur. Zoals gebruikelijk
sluiten we af onder het genot van een glas. Welkom!
De commissie Kunst in de Kerk (KIK): Els Westerveld, Liesbeth van Hulst, Annette van
Schelven, Erik Kool.
*******
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gesprekken over het nieuwe beleidsplan
In het nieuwe seizoen willen we graag nog een keer met u als gemeenteleden spreken en
van gedachten wisselen over de plannen voor de komende jaren. Zoals het er nu naar uit
ziet, hopen we in een soort startbijeenkomst (met een kleine maaltijd) in september u
daarvoor uit te nodigen. Wij houden u op de hoogte.
ds. Frans Ort
*******

Groene Theologie, voordracht en gesprek met Trees van Montfoort

Zorg voor het klimaat raakt ons allemaal
De kerken hebben een belangrijke rol te spelen in de huidige klimaat- en biodiversiteitscrisis. Dat is
de overtuiging van theologe Trees van Montfoort, auteur van Groene Theologie, het theologieboek
van het jaar 2019. Als kerken (nog / weer) relevant willen zijn, moeten ze laten zien dat ze midden in
de wereld staan.
De zorg voor milieu en klimaat moet niet beperkt zijn tot kleine specialistische groepjes binnen en
buiten 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 (joods-christelijk) wereldbeeld en een
herwaardering van de natuur, waar de mens deel van uitmaakt.
Met deze boodschap kwam Van Montfoort op uitnodiging van predikant Frans Ort op 9 januari 2022
naar de Kerk van Rozendaal en gaf ze het startsein voor de Oecumenische gespreksgroep Groene
Theologie Veluwezoom, ondersteund door de Raad van Kerken Veluwezoom. Op 29 juni komt ze
nogmaals naar onze regio en wel op uitnodiging van het Groene Team van de Protestantse
Gemeente in Velp en in samenwerking met boekhandel Jansen & de Feijter.
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Het is de hoop dat haar lezing dit keer het startsein zal zijn om van praten naar gezamenlijke actie te
gaan, van Groen Denken naar Groen Doen. De start ook van een brede samenwerking tussen de
kerkelijke gemeentes en de burgerlijke gemeentes in Rheden, Rozendaal en Arnhem, en met
maatschappelijke organisaties, scholen, ondernemingen … kortom iedereen in onze mooie
Veluwezoom, die milieu, natuur en klimaat een warm hart toedraagt.
Dit is een hartelijke uitnodiging om op 29 juni naar de monumentale Grote Kerk in Velp te komen.
Stap over de drempel en laat je inspireren door Trees van Montfoort.
Datum en tijd: 29 juni, van 15.00 tot 17.00 uur
Plaats: Grote Kerk, Kerkstraat 32 in Velp
Opgave: p.m.
Contact: groeneteam@pknvelp.nl

*******

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.
De eerste bijeenkomst kon in vebrand met de longonsteking van ds. Frans Ort niet doorgaan.
Op zaterdag 11 juni 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 11 juni (het Rondeel, Grote Kerk, Velp)
zaterdag 9 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)
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ziekte ds. Frans Ort
Afgelopen tijd ben ik geveld door een griep die gepaard ging met een stevige longontsteking.
Ik hoop de komende week mijn werkzaamheden weer op te nemen. Van lotgenoten hoor ik
regelmatig dat het herstel langere tijd vraagt dan je zelf soms wenst. We zullen zien… Ik wil
in elk geval iedereen die mij goede wensen, bloemen, mails, kaarten en apps zond, danken
voor het meeleven! Het was hartverwarmend.
ds. Frans Ort
*******

inleverdatum nieuwe kopij
De kopij voor de volgende Nieuwsbrief mag worden aangeleverd voor 24 juni 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
*******

kleurenpracht in de kerktuin!
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Bovenaan: rododendrons in verschillende kleuren en maten; daarnaast: zonneroosje bij het
terras;
twee bijzondere bomen: de Judasboom en de zakdoekjesboom en
tenslotte nog 4 stinzenplanten: dichtersnarcis, daslook, boshyacint en lelietje van dalen.
Namens de tuincommissie,
Erik Kool

20

21

*******
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Ik eindig deze Nieuwsbrief met een gedicht dat we al eens eerder hebben opgenomen. Maar
ik vind het nog altijd de moeite méér dan waard om te lezen en te herlezen.

(Heilige) Geest
de geest, de geest is nergens niet
al preken ze met stelligheid
je ziet hoort ruikt proeft voelt hem niet
want hij van omstreeks het jaar nul
hij leerde mij het zesde te gebruiken
de ramen gaan wijd open dus
de lucht stroomt dan mijn woning binnen
en
waar rook is daar is zeker vuur
de geest, nee hij is nergens niet
je kunt hem zien en horen
of ruiken proeven voelen
en nog meer
(geheimtaal van rondom)

Jaap van Dijkhuizen

*******
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