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ter overweging

Ik heb u al eerder lastiggevallen met mijn resultaten van het schilderwerk, maar bij deze treft
u op de voorzijde van deze Nieuwsbrief een paintograph aan die ik onlangs maakte. Het
procedé om tot een dergelijke afbeelding te komen, is een verhaal dat een diepere vraag aan
ons voorlegt. Twee jaar geleden ben ik begonnen met schilderen: ecoline en aquarelpapier,
verschillende penselen. Na een week experimenteren op het abstracte vlak (ik ben nu
eenmaal geen man van de figuratieve dingen) legde ik de zaken teleurgesteld weg: Het Was
Niks! Toch kon ik het niet over mijn hart verkrijgen om de verfsels weg te gooien. Op een
druilerige zondagmiddag in november heb ik ze uit de kast gehaald en in een opwelling
besloot ik om de verfsels te scannen als JPG-bestand. Pas toen ik er een serie
fotobewerkingen op losliet, ontstond er diepte en kwamen er kleuren tevoorschijn die mij
enorm verrasten. Het was alsof ik een röntgenfoto maakte van de schildering. Tot en met de
penseelbewegingen bleek ineens veel meer zichtbaar te worden in het werk. Voor mijn ogen
en onder mijn handen ontstond een kunstvorm die voor mij totaal nieuw was.
Nu zit u misschien niet te wachten op deze ontboezemingen. Maar juist dit proces riep bij
mij beelden wakker uit de filosofische colleges. Wij bestudeerden Plato en hoewel Plato in
de twintigste eeuw wat meer naar de achtergrond is geraakt, kwam zijn gedachtengoed hier
voor mijn ogen tot leven. Ik had de realiteit van een beschilderd vlak papier (en daar was
niet zoveel aan te beleven). Toen zocht ik verder en verdiepte ik mij in mogelijkheden om
achter die werkelijk van dat papier te komen. En die bleek er te zijn: na de zoektocht
openbaarde zich de werkelijke inhoud van de schilderingen. Dat riep beelden op van wat ik
mijn leven lang al doe: de werkelijkheid áchter de realiteit zoeken. Bij het lezen van de
Bijbelverhalen, bij het beschouwen van de ons omringende werkelijkheid, telkens weer
zoeken we naar de diepere waarheid áchter de dingen. Zouden we ook niet zo naar elkaar
kunnen kijken? Dat we achter wat wij aan de buitenkant van elkaar waarnemen, verder
zoeken naar de inhoud, naar het verborgene dat in de anderen leeft? En dat we zo ook naar
de verhalen kijken die we lezen in de kerk: dat er een waarheid in verborgen ligt die méér
dan de moeite waard is om te willen achterhalen. En dat de schoonheid van die waarheid de
realiteit veruit overtreft. Die ontdekkingstocht door het leven is verrassend en bijzonder. Ik
hoop voor ons dat we nog lang verrast mogen worden: door de verhalen, door de diepgang
en door de anderen die we onderweg ontmoeten.
ds. Frans Ort
*******
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In Memoriam
Op 27 mei overleed Johanna Hermina (Annie) Schoonenberg-Kamphuis op de leeftijd van 94
jaar. Zij woonde in de G.A. van Nispenstraat in Arnhem. Tijdens de dankdienst voor haar
leven hebben wij haar herdacht, samen met haar kinderen en kleinkinderen. Centraal in mijn
herdenking stond een van haar keramieken, die ook in de kerk aanwezig was. We
herdachten haar hartelijkheid en belangstelling voor anderen, haar inzet voor de
‘asfaltkinderen’ in haar omgeving. Deze inzet had zij van huis uit meegekregen: afkomstig uit
een groot gezin had zij geleerd om ook naar anderen om te kijken; ‘geloof is niet iets waar je
over praat, het is iets waar je naar lééft.’ We herdachten het gezin dat ze samen met haar
man Niek en de kinderen vormde: de zorg en de liefde die er gedeeld werd. Wij keken
voorzichtig ook naar de kerven in de keramiek en spraken over de sporen die het leven
trok… Kenmerkend waren de zaken die we deelden: een van de zonen las uit de Schrift, haar
andere zoon speelde altviool (Prayer van Max Bruch) , een van de dochters zong een lied van
Schumann. We herdachten ook haar geloof: Annie zong in de cantorij en vergezelde haar
man die organist was in onze kerk. Wij lazen Psalm 139: over gekend zijn en zelf kennen. En
we hebben haar leven herdacht in dát licht: dat er een God is die ons kent en liefheeft boven
alles uit. Na de dienst vond de crematie plaats in besloten kring. Ik wens haar kinderen,
kleinkinderen en allen die rouwen om haar heengaan heel veel sterkte toe om het gemis te
dragen.

keramiek, Annie Schoonenberg-Kamphuis
ds. Frans Ort
*******
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kerkdiensten juli / augustus
3 juli, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Bert Bomer, Doesburg
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
10 juli, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
viering van het Heilig Avondmaal
voorganger: ds. Frans Ort
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
17 juli, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Petra Barnard, Blaricum
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
24 juli, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Madelon Beekhuis, Rozendaal
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
31 juli, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Roel van Oosten, Warnsveld
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
7 augustus, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Bram Grandia, Doesburg
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
14 augustus, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Liesbeth van Hilten, Apeldoorn
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
21 augustus, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Deodaat van der Boon, Hummelo
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
28 augustus, 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

Bij de diensten van juli en augustus 2022
Vanaf zondag 3 juli t/m 28 augustus is de liturgie toevertrouwd aan de gemeente en de
’zomercantorij’. Dat laatste behoeft nauwelijks toelichting want ook dat is de afgelopen jaren
(op ‘corona’ na) gebruikelijk geweest. Voor wie zin en tijd heeft: vanaf 9.30u worden de
liederen die in de orden van dienst staan geoefend in de Tuinkamer. U bent zeer welkom. Het
maak niet uit of u één keer tijdens de zomerweken aanschuift, of elke week van de partij bent.
Maar mis het niet, want tijdens de ‘zomercantorij maakt u het reilen en zeilen van de cantorij
mee, en dat is naast het nut van het oefenen ook héél plezierig! De cantorij en de cantors
hopen natuurlijk dat het allemaal zo goed smaakt dat u na de zomerperiode ook naar de
wekelijkse repetities komt, dat u die niet meer wilt missen. Want: de cantorij, in de gehele
gemeente geliefd, heeft na de coronajaren echt dringend versterking nodig, ja, in alle partijen.
Geniet u tijdens de kerkdienst van het samen zingen, van het ‘spel’ tussen gemeente en
cantorij, dan zou het geweldig zijn als u komt meehelpen zodat het spel van de lofprijzing
gespeeld kan blijven worden. Wilt u er meer van weten? Bel of mail dan met een van de
cantors: Anita Nibbelink , tel: 06-82332740 mail: info@anitanibbelink.nl of Ada Waalboer, tel:
026-3615890 mail: ada.waalboer@xs4all.nl
De afbeeldingen
De foto’s, waarvan de meeste gemaakt zijn door Niesje Verheij, zijn in zwart-wit afgedrukt.
Om ook de printer van de kerk wat ‘rust’ te gunnen na de stroom gekleurde afbeeldingen
vanaf de Adventstijd 2021 tot aan de zomer van nu. In deze ‘Bij de diensten’ kunt ze in kleur
bewonderen.

De pastorie

De Lindeboom
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De Serre van Rozendaal

Het Terras

Het bankje

De Lindeboom en het bankje

Terugkerende momenten in de liturgie
Het ‘Onze hulp’ (de beginregel van Psalm 104) wordt gezongen met: 194.
Het Kyrie- of smeekgebed zingen we met 299d. Het Glorialied is voor juli: Gez. 302 : ‘God in
den hoog’ alleen zij eer’ en voor augustus Gez. 305 : ‘Alle eer en alle glorie’.
Het gebed bij de opening van de Schrift krijgt een gezongen acclamatie: 333: ‘Kom Geest van
God’. De Evangelielezing wordt gevolgd door de acclamatie 339c.
De voorbeden krijgen de acclamatie 367e : ‘Heer, onze God, wij bidden u verhoor ons’ .
In de maanden juli en augustus zingen we ons in het slotlied toe naar de zegen met Gez. 425:
‘Vervuld van uw zegen’.
Het zingen dat wisselt:
4e zondag na Pinksteren, 3e zondag van de zomer, 3 juli 2022
Liturgische kleur: groen
vg: Ds. Bert Bomer
Lezingen: Jesaja 66:10-14;
Mattheüs 4:8-11; Mattheüs 5:1-10, 13 en 14; Mattheüs 28:16-20
Na Jesaja: Gez. 811:’Zoals een moeder zorgt’.
Na twee van de drie Mattheüs-lezingen: Gez. 538:’Een mens te zijn op aarde’ en Gez.838: ’O
grote God die liefde zijt’.
Na de verkondiging: Gez. 362: ’Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’.
7

5e zondag na Pinksteren, 4e zondag van de zomer, 10 juli 2022 HA
Liturgische kleur: groen
vg: Ds. Frans Ort
Lezingen: Deuteronomium 30:9-14; Lucas 10:(21)25-37
Na het drempelgebed: psalm 84.
Na Deuteronomium: Gez. 316: ‘Het woord dat u ten leven riep’.
Na de verkondiging Gez. 837: Iedereen zoekt u, jong of oud’.
Het Tafelgebed: Gez. ‘De Korrel sterft’, tekst van Sytze de Vries, melodie Adries van Rossem.
6e zondag na Pinksteren, 5e zondag van de zomer, 17 juli 2022
Liturgische kleur: groen
vg: Ds. Petra Barnard
Lezingen: 1 Samuel 1:1-20; Lucas 10:38-42
Na het drempelgebed: psalm 92.
Na 1 Samuel: Gez. 152: ‘Mijn hart verheugt zich zeer’.
Na de verkondiging: Gez. 314: ‘Here Jezus, om uw woord’, Gez. 320 :’Wie oren om te horen
heeft’ of Gez.823: ’Gij hebt, o Vader van het leven’.
7e zondag na Pinksteren, 6e zondag van de zomer, 24 juli 2022
Liturgische kleur: groen
vg: Madelon Beekhuis
Lezingen: Genesis 18:20-33; Lucas 11:1-13
Na het drempelgebed: psalm 92.
Na Genesis: Gez. 207:’De trouw en goedheid van de Heer’ of Gez. 864:’ Laat ons de Heer
lofzingen’.
Na de verkondiging: Gez. 272: ’ Wij zoeken in uw huis uw aangezicht’, Gez.756:’ Laat komen
Heer, uw rijk’ of Gez.965: O Vader, trek het lot u aan’.
8e zondag na Pinksteren, 7e zondag van de zomer, 31 juli 2022
Liturgische kleur: groen
vg: Ds. Roel van Oosten
Lezingen: Prediker 2:1-11; Lucas 12:13-21
Na het drempelgebed: Gez. 283:’In de veelheid van geluiden’
Na Prediker: Psalm 49, Gez. 717:’Waartoe geploegd, als zaad’ of Gez. 797:’ Ach hoe vluchtig,
ach hoe nietig’.
Na de verkondiging: Gez. 718: ’ Goed die leven hebt gegeven’ of Gez.973:’ Maak ons uw liefde,
God, tot opmaat van het leven’
9e zondag na Pinksteren, 8e zondag van de zomer, 7 augustus 2022
Liturgische kleur: groen
vg: Ds. Bram Grandia
Lezingen: Jesaja 65:17-25; Lucas 12: 32-40
Na het drempelgebed: Gez. 217:’De dag gaat open voor het woord’
Na lezing Jesaja: Gez. 737: ‘Jeruzalem mijn vaderstad’ of Gez. 767: ‘De toekomst van de Heer
is daar’.
Na de verkondiging: Gez. 601: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ of Gez. 754: ‘Liefde Gods
die elk beminnen’.
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10e zondag na Pinksteren, 9ee zondag van de zomer, 14 augustus 2022
Liturgische kleur: groen
vg: Ds. Liesbeth van Hilten
Lezingen: Jeremia 23:23-29; Lucas 12:49-56
Na het drempelgebed: Gez. 216: ’Dit is een morgen als ooit de eerste’.
Na Jeremia: Gezang 1001: ‘De wijze woorden en het groot vertoon’.
Na de verkondiging: Gez. 802: ‘Door de wereld gaat een woord’, Gez. 902: ‘Is God de Heer
maar voor mij’ of Gez. 992: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’.
Het Tafelgebed: Gez. 221:’Zo vriendelijk en veilig als het licht’.
Vóór het delen van brood en wijn: Gez. 229 ‘Gezegend zijt Gij , eeuwige God’
11e zondag na Pinksteren, 10e zondag van de zomer, 21 augustus 2022
Liturgische kleur: groen
vg.: ds. Deodaat van der Boon, Hummelo
Lezingen: Jesaja 30 15-21; Lucas 13:22-30
Na het drempelgebed: Psalm 139
Na Jesaja: Gez. 723: ’Waar God de Heer zijn schreden zet’ of uit het Liedboek voor de kerken
(1973) Gez. 123: ’De naam des Heren nadert reeds van verre’.
Na de verkondiging: Gez. 969: ‘In Christus is noch west noch oost’, Gez. 990: ‘De laatsten
worden de eersten’ of Gez. 993: ‘Samen op de aarde’.
12e zondag na Pinksteren, 11e zondag van de zomer, 28 augustus 2022
Liturgische kleur: groen
vg.: Ds. Frans Ort
Lezingen: Deuteronomium 24:17-22; Lucas 14: 1. 7-14
Na het drempelgebed: Psalm 113
Na Deuteronomium: Gez.146c: ‘Alles wat adem heeft love de Here’
Na de verkondiging: Gezang 924: ‘Verdoofd en schamper’, Gez. 990: ‘De laatsten worden de
eersten’ of Gez. 845: ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’’
Ada Waalboer

*******

vanuit de Diaconie
Zondag 3 juli: KIA Werelddiakonaat India. Deze collecte is bestemd voor kasteloze Dalitkinderen in India. Zij worden stelselmatig achtergesteld en buitengesloten. Samen met een
Indiase partnerorganisatie biedt Kerk in Actie deze kinderen onder andere
huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Doel is om hun zelfvertrouwen en
schoolprestaties te verbeteren en zo een beter bestaan op te bouwen.
Zondag 10 juli: Meet-inn Ede. Bij Meet-Inn kan iedereen terecht voor een gezonde maaltijd,
voor activiteiten of om een kopje koffie te drinken of een praatje te maken. Dit alles mogelijk
gemaakt dankzij de belangeloze inzet van ruim 100 vrijwilligers en onze steun.
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Zondag 17 juli: Inloophuis Velp-Zuid. Stichting Inloophuis Velp-Zuid biedt de gelegenheid te
handwerken, koffie te drinken, samen te eten of je verhaal kwijt te kunnen.
Zondag 24 juli: SKIN (Stichting Koepel Migrantenkerken Nederland). De stichting heeft ten
doel het door onderling contact en gezamenlijke actie van de bij de stichting aangesloten
christelijke geloofsgemeenschappen elkaar steunen bij het zoeken en vinden van een
zodanige plaats in de Nederlandse samenleving dat zij de mogelijkheid hebben om als kerk
of kerkelijke gemeente in de Nederlandse samenleving te functioneren. Deelnemende
kerken binnen SKIN hebben hun roots over de gehele wereld.
Zondag 31 juli: Diaconaat. Deze collecte is bestemd voor het diaconale werk van onze kerk.
namens de diakenen, Alfred Eeltink
*******

schrijfactie Amnesty International
Maandelijks wordt u de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een online actie voor
mensenrechten. Het betreft altijd een andere actie dan de petitie waarmee Amnesty in de
kerk staat!
Brazilië
Milieu- en mensenrechtenactivisten Bruno Pereira en Dom Phillips verdwenen op 5 juni in de
Braziliaanse Amazone. Tien dagen later bekende een visser dat hij beide mannen heeft
vermoord. Hun lichamen werden gevonden. Er is nog veel onduidelijk over de dood van de
mannen.
Roep de autoriteiten in Brazilië op om snel en grondig onderzoek te doen naar de dood van
Pereira en Phillips, en de betrokkenen te berechten.
https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-brazilie-pereira-phillips

We vragen mensen vaak een petitie te ondertekenen. Maar wat gebeurt er eigenlijk met al
die handtekeningen en hoe zinvol is dat ondertekenen nu echt? Kort maar krachtig: heel erg
zinvol!
Lees hier waarom:
Het tekenen van petities is erg zinvol. Regeringen voelen de druk (amnesty.nl)
https://www.amnesty.nl/actueel/een-petitie-ondertekenen-is-heel-ergzinvol?utm_source=KIA&utm_medium=email&utm_campaign=saudi-arabiejemen&utm_content=lidainl

10

Goed Nieuws: Ibrahim Ezz el-Din is vrijgelaten!
Hij was onderzoeker bij de Egyptische Commissie voor Rechten en Vrijheden en zat 34
maanden in willekeurige detentie vanwege zijn vreedzame mensenrechtenwerk.
In 2019 werden tijdens Amnesty’s schrijfactie Write for Rights wereldwijd brieven naar de
Egyptische autoriteiten gestuurd met de oproep Ibrahim Ezz el-Din vrij te laten.
Op 26 april 2022 is Ibrahim eindelijk vrijgelaten.
Meer lezen: Ibrahim Ezz el-Din is vrijgelaten!

Elke eerste zondag van de maand is het mogelijk tijdens het koffiedrinken een brief te
ondertekenen van Amnesty International.
Al jaren verzorgt Henny Penning dit voor onze gemeente.
Het zou fijn voor haar zijn als ze wat ondersteuning krijgt.
Daarom doen we een oproep aan u haar terzijde te willen staan.
U kunt zich aanmelden bij Miep Dijkhuis.
Telefoon 026 4954437
Mail miepdijkhuis@upcmail.nl
Namens de diaconie alvast hartelijk dank.

*******
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vanuit de K.I.K.: film en high tea zaterdag 23 juli
Om de zomer te vieren nodigen we u graag uit voor een film en een high tea op
zaterdagmiddag 23 juli in de tuinkamer van de onze Rozendaalse kerk. We gaan kijken naar
de bijzondere film Honeyland. De film is uitgebracht in 2019 en ontving 2 Oscarnominaties.
Drie jaar lang volgde een kleine crew de laatste vrouwelijke honingjager van Europa, Hatidze
Muratova. Zelf is ze net zo puur en zuiver als de honing van ‘haar’ wilde bijenvolken, haar
omgeving is even ruig als gul. In een verlaten bergdorp in Noord-Macedonië, afgesloten van
elektriciteit en stromend water, verzorgt ze haar bedlegerige moeder. In deze bijzondere
setting filmden Tamara Kotevska en Ljubomir Stefanov een oogstrelend en intiem portret,
waarin de hoofdpersonen zich vaak onbespied lijken te wanen.
De komst van een echtpaar met een caravan vol kinderen zorgt voor een onverwachte
dramatische wending. Vanaf een bergtop kijkt Hatidze toe hoe hun kudde runderen het dorp
overspoelt. De ruwe manier waarop de dieren en kinderen worden behandeld, staat in sterk
contrast met Hatidzes liefdevolle relatie met de bijen. Als de vader hoort hoeveel haar
honing oplevert, begint hij interesse te tonen in de bijenhouderij. Begrijpt hij ook haar
belangrijkste regel, namelijk dat je nooit meer wegneemt dan de bijen kunnen missen?
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We beginnen met een kop koffie of thee om
14.15 uur. Om 14.30 uur begint de film, waarna
we kunnen napraten onder het genot van de
heerlijke zoete en hartige hapjes van de high tea
(en wijn!). Dat zal rond 16.00 uur zijn.
Graag aanmelden vooraf bij Liesbeth van Hulst,
vóór 15 juli. E: liesbethvanhulst@kpnmail.nl; T:
3634698.
U kunt zich aanmelden voor alleen de film of
alleen de high tea, maar uiteraard ook voor
beide.
Voor uw bijdrage in de kosten staat er weer het
bekende mandje. Als u (ook) aan de high tea
deelneemt, dan vragen we een bijdrage van
tenminste € 7,50 p.p.
Van harte welkom!
De commissie Kunst in de Kerk, Liesbeth van Hulst, Els Westerveld, Annette van Schelven,
Erik Kool
*******

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
*******

werken in de kerktuin
Hoewel de tuin van onze kerk er fraai bijstaat, deze keer geen foto’s van bloemen en bomen,
maar van de ‘tuinlieden’. U kent de tuincommissie, enthousiaste mensen die eens per week
de handen uit de mouwen steken in de tuin. Maar ook anderen werken mee.
Zo liep dit voorjaar een van de meer dan 100 jaar oude appelbomen onverwacht niet uit:
dood. Rik, bewoner van een van de appartementen in de kerk, bood aan de boom te vellen
en tot brandhout te verzagen, zie foto’s. Van de stronk zal een insectenhotel gemaakt
worden.
13

Ook het schuurtje “De Buitenhof” had zijn tijd gehad en is dit jaar
gesloopt. Jan de Haas werkt aan een nieuwe schuur, daarover later
meer.

Het grote gazon
wordt wekelijks
gemaaid. De
afgelopen jaren
werd dit tegen
een bescheiden
vergoeding door
een vrijwilliger
uitgevoerd. Maar
nadat afspraken keer op keer niet nagekomen werden, is die
relatie beëindigd. Anita en Micheline hebben dit hiaat
tijdelijk ingevuld en de afgelopen weken gezorgd dat we toch
kunnen genieten van een fraai gazon, zie foto’s.
We zien ze aan het werk met onze nieuwe elektrische
maaimachine met accu. Een accu die wordt opgeladen door
onze eigen zonne-stroom!
Kent u misschien iemand die het leuk vindt om (tegen een
bescheiden vergoeding) wekelijks het gazon te maaien en in
de herfst het gras en de paden van bladeren te ontdoen? We
houden ons aanbevolen voor tips! Reacties naar:
erik.kool@kpnmail.nl.
Namens de Tuincommissie, Erik Kool
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Nicodemuskring augustus
Op vrijdag 26 augustus hopen we weer in de Serre bij elkaar te komen met de
Nicodemuskring. Die morgen hoopt ds. Frans Ort een verhaal te verzorgen rondom zijn eigen
werk. De ochtenden beginnen om 10.15 uur, maar de koffie staat klaar vanaf 9.45 uur. U
bent van harte uitgenodigd: de praktijk leert dat het altijd fijn is elkaar te ontmoeten en met
elkaar te kunnen spreken! Dus, tot ziens op 26 augustus!
ds. Frans Ort
*******

vooruitblik naar het nieuwe seizoen
In de afgelopen tijd heb ik me intensief beziggehouden met de kringen voor het komende
seizoen. Ik koos een Leitmotiv voor de serie middagen of avonden die ik hoop te kunnen
verzorgen. Centraal staat de afgelopen eeuw: de XXe eeuw. In deze eeuw zijn vele
ontwikkelingen gepasseerd en is onze leefwereld en belevingswereld dramatisch veranderd.
Omdat ik er diep van overtuigd ben dat kunstenaars (en kunst in het algemeen) de
thermometer van de tijd zijn, wil ik aan de hand van verschillende invalshoeken zoeken naar
de veranderingen én naar de invloeden van die veranderingen op geloof, theologie en kerk.
Een greep uit de bijeenkomsten:
• de XXe eeuw: een ‘goed’ gedicht
• de XXe eeuw: de schilder en de liefde
• de XXe eeuw: Edward Hopper en de leegte van het bestaan
• de XXe eeuw: kerken aan de Veluwezoom
• de XXe eeuw: de terugkeer van God
• de XXe eeuw: Christus in de moderne kunst
Verder hoop ik de Nicodemuskring te leiden, twee vertelmiddagen in de kerk te verzorgen
en is er een plan voor een Open Podium Poëzie. Er zal (corona volente!) voldoende te
beleven zijn. Volgende keer ontvangt u bij de Nieuwsbrief een (eventueel digitaal) boekje
waar het volledige kringenwerk in zal staan dat we in samenwerking met de Pg Velp voor het
voetlicht zullen brengen.
ds. Frans Ort
*******
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save the date: Chagall op 2 oktober in de Grote Kerk te Velp
Het leven van de Joods-Russisch-Franse schilder Marc Chagall (Moshe Segall) maakt deel uit
van een turbulente geschiedenis. Hij maakte de Russische revolutie mee, hij ontvluchtte
ternauwernood Europa in 1941. Na de oorlog maakte hij zijn reputatie als een van de
belangrijkste twintigste-eeuwse kunstenaar nog verder waar. Samen met Picasso en Matisse
behoort hij tot de allergrootsten van die eeuw. Daarnaast had hij een bewogen aantal
relaties: zijn eerste vrouw (en grootste liefde) overleed onverwacht, zijn tweede vrouw
scheidde van hem en met zijn derde vrouw trouwde hij op late leeftijd. Over zijn leven en
over zijn liefdes maakten Henk Ruiter, Jan Blei en Frans Ort een muzikale raamvertelling die
we talloze malen hebben verteld. Op 2 oktober aanstaande hopen wij het programma nog
een keer uit te voeren. Het betreft een benefietvoorstelling ten behoeve van de Stichting
SOS Kayamandi, een gemeenschappelijk project van de diaconieën van Velp en Rozendaal.
Voor wie het nog nooit gezien heeft: u moet het absoluut komen meemaken. Voor wie het al
eerder zag: u bent van harte uitgenodigd om het feest nog een keer mee te maken
(meezingen mag). Op zondagmiddag 2 oktober bent u van harte welkom in de Grote Kerk te
Velp! Nadere afkondigingen volgen natuurlijk nog, maar noteert u de datum vast in uw
agenda.

*******
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vakantie ds. Frans Ort
Van 16 juli tot en met 14 augustus zal ik met vakantie zijn; wij gaan zoals altijd in de richting
van ons vertrouwde Pays d’Auge, een regio van Normandië. In deze periode wordt het
crisispastoraat waargenomen door ds. Madelon Beekhuis-Wassenburg. Zij zal ook
beschikbaar zijn voor uitvaarten. U kunt haar telefonisch bereiken op het volgende nummer
026 364 26 60. Ik wens ieder van u een heel goede zomerperiode toe. Ik hoop dat wij elkaar
weer in augustus met vreugde mogen begroeten!
ds. Frans Ort
*******

inleverdatum nieuwe kopij
De kopij voor de volgende Nieuwsbrief mag worden aangeleverd voor 26 augustus
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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afsluiting: het gedicht Tussen de regels door van Frits Koning
Tussen de regels door
Woorden nog eens woorden,
aan woorden geen gebrek.
Woorden regel voor regel
zorgvuldig op een rij gezet.
Maar tussen de regels door
komen woorden pas tot leven,
worden woorden werkelijkheid.
Daar kan ik in je ogen kijken,
en zeggen dat het me spijt.
Tussen de regels door
mag ik je ontmoeten,
voel ik wat jij bedoelt,
mogen we samen stilte begroeten,
verwarmen wat is bekoeld.
Tussen de regels door
zie ik je schouders schokken,
stromen tranen van verdriet.
Geen pen kan hier beschrijven,
want inkt vloeit er niet.
Tussen de regels door
kunnen we dansen
ook al is er geen muziek,
zullen we dansen op de liefde,
zingen we het hoogste lied.

Frits Koning

*******
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