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gedicht: pelgrimskyrie van Frans Ort 
 
 

 
 

Bernay, Abbaye Notre Dame 
 
 

  pelgrimskyrie  

  

        

 de stilte was eerder, God 

 jij woonde hier al, 

 pas later kwam deze abdij 

  

 onverhoeds mezelf daar terugvinden, 

 na eeuwen in diezelfde vrede staan 

 en hopen dat je op me hebt gewacht 

  

 liefdevol streelt licht de stenen 

 en mijn eerste fluistering: Eeuwige, Ene, 

 ontferm je over ons 

  

******* 
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overlijden Leo Blokland 
 
Vlak voor het afronden van deze Nieuwsbrief kregen wij het verdrietige bericht dat Leo 
Blokland uit de Bernard ter Haarlaan is overleden. Hij was de laatste periode van zijn leven al 
behoorlijk verzwakt. Wij herdenken Leo als een trouw en betrokken lid van onze gemeente: 
hij was op verschillende plekken zichtbaar én actief, als lid van de cantorij (waarvan hij 
onlangs afscheid had genomen), als kerkrentmeester en als coördinator bij de verbouwing 
van de Serre, om maar enkele zaken aan te stippen. In de komende Nieuwsbrief staan we 
uitvoeriger stil bij zijn heengaan. Voor nu kunnen wij u berichten dat de uitvaart plaats zal 
vinden op zaterdag 3 september aanstaande vanuit de Kerk van Rozendaal. De dienst begint 
om 13.30 uur. Aansluitend zal Leo worden begraven op de begraafplaats in Rozendaal. Vanaf 
deze plaats wensen wij zijn kinderen, samen met alle anderen die rouwen om zijn heengaan, 
heel veel kracht en sterkte toe! 
 
ds. Frans Ort 
 

******* 
 

kerkdiensten september 
 
4 september, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: pastor Hans Noordeman, Arnhem 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
11 september, 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 
 
18 september juli, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Sytze de Vries, Schalkwijk 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
25 september, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Frans Ort 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 

 
******* 

 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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bij de kerkdiensten 
 
De periode van de ‘zomercantorij’ ging weer voorbij. Niet als een verlichtende zucht, maar wel 
met een licht vakantiegevoel.  Een klein aantal gemeenteleden maakte er dankbaar gebruik 
van om even te proeven van het ‘inwendige’ gebeuren van de cantorij. Oefenen in de 
tuinkamer, voor-oefenen in de kerk voor de dienst. Er is elke zondagochtend maar weer, 
zomerperiode of niet, dat wonder van een zingende gemeente. Het blijft ook een verrassende 
vorm van een ‘rollenspel’ tussen gemeente en cantorij en omgekeerd. Wisselzang, liederen 
met verzen en een terugkerend refrein, het gezongen ‘Onze Hulp, en ja, daar was vergeten in 
de orde van dienst te zetten dat de eerste regel door de cantorij wordt gezongen waarna de 
gemeente invalt. Maar zie daar: iedereen herinnerde zich de gewone gang van zaken en dus 
deden we het zo. De cantors hoorden dat en lieten dat zo: wat kunnen we met z’n allen toch 
veel. 
Nu de vakantieperiode voorbij is, ziet u in de orde van dienst kleine veranderingen. Geen 
afbeeldingen meer op de voorkant. Een nieuw Kyrie en Gloria, een morgenlied waarmee nog 
we vóór het ‘Onze hulp’ beginnen. We zijn immers allemaal van elders gekomen. Zingend 
worden we eerst ‘gemeenschap’, gemeente. Daarna bemoedigen we elkaar met ‘Onze hulp’. 
Deze periode tot aan het begin van Advent wordt geprobeerd een piepkleine bijdrage te 
leveren aan ‘milieubesparing’: minder papier en drukinkt. Zonder ook maar enige 
voorspellende gave durf ik hier nu al te beweren: het gaat niet altijd lukken om de 4 pagina’s 
van de orde van dienst op de twee kanten van 1 A4-velletje te krijgen. Tja……Overigens heeft 
het voornemen van ‘geen afbeeldingen’ op de voorkant ook een andere bedoeling: de periode 
die nu begint, in liturgische termen: ‘de groene tijd’, iets scherper af te kunnen grenzen van 
de paarse tijd die met Advent weer begint. Men noemt de groene tijd ook wel ‘feestloze tijd’ 
maar dat lijkt mij onjuist. Want: élke zondag is de feestdag van de week. De inrichting van 
onze orde van dienst viert elke week  ‘Pasen’, dat wil zeggen: binnenkomen met de last van 
de week nog op de schouders, na de voorbereiding met het Onze Hulp, het drempelgebed om 
persoonlijke vergiffenis, de Kyrie gebeden, het Gloria, belanden we in de dienst van de 
Schriften. Bij het openen van de dikke bijbel merkte Ds. Grandia op 4 aug. jl. op: ‘Dat open 
leggen van het boek is altijd een heel werk’. En dát is maar goed ook!  
De Schriften worden gelezen, bezongen, verkondigd, en uit vreugde geven we onze gaven en 
durven het aan om voorbeden te doen voor wie dat nodig heeft. Alleen als we biddend 
wereldwijd de krachten verzamelen zou er, waar dan ook,  iets ten goede kunnen veranderen 
aan de alom bestaande sores. En tenslotte gaan we als opgestane mensen weer naar huis. Via 
de koffie in de Tuinkamer natuurlijk. 
In deze rubriek kunt u verder lezen wat de voornemens zijn van wat we zouden kunnen zingen 
in de komende diensten. Is dat niet ‘lastig’, zo’n conceptorde die van tevoren al helemaal 
ingevuld lijkt? Eenvoudig is dat bepaald niet om met een temperatuur van 27 graden in het 
werkkamertje al bezig te zijn met Jozef en Maria rond de kribbe waarin Jezus al geboren is: 
maar de cantorij heeft tijd nodig om alle zaken goed in te kunnen studeren. Dus nemen al die 
conceptordes een voorschot op wat het uiteindelijk zal worden. Ja, dan is er soms iets 
gestudeerd wat bij nader inzien niet in de betreffende dienst wordt gezongen. Dan wordt er 
wat tijd vrij gemaakt om dat wat daarvoor in de plaats komt aandacht te schenken.  Alles wat 
hieronder staat bij ‘wij zingen’ is dus in voorlopigheid daar geplaatst. Als het toch anders blijkt 
te zijn geworden, dan is dat niet ‘onvoorbereid’, maar het gevolg van het zeer gewaardeerde 
overleg met al onze voorgangers! 
Ada Waalboer 



6 
 

 
Zondag 4 september, 13e na Pinksteren, 12e zondag van de Zomer 
vg: Pst. Hans Noordeman, Arnhem 
Lezingen: Deuteronomium 30:15-20; Lucas 14:25-33 
Wij zingen: 
 

Morgenlied: Gez. 205: ‘Daar kraait een haan een goed bericht’ 1. 5. 6. 
Psalm: Ps. 1: 1.2.3. 

Kyrie en Gloria 299b 

Na eerste lezing: Gez. 119a: ‘Uw woord omvat mijn leven’ of  
Gez.313: Een rijke schat van wijsheid’ 

Na Evangelielezing: Lofprijzing 339b 

Na Verkondiging LvdK Gez. 76: ‘Zie hoe de mensen heengaan’ of 
Gez. 119 a: ‘Uw woord omvat mijn leven’ 
Gez. 1001: ‘De wijze woorden en het groot vertoon’ 

Slotlied: Gez. 993: ‘Samen op de aarde’ 
Gez. 816: ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’  
  

 
Zondag 11 september, 14e na Pinksteren, 13e zondag van de Zomer, Viering Heilig 
Avondmaal 
vg: Ds. Frans Ort 
Lezingen: Exodus 32:7-14; Lucas 15:1-10 
Wij zingen: 

Morgenlied: Gez.: ‘De trouw en goedheid van de Heer’.  
Psalm: Ps. 139: 1. 13. 14. 

Kyrie en Gloria 299b 

Na eerste lezing: Uit ‘Tussentijds: Gez. 24: ‘Wij gaan met heel Gods volk’  
1 C. 2 S. 3C. 4 S. 5A. 6A. – het refrein na elk vers: allen 

Na Evangelielezing: Lofprijzing 339b: ‘U komt de lof toe’ 

Na Verkondiging: Gez. 896: ‘Wie heeft zijn geld verloren’ 

Tafelgebed: De Tafel der armen – Huub Oosterhuis 

Zegenbede: Gez. 229: ‘Gezegend zijt Gij, eeuwige God’ 

Slotlied: Gez. 23b: ‘De Heer is mijn herder’ 

 
.Zondag 18 september, 15e na Pinksteren, 14e zondag van de Zomer 
vg: Ds. Sytze de Vries 
Lezingen: Amos 8:4-7; Lucas 16:1-(8)17 
Wij zingen: 

Morgenlied: Gez. 212: ’Laten wij zingend deze dag beginnen’ 
 Psalm: Ps. 122 

Kyrie en Gloria 299b 

Na eerste lezing: Gez. 967: ’Zonne der gerechtigheid’ 1.2.3.4. of: 
Gez. 1001: ’De wijze woorden en het groot vertoon’ 

Na Evangelielezing: Lofprijzing 339b 

Na Verkondiging Gez.313: ’Een rijke schat van wijsheid’ (indien niet gezongen op 4/9) 
of: 
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Gez. 845: ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’(idem) 
Gez. 941: ’Waarom moest ik uw stem verstaan’ 
Gez. 1012: ‘Geef aan de wereld vrede, Heer’ 

Slotlied: Uit ‘Tegen het donker’: Gez.100: ‘Wie op uw woord vertrouwt’  

 
Zondag 25 september, 16e na Pinksteren, 15e zondag van de Zomer 
vg: Ds. Frans Ort 
Lezingen: Amos 6:1-10; Lucas 16:19-31 
Wij zingen: 
 

Morgenlied: Gez. 209: ‘Heer Jezus, o Gij dageraad’ 

Psalm: Psalm 78: 1.2.3 

Kyrie en Gloria 299b 

Na eerste lezing: Gez. 156: ’Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd’ 

Na Evangelielezing: Lofprijzing 339 b : ‘U komt de lof toe’  

Na Verkondiging Gez. 920: ‘Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild’  
1x cantorij, herhaling: allen.  
 Slotlied: Gez. 146a: ‘Laat ons nu vrolijk zingen’ 1. 2. 3. 4. 

 
******* 

 

vanuit de Diaconie 
 
Zondag 4 september: Stichting STRAK. Stichting STRAK is een hulporganisatie voor mensen 

die moeten leven van een minimuminkomen in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Zij 

biedt deze mensen praktische ondersteuning, biedt (nood)hulp of verwijst naar andere 

organisaties. Voorbeelden zijn de kledingbank en de actie kerst-tas (in samenwerking met 

onder andere onze diaconie. De collecte is dit keer voor het noodfonds. 

Zondag 11 juli: De Regenboog Amsterdam. De Regenboog zet zich in voor mensen die het 

moeilijk hebben en nergens anders terecht kunnen. Zij mobiliseren de kracht in de 

samenleving om hen te ondersteunen zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de 

maatschappij. In dit geval in Amsterdam. 

Zondag 18 juli: Jeugddorp de Glind. Jeugddorp de Glind is een dorp in de buurt van 

Barneveld waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen al decennialang veilig kunnen 

opgroeien en werken aan hun toekomst. Je kunt er wonen, een leerwerktraject volgen en 

gebruik maken van speciale vrijetijdsvoorzieningen. Een uniek jeugddorp. 

Zondag 25 juli: KIA Vredesweek. Van 17 tot en met 25 september wordt de jaarlijkse 

vredesweek gehouden. In dat kader houdt de stichting Kerk in Actie een collecte voor de 

zending, en meer specifiek in Colombia. Colombia is jarenlang geteisterd door gewapende 

conflicten. Sinds 2016 is er vrede. Er moet echter nog veel gebeuren. Vrouwen uit 

verschillende kerken hebben zich verenigd om zich in te zetten voor verzoening en 
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wederopbouw. De helende kracht van Bijbelverhalen is hierbij een belangrijke 

inspiratiebron. 

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! 
Canada 
In Canada protesteren de Wet’suwet’en tegen de aanleg van een gasleiding onder de 
Wedzin Kwa-rivier op het land van hun voorouders. De rivier is een belangrijke bron voor 
drinkwater en is het leefgebied van wilde zalm. Canada heeft de politie voorzien van 
wapens, helikopters en honden om hard op te kunnen treden tegen de Wet’suwet’en. Al 74 
mensen werden opgepakt, onder wie journalisten. Roep Canada op de politie terug te 
trekken uit het gebied van de Wet’suwet’en en de beschuldigingen van intimidatie en 
gedwongen huisuitzettingen te onderzoeken. 
 
https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-canada-wetsuweten 
 

 
 
 

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. 
Miep Dijkhuis 

https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-canada-wetsuweten
mailto:miepdijkhuis@upcmail.nl
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digitaal boekje Kringenwerk 
 
Het kringenwerk van het nieuwe seizoen staat in de startblokken. In nauwe samenwerking 
met de Pg Velp is er weer een gevarieerd aanbod van kringen en groepen waaraan u deel 
kunt nemen. Binnenkort zal in de Kerk van Rozendaal een geprint boekje liggen met alle 
kringen en cursussen, dat u mee kunt nemen. Maar voor wie het digitaal wil bekijken, is er 
ook een website waar u heen kunt gaan. Het internetadres treft u hierbij aan: 
 
https://portal.dezaligezalm.nl/read/516/18420 
 
ds. Frans Ort 
 

******* 
 

 benefietvoorstelling op zondag 2 oktober 2022.   

 
Stichting SOS Kayamandi zet zich in voor de kinderen van de townships Kayamandi en 
Cloetesville in Zuid-Afrika middels de realisatie van 3 weeshuizen en een broodproject 
waardoor 1250 kinderen dagelijks via school een ontbijt krijgen (zie ook https://sos-
kayamandi.nl ). De kerken van Rozendaal en Velp ondersteunen de stichting als 
gemeenschappelijk diaconaal project.   
Ook dit jaar wordt weer een benefietactiviteit georganiseerd: een muzikale raamvertelling 
over de beroemde schilder Marc Chagall (1887-1985).  
Deze muzikale raamvertelling wordt gepresenteerd door ds. Frans Ort met muzikale 
begeleiding van de welbekende vocalgroup  Choral.  De uitvoering vindt plaats in de Grote 
Kerk, Kerkstraat 32 te Velp op zondag 2 Oktober 2022 om 15.30 uur.  
De muzikale raamvertelling gaat over het leven en werk van de Joods-Russische schilder 
Marc Chagall. Opmerkelijk in zijn werk is zijn enorme positiviteit. Zijn Kleurgebruik tintelt op 
het doek. Na afloop van de voorstelling die ongeveer 1 uur zal duren, wordt een drankje en 
een hapje aangeboden.  
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). 
Het entreegeld voor deze benefietvoorstelling bedraagt € 20,- per persoon. Eenieder is van 
harte welkom. Reservering door betaling vooraf op rekening van NL19 RABO 0106 7606 29 

https://portal.dezaligezalm.nl/read/516/18420
https://sos-kayamandi.nl/
https://sos-kayamandi.nl/
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ten name van Stichting S.O.S.-Kayamandi . Graag vooraf reserveren, maar gepast à € 22,50 
contant aan de kerkzaal kan ook indien er nog plaats is.  
U ondersteunt daarmee de stichting SOS Kayamandi. Uiteraard kunt u ook de 
stichting steunen door een donatie via de website of de plaatselijke diaconie.   
  

 
 
 

******* 
 

succesvol benefietconcert voor Oekraïne in Rozendaal 
 
Vrijdagavond 19 augustus gaf het “Chamber Ensemble Kyiv” een concert in de Rozendaalse 
herenkerk. In een afgeladen kerk vertolkten de vier Oekraïense musici werken van onder 
andere Vivaldi, Bach en Telemann. Het publiek waardeerde de werken van de Oekraïense 
componisten Berezovsky, Lysenko, Skoryk en Poklad, in het tweede deel van het concert, 
duidelijk als hoogtepunt van de avond. Het kamerensemble Kiev, bestaande uit Mykhailo 
Bilych (viool), Andriy Vasin (piano) en Galyna Bilych (viool), aangevuld met de violist Alexej 
Pevzner, tweede concertmeester van Phion, kreeg een staande ovatie. 
De muziek werd afgewisseld met poëzie: het gedicht “Welkom”, voor de gelegenheid 
geschreven door Jaap van Dijkhuizen en voorgedragen door de Rozendaalse wethouder 
Simon Warmerdam, en het Oekraïense “Onze Vader”.  
Naast belangstellenden uit de regio waren er veel Oekraïense vluchtelingen aanwezig, die in 
Arnhem en omstreken opgevangen worden. Het concert was mede als troost voor hen 
bedoeld. Na afloop was er een geanimeerd treffen tussen de vele bezoekers en de musici; er 
zijn heel wat flessen wijn uitgeschonken. De vrijwillige bijdragen, bestemd voor 
gehandicapte Oekraïense kinderen via de stichting “Hart voor kinderen”,  telden na afloop 
op tot € 2020. 
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(foto’s van Henny Kromhout en Erik Kool) 
  
 

******* 

welkom - welcome 
 
 
Wij zien de vluchters zonder spullen komen 
zij lieten alles achter in hun eigen land 
het land waarin zij leefden met hun dromen 
- óók in Europa, aan de andere kant - 
vanwaar zij nu in onze richting stromen 
op zoek naar helpend uitgestoken hand. 
 
Zij zijn op zoek naar plaatsen waar geweld 
niet heerst en hen ook niet kan achterhalen 
waar VREDE met hoofdletters wordt gespeld 
en vrijheid heerst voor alle volken, talen 
waar oorlog niet als laatste waarheid telt 
en waar men luistert naar hun angstverhalen. 
 
En wij hier, ver van waar de oorlog woedt 
wij kunnen meer dan naar de vluchters kijken 
wij kunnen weten hoe het anders moet 
en van ons medeleven laten blijken 
door het ontvangen van die lange stoet 
in onze steden, dorpen, huizen, wijken. 
 
Welkom dus in dit verre, vreemde land 
waar mensen wonen die bescherming geven 
en met een uitgestrekte vriendenhand 
bijdragen willen aan een leefbaar leven 
voor mensen komend uit een brandend land 
die slechts naar eigen land in vrijheid streven. 
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We see them come of things bereft, 
leaving behind all that was left, 
the land they lived in with their dreams, 
– also in Europe, on the other side of the streams - 
from where they arrive in our domains, 
looking for help, hoping not in vain. 
 
They are looking for places where violent men 
do not reign and cannot overtake them. 
where PEACE is spelled with capitals tall, 
and freedom reigns for all people small. 
where war is not the latest truth on earth 
and their fearful stories are listened to and heard. 
 
And we, here, far from where the war is waging, 
we can do more than only watch those fleeing. 
we do know how the times are changing 
and can show our heart-felt feeling 
by receiving the long, long trains 
in our towns, villages and domains. 
 
So welcome in this far and foreign land, 
where people live that give protection 
and with outstretched and friendly hand 
wish to  contribute to a bearable life 
for people coming from a burning land 
who for their land in freedom only strive. 
 
 
Jaap van Dijkhuizen 
 

******* 

 
vanuit de K.I.K.: film Being there op woensdag 21 september 
 
We vertonen Being there, een bijzondere satire, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van 
Jerzy Kosinsky, verfilmd in 1979. Hoofdrolspeler Peter Sellers kreeg hiervoor een 
Oscarnominatie voor beste mannelijke hoofdrol. 
De simpele tuinman Chance (Peter Sellers in een van zijn laatste filmrollen) heeft in zijn 
leven niets anders gedaan dan tuinieren en tv kijken. Wanneer zijn werkgever overlijdt, staat 
hij op straat zonder enige kennis van de wereld. Als hij bij toeval terechtkomt in het 
huishouden van een invloedrijke zakenman, ziet men hem door zijn onbevangenheid en 
simpele wijsheden als een financieel genie die het tot president van de VS schopt. 
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Commentaar dat ik op internet vond: “Het feit dat een infantiel, debiel, narcistisch, 
seksistisch, racistisch iemand als Trump gekozen kan worden als president bewijst dat deze 
film zijn tijd ver vooruit was”.  
 

 
Voor de komende maanden schakelen we over naar de middagvertoning. De film begint om 
14.30 uur, inloop met koffie/thee vanaf 14.15 uur. Zoals gebruikelijk praten we na onder het 
genot van een glas. Welkom! 
 
De commissie Kunst in de Kerk (KIK): Els Westerveld, Liesbeth van Hulst, Annette van 
Schelven, Erik Kool.  
 

******* 
 

Open Monumentendag 
 
Zoals elk jaar is het tweede weekend van september de landelijke Open Monumentendag. 
Het thema dit jaar is duurzaamheid. Ons kerkgebouw en tuin zijn (alleen) op zaterdag 10 
september voor het publiek geopend, vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. In de kerk zal Martijn 
Andela, adviseur Erfgoed van de gemeente Rheden, een korte lezing geven over het 
verduurzamen van historische gebouwen.  Hij zal tweemaal zijn verhaal vertellen: om 14.00 
en 16.00 uur. Interessante informatie voor iedereen die een historisch pand bewoont of 
daarin geïnteresseerd is! 
Op dezelfde zaterdagmiddag is ook het gemeentehuis geopend met een expositie over 
duurzaamheid en stands met materialen. 
  
Namens de KIK, 
Erik Kool 
 

******* 
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theatervoorstelling nie wieder Krieg 
 
Graag wil ik jullie attenderen op de twee voorstellingen van ’Nie wieder Krieg’, die we in 
september spelen op actuele gelegenheden in deze uitzonderlijke tijd.   
De kaartjes voor 17 september ter gelegenheid van Market Garden in Concertzaal 
Oosterbeek zijn te bestellen via een mail naar frankvanmerwijk@upcmail.nl .  
De kaartjes voor 30 september, het Antimilitarisme-festival in Nijmegen, zijn op die dag aan 
de zaal te koop.  
 
Met hartelijke groet van Frank van Merwijk  
 

******* 
 

de XXe eeuw: een ‘goed’ gedicht 
 
In het komende seizoen hoop ik een aantal malen een middag te verzorgen rondom het 

thema ‘de XXe eeuw’. Ik heb mij sinds mijn studietijd altijd zéér beziggehouden met de 

ontwikkelingen, de kunst en de cultuur van de vorige eeuw. Daarom is het tijd om de zaken 

eens flink op een rij te zetten. Naar aanleiding van een vraag van een van mijn catechisanten 

boog ik mij over de vraag: wat is eigenlijk een ‘goed’ gedicht? Ik analyseerde een aantal 

gedichten en trok daaruit ook een aantal conclusies, waarom we een gedicht een ‘goed’ 

gedicht vinden. Aan de hand van bekende en onbekende twintigste-eeuwse dichters laat ik 

horen waar de kracht zit van verschillende dichters en hun werk. De deelnemers aan de 

middag krijgen een boekje mee met de gedichten én het essay dat ik schreef naar aanleiding 

van de vraag over de kwaliteit van poëzie. In de afgelopen jaren organiseerden wij dergelijk 

zaken op de avond. Omdat er echter velen zijn die ’s avonds de deur niet meer uit willen 

(zeker in de winterperiode) heb ik bij wijze van experiment deze bijeenkomsten op de 

middag geplaatst. Mocht u echter ’s middags niet kunnen, dan is er geen man overboord. 

Dezelfde avond verzorg ik hetzelfde verhaal in de Ontmoetingskerk te Dieren, deze bevindt 

zich aan de Admiraal Helfrichlaan 54. Dus: op 28 september, om 14.30 uur in de Serre van 

Rozendaal, of om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk te Dieren. Ik hoop velen van u in onze 

kerk of in Dieren te mogen ontmoeten. 

 

ds. Frans Ort 
******* 

 

Nicodemuskring 30 september 
 
Op vrijdagmorgen 30 september 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 

mailto:frankvanmerwijk@upcmail.nl
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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 30 september! 
 
ds. Frans Ort 
 

******* 

 
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 oktober u daarvoor 
uit te nodigen. Aansluitend op de dienst van 16 oktober hopen wij met elkaar van gedachten 
te wisselen over de toekomende jaren in onze gemeente, we sluiten het samenzijn af met 
een kleine lunch in de Serre of de tuin. 
 
ds. Frans Ort 
 

******* 
 

PODIUM 3D muziek, kunst én poëzie in één 
voorstelling 
 
Zondag 23 oktober vindt in Rozendaal een nieuw kunstproject plaats: PODIUM 3D. Drie 
kunstenaars bundelen met PODIUM 3D de drie dimensies muziek, kunst en poëzie. Beeldend 
kunstenaar Miriam van der Linden (Dieren), dichter Lammert Hoeve (Rozendaal) en 
gitariste/zangeres Jacqueline Snel (Gaanderen) starten ieder met eigen werk, waar de 
andere disciplines op reageren. Er zijn acht 3D thema’s, ieder bestaand uit een schilderij, een 
muziekstuk én een gedicht. Deze thema’s laten de kunstenaars tijdens de PODIUM 3D-
voorstelling zien en horen. De voorstelling is in de Serre van Rozendaal, Kerklaan 15 in 
Rozendaal en begint om 16.00 uur. De toegang bedraagt 15 euro, inclusief consumptie na 
afloop. 
 
Jacqueline Snel (Gaanderen) speelt vanaf haar 9e gitaar, studeerde klassiek gitaar aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag en zingt luisterliedjes. In haar optredens wisselt ze de 
liedjes af met gitaarsolo's. Snel is ook actief als uitvaartgitariste en gitaardocente. 
 
Miriam van der Linden (Dieren) verbeeldt het onbenoembare in haar schilderijen en 
papierkunst. Ze is voortdurend op zoek naar de essentie en achtergrond van wat ze ziet en 
beleeft. Van der Linden schept haar eigen papier en heeft regelmatig exposities en 
workshops. 
 
Lammert Hoeve (Rozendaal) vertaalt zijn belevenissen en waarnemingen in gedichten. Zijn 
gedichten zijn humorvol en hebben doorgaans een dubbele lading. Hoeve won diverse 
poëzieprijzen. In zijn voortuin staat altijd een gedicht, zo is hij 'dichter aan de weg'. 
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Kaarten zijn voor 15 euro verkrijgbaar bij de ingang. Voorverkoop (14 euro) tot één dag voor 
de voorstelling via info@snelopgitaar.nl of bellen naar 06 22488503. 
PODIUM 3D is ook te zien in Laag-Soeren (25-09), Etten Gelderland (30-09) Arnhem (2-10), 
Doesburg (14-10), Ellecom (16-10) en Bronkhorst (29-10). Meer informatie over PODIUM 3D 
op www.snelopgitaar.nl/agenda 
 

******* 
 
 

concert van de Vrienden van de Kerk van Rozendaal 
 
 in de kerk van Rozendaal, Kerklaan 15, 6891 CM Rozendaal. 
 
Zondag 25 september 2022, aanvang 15.00 uur 
Het Van Wassenaer Trio 

 

 

mailto:info@snelopgitaar.nl
https://snelopgitaar.nl/agenda
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De naamgever van het trio is de Nederlandse componist Unico van 
Wassenaer die leefde van 1692-1766. 
 
Freek Koster studeerde rechten in Groningen en was daarna 
advocaat en rechter. Al jong was hij kerkorganist. 
Momenteel studeert hij bij Rijk Jansen op het historische 
Hinszorgel in de Dorpskerk van Wassenaar. Ook geeft hij 
concerten als solist en als begeleider.  
 
Wim Derksen was hoogleraar bestuurskunde in Leiden en 
Rotterdam. Hij studeerde fagot aan het conservatorium in 
Amsterdam en Groningen. Nu studeert Wim bij Alban 
Wesley. 

 
Jurrien Peterse speelt hobo. Zijn eerste herinnering aan dit instrument gaat terug naar het 
sprookje “Peter en de Wolf”. Dat was het instrument dat hij wilde leren. Hij studeerde aan het 
conservatorium. Regelmatig is Jurrien invaller bij symfonieorkesten, projectorkesten en 

harmonieorkesten. 
 

Het Van Wassenaer Trio brengt een zeer gevarieerd programma met 
verscheidene componisten zoals: 

 
-Francesco Geminiani met Sonate in e-Moll 

-George Philip Telemann met 20 kleine fuga’s voor orgel en uit Sonate e-
Moll Cantabile, Recitativo en Arioso en 

-Charles John Stanley met Voluntary Opus V11, No 7: Allegro 
Laat u verder verrassen met wat het trio nog meer brengt. 

 
 
De volgende concerten zijn; 
  
30 okt. 2022 Marcello duo: dwarsfluit, piano 
 
13 nov. 2022 James Oesi en Andrea Vasi: contrabas, piano 
 
29 jan. 2023 René Berman en Mariette Freijzer: cello, cello 
 
26 mrt. 2023 Julian en Valentijn Jeukendrup: viool, cello met overige leden van de familie 
Jeukendrup. 
 

******* 
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filosofische kring van de Vrienden van de Kerk van Rozendaal 
 
Thema: “Waarheid”, in relatie met desinformatie, complottheorieën, religie, en 
waarheidsvinding in de rechtspraak. 
 
Dit seizoen staat het thema “Waarheid” op het programma, en dan vooral in die zaken waar 
de waarheid schuurt met andere opvattingen, meningen en onwaarheden. 
Wat is dat eigenlijk, waarheid? Kunnen er meerdere soorten waarheid zijn, heeft “ieder zijn 
eigen waarheid?’   
Of bestaat er een echte, onweerlegbare waarheid, een feit?  
En het ontkennen van, of bestrijden van de waarheid, omdat die niet welgevallig is? 
Hoe gaan wij daar als maatschappij mee om? 
Deze zaken komen in de cyclus tot hun recht. 
 
  3 okt. 2022  Dr Rosa Runhardt:   Waarheid, een filosofische inleiding 
17 okt. 2022  Dr Harmen Ghijsen:    Complottheorieën 
31 okt. 2022  Dr Jeppe Balkema en Mr J. Lensing: Waarheidsvinding in de rechtspraak 
14 nov. 2022  Prof. Dr Jeroen de Ridder:  Waarheid en religie 
28 nov. 2022  Natascha Rietdijk, MA:  Desinformatie 
 
De bijeenkomsten zijn op maandagavonden van 20:00 uur tot 22:00 uur  
in De Serre van Rozendaal, Kerklaan 17 6891 CM  Rozendaal 

 
******* 

 

inleverdatum nieuwe kopij  

 
De kopij voor de volgende Nieuwsbrief mag worden aangeleverd voor 25 september 
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 
 

******* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:f.ort@upcmail.nl
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afsluiting: gedicht van Gerard Reve 

 
 

  dagsluiting 

  

  

  Eigenlijk geloof ik niets 

  en twijfel ik aan alles, ook aan U. 

  Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, 

  dan denk ik dat Gij liefde zijt, en eenzaam, 

  en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt. 

  

******* 

 


