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pag. 26

ter overweging
Momenteel werk ik gestadig door aan een bundel gedichten rondom het afscheid.
De werktitel is Thuisreis zonder kaart. Ik bracht gedichten samen die ik al eerder
gebruikte tijdens uitvaarten, maar er is ook een serie nieuwe gedichten ontstaan.
Eén van de gedichten hangt samen met een Engels gedicht van W.H. Auden
(Funeral Blues). Ik hoorde het een keer voorgedragen in een film en was meteen
van mijn sokkel. Dit gedicht wil ik vertalen, dacht ik overmoedig. Kort gezegd, dat
is me nooit geheel gelukt. Tot ik een keer alles van mijn bureau veegde, mijn hoofd
leeg maakte en vervolgens schreef wat er toen boven kwam. Dat was het
onderstaande gedicht. Ik schreef voor iedereen die zijn of haar allerliefste heeft
verloren. Bij de gedichten hoort in de komende bundel ook een foto. Die foto
voegde ik bij.
ds. Frans Ort

de laatste bakens voorbij
Vanaf hier, vanaf nu
rest mij alleen
het voortgaan
en verlangen, weten
dat alles in mij
op de uitkijk blijft:
jij was mijn rots,
de branding,
het havenlicht,
kompas.
Dachten wij steeds
dat het altijd duren zou,
lief mijn lief, wij zaten mis:
het afscheid laat ons slechts heimwee
naar dat wat was
en nimmer keren zal.
Ds Frans Ort
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In Memoriam Jaap Hiddinga
In de afgelopen tijd hebben wij afscheid genomen van het leven van één van onze
gemeenteleden, Jaap Hiddinga. De laatste periode van zijn leven werd hij verzorgd
in het Hospice. Daarvoor woonde hij aan de Johan d’Outreinstraat. Jaap was
geboren in De Steeg, volgde de Zeevaartschool in Vlissingen en werd stuurman (en
later kapitein) op de grote vaart. Samen met zijn kinderen en kleinkinderen
herdachten wij zijn leven: Jaap was altijd uiterst zorgzaam. Hij heeft zijn vrouw
Mieke liefdevol verzorgd tot op het laatst. Daarnaast stond hij (als hij verlof had)
altijd bij de school om zijn zoon en dochter op te halen. We herdachten ook de
latere gelukkige jaren die hij deelde met Hanneke, zijn tweede vrouw. De
kleinkinderen stonden stil bij een opa vol verhalen, met een geheel eigen soort
van humor. Jaap was gedisciplineerd (dat moet je ook wel als zeeman) en Jaap was
zeer direct. Hij gebruikte niet veel woorden om duidelijk te maken wat hij vond. Je
wist eigenlijk meteen waar je met hem aan toe was. In de dienst werd
medewerking verleend door een zanggroep uit Vietnam. In 1983 had Jaap
namelijk een groep bootvluchtelingen uit zee gered. Ook zij brachten in de dienst
een eerbetoon aan de man die hen gered had. In onze gemeente zullen we Jaap
herinneren als een trouw en betrokken gemeentelid: hij was koster, hij regelde
veel rondom de bazaar en was een trouw bezoeker van onze diensten. Tijdens de
dienst lazen wij Genesis 1: 1-5, over het begin van de aarde, over het licht dat over
de wateren straalt. Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen, verdere familie en
vrienden heel veel sterkte toe om het gemis van de komende tijd te dragen.
ds. Frans Ort
*******

gedachtenis van de overledenen
Op zondag 6 november komen we samen in de viering van Allerzielen. In deze
dienst zullen wij ook de overledenen uit onze gemeente herdenken. Naast
passende liederen, aandacht in de verkondiging zullen de namen genoemd
worden en tegelijkertijd steken we dan een kaars aan voor de overledenen. Het is
vaak een geladen dienst: enerzijds is er het besef dat degenen die overleden er
niet meer zijn, anderzijds is er het noemen van hun namen: ze zijn niet vergeten.
Ik hoop dat het een troostende en liefdevolle dienst zal mogen worden.
Ik eindig dit stukje met een gedicht uit de al eerdergenoemde ‘bundel-inontwerp’; het werd geschreven vanuit het perspectief van de overledene die
spreekt tegen zijn of haar nabestaanden. Ik las het onder meer in de uitvaartdienst
voor Jaap Hiddinga.
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flessenpost, brief no. 25
ergens moet ik toch gebleven zijn
niet in dat hart, dat pompt wel door
en in je zonen slechts voor de helft
nee, liever in dat ene hoekje van je hoofd
waar geen patholoog mij vinden zal
maar waar jij mijn lach weer hoort glinstering op de laatste golven van liefde weet, aan je tranen voorbij
xx
ds. Frans Ort

een gedicht bij Allerzielen:
dodenakker
Vader waarom dagelijks
langs aangeharkte zerken.
Waarom niet de sociëteit
waarom geen gezelligheid
met vrienden en bekenden.
Voor mij komen hier
de doden weer tot leven
ben ik voor even een met hen
en praat ik over wat we samen deelden
hoor zelfs de echo van hun stem.
Bij haar ga ik meestal even zitten
zo lang belangeloos nabij.
Liefde kent geen sterven, liefde
die van jou en mij.
Frits Koning

*******
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kerkdiensten november
5 november, 10 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds Frans Ort
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl , verder zoeken op Rozendaal
13 november, 10 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
viering van de Maaltijd van de Heer
voorganger: ds Sytze de Vries, Schalkwijk
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl , verder zoeken op Rozendaal
20 november, 10 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds Bert Bomer, Doesburg
Bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl , verder zoeken op Rozendaal
27 november, 10 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
1e zondag van Advent
Doop en Belijdenis
voorganger: ds Frans Ort
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl , verder zoeken op Rozendaal

Bij de diensten
zondag 16 oktober jl.
Kon die zwarte engel nog wel in vers 2 van Gezang 52 uit ‘Liederen van het begin’‘Om te zingen bij het Boek Genesis’? ‘Zwart’ in combinatie met een ‘wezen’, of
‘persoon’ trekt ons onmiddellijk in de hoek van de zeer af te keuren discriminatie.
Maar staat dat er in dat gezang? We moeten nog even wachten eer het hele
liedoeuvre van Willem Barnard bij uitgeverij Skandalon onder de titel “In wind en
vuur” het licht ziet. Ik hoop vurig dat daarin ook zijn uitleg van deze tekst staat. Een
toelichting heeft gestaan in deel 2 van de Syllabus die de NCRV in 1983 uitgaf bij de
verschijning van de Liederen van het begin. Maar in mijn boekenkast staat alleen
deel 1 en dat gaat maar t/m gezang 36! Deel 2….daaruit zou ik nu maar wat graag
citeren!
Toch valt er wel iets meer over de ‘zwarte engel’ te zeggen. Bijbelse teksten en
commentaren maken vaak gebruik van tegenstellingen waarvan ‘licht en donker’
misschien wel de belangrijkste is. Dat doet Barnard ook: de teruggekeerde ballingen
blaken van levenslust op weg naar huis, Jeruzalem. Wat vinden zij? Een met de
grond gelijk gemaakte tempel, een verwoest Jeruzalem en achtergebleven
volksgenoten onder erbarmelijke omstandigheden, meer ‘dood’ dan ‘levend’.
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De confrontatie met die ‘werkelijkheid’ is tegelijk de confrontatie met de
diepzinnige vraag ‘waar is/was G’d’? Als G’d in de bijbel getekend wordt als de
bevrijder, de barmhartige, de liefdevolle, of in bijbelser taal als goedertieren,
lankmoedig……waarom dan dat geweld, die oorlogen, vernietiging, doden, de dood
van anderen, van onszelf? Heeft G’d in zijn hartstochtelijke scheppingsdrang dan
wel of niet óók te maken met, of zelf de hand in, al dat leed en tenslotte ook de
dood? .
Schalom Ben-Chorin (1913-1999), een Duitse rabbijn die zich ingezet heeft voor de
dialoog tussen Joden en christenen, vertelt in zijn in 1967 verschenen boek ‘Broeder
Jezus – de Nazarener door een jood gezien’1 over vijf bekers aan de vooravond van
Pesach, de bekers die de viervoudige daad van G’d als redder symboliseren: ‘ik heb
u uitgeleid’, ‘ik heb u gered’, ‘ik heb u verlost’, Ik neem u aan, kinderen van Isaraël’.
De betekenis van de vijfde beker blijft onbeslist en wordt daarom volgens de
talmoedische traditie ‘de beker van Elia’ genoemd. Het is n.l. de beker die verwijst
naar de volstrekt onbegrepen, onzichtbare, onkenbare zijde van G’d die Ben-Chorin
de ‘nachtzijde van Elohim’ noemt, die (in onze ogen) duivels is. Van die volstrekte
verborgenheid en onkenbaarheid is de ‘zwarte engel’ in het gezang van Barnard de
representant, die daarom in het refrein van het lied ‘een broeder van de dood’
wordt genoemd.
M.i. kunnen wij Ben-Chorin alleen volgen als we het aspect van de tegenstellingen
in de bijbelteksten niet uit het oog verliezen. Zoals niet dát Jezus is opgestaan het
grootste wonder is, maar waaruit Hij is opgestaan. Ben-Chorin zegt over de
betekenis van Jezus, die ‘Mijn zoon, mijn geliefde, in wie Ik welbehagen heb’,
genoemd wordt, dat hij daardoor dan ook álle kanten van G’d zal zien, zal
meemaken. Hij zal daarom de vijfde beker drinken: vier bekers om het (over)leven
te bestendigen, de vijfde, als (onvoorstelbaar gruwelijke) tegenstelling, die van
lijden en dood: de beker van de ‘nachtzijde van G’d’. Nachtzijde die niemand van
ons kan doorzien of begrijpen: het volk uit Egypte leiden en tegelijk de worgengel
de eerstgeborenen van Egypte laten doden. Is G’d daarmee, zoals de seculiere
wereld ons maar al te graag wil laten geloven: ‘die gewelddadige G’d van het eerste
testament’? Nog altijd denk ik dat het gaat om taal samen met de realiteit van elke
dag. Onze ogen moeten geopend blijven. Niet alleen de vrede en de liefde
omarmen, maar ook al het onrecht, het lijden, recht in de ogen durven kijken. Wat
voor instrumenten heeft een bijbelse auteur ánders dan het Licht onwaarschijnlijk
glanzend te laten stralen door het af te meten aan het diepste zwart van de
duisternis? Het lost het vraagstuk van G’ds betrokkenheid bij alles wat naar het
leven staat niet op. Barnards tekst wijst een weg: vers 6: de doden zullen opstaan
want Hij gaat voor ze uit. Als zij de ogen opslaan, de zon staat op hun huid.
Een ‘zwarte engel’ als troost? Als hoop? Het hoe kan ik absoluut niet begrijpen of
doorgronden, maar dat G’d betrokken is, ook in al het leed, oorlog en geweld, lijkt
wel zeker. Opstanding zal er zijn, niet omdat we over een simpel kiezelsteentje zijn
gestruikeld, maar uit: de dood. Zónder betrokkenheid zouden we pas écht in de

Schalom Ben-Chorin – ‘Broeder Jezus – de Nazarener door een jood gezien’ Vertaling Uitg. Ten
Have N.V. -Baarn 1971 pg. 145-154
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pinarie zitten: als al het geweld èn de dood zelfstandige machten en krachten
zouden zijn, raken we letterlijk: ‘van G’d los’.
De zondagen van november
Wat de tijd van het jaar betreft: die begint te keren. We sloten de maand oktober
af met ‘Hervormingsdag’, in het besef dat ook in de 16e eeuw bij de opkomst van
het Protestantisme allerlei zaken sociaal, politiek en religieus dringend een
‘omkering’ nodig hadden. Op de zondag van de hervormingsdrang van toen, volgen
richting de eerste Adventszondag zoals de liturgische kalender wil, nog drie
zondagen van ‘de voleinding’. Als God de schepping, nu zeer binnenkort, voltooit,
staat ons dan ook dat angstaanjagende ‘laatste oordeel’ te wachten?
Laten we vooral ónze opvattingen over de Schrift onder de loep nemen: wij horen
en lezen meestal feilloos èn snel: áls………..(wel/niet)………dán…….. en dan laten wij
maar al te graag die schrijvende onderwijzersvinger tevoorschijn komen uit het
verhaal van Koning Belsjatsar (Daniël 5) die met zijn dronken hoofd de Eeuwige
lastert. Die vinger die op de muur schrijft: menee menee, tekeel
oefarsien.(‘Gewogen! gewogen! En: te licht bevonden!’) Voor we het weten komen
ons al die drieluiken voor ogen met rechts (= ‘links’ in de schilderkunst) die
hellekant.
Gaan we daar dan heen? Tja: ten éérste: niet een van ons is ‘koning’ die het geraden
is zijn volk te dienen. Daar hebben wij in onze democratie zelfs een hele familie
voor aangesteld! En daar mogen we, alleen in onze binnenkamer(!), van álles van
vinden maar een gelijkenis met de godslasterlijke Belsjatsar zullen we niet
aantreffen. Ten tweede: het gaat bij de zondagen van de voleinding om het
vermoeden dat G’d zijn schepping nú gaat voltooien, om de hele Schrift die duidelijk
maakt dat, zoals de Rabbijnen zeggen: Hij wacht tot de aller, allerlaatste mens zich
in de stoet heeft gevoegd. Laten we die verwondering over de gang van zaken dan
te boven komen, om ruimte te maken voor óns verlangen naar wat G’d belooft te
zullen doen. Mét een ‘laatste oordeel’, dat met de hartstocht van Genesis 1 en 2
moet gaan luiden: ‘Zie het is goed! Zéér goed’. En tja, dat na zó lang wachten en
verlangen, ‘kwaad’ dat dán nóg die voltooiing dreigt te verhinderen wordt
wéggedaan: zullen wij dan niet zonder vrees maar juist met grote opluchting dat
‘laatste oordeel’ opwachten?
zondag 6 november, 22e na Pinksteren, 8e
zondag van de Herfst: ‘Allerzielen’
voorganger: Ds. Frans Ort
lezingen: Jesaja 60:1-11; 17-22; Matteüs
5:1-12
De eerste zondag van de voleinding vieren wij
de gedachtenis van de namen van hen die
onze gemeente het afgelopen jaar ontvallen zijn. In de R.K.-kerk is 1 november de
vierdag van ‘Alle Heiligen’, dit jaar op dinsdag, gevolgd door woensdag 2 november
‘Aller Zielen’ waarop de doden worden herdacht. Ik zou bijna het bijvoeglijk
naamwoord ‘gewone’ toevoegen, maar dat klinkt plat en gewoontjes. Protestanten
zijn niet gewend om voor het zielenheil van hun overleden geliefden te bidden.
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Hebben die dat nog nodig? Rechtgeaard protestants is het om te vinden van niet.
Wij kennen ook niet het ‘voorgeborchte’ waar de zielen van overledenen nog een
tijdje verblijven eer het Petrus behaagt zijn grote sleutel in het slot van de
Paradijsdeuren te steken. Daar gaan ze dan, die zielen van onze geliefden. En wij
zingen dan op ónze ‘Allerzielen’-dienst ‘Heer, herinner U de namen van hen die
gestorven zijn’. Zowel de tekstdichter Mattheus Verdaasdonk (1918-1966) en de
componist Herman Strategier (1912-1988) waren beiden rooms-katholiek. Is
gezang 730 ‘Heer, herinnering U de namen’ daarmee een gebed geworden voor het
zielenheil van gestorven geliefden? Dat denk ik niet. Ook niet dat wij de Eeuwige
zouden moeten herinneren aan de namen van hen die gestorven zijn. Zolang wij
hun namen noemen, worden de gestorvenen niet vergeten. Maar als er ooit een
tijd komt dat niemand onder de mensen hun namen nog kent en zij dus in de mist
van de vergetelheid dreigen te verdwijnen, zal Hij er nog altijd zijn. ‘Help ons hen
te blijven herinneren: wie zij waren en wat zij in ons achterlieten om door te geven
aan de generaties die na ons komen’, bidden wij, ‘en als dat voorbij gaat, Heer,
herinner u (ook dan, zoals altijd) hun namen’.
Op de afbeelding op de orde van dienst de heiligen, ons voorgegaan. Die stoet
beweegt, verspert niemand niet de weg, neemt elk mens die op weg gegaan is, op.
wij zingen:
Morgenlied:
Psalm:
Kyrie en Gloria
Na eerste lezing:
Na
Evangelielezing:
Na Verkondiging
Gedachtenis der
Namen
Slotlied:

Gez. 727: ‘Voor alle heiligen’ 1. Ct 2.C 3.A 4.Ct 5C 6.C 7.O
Ps.
8.C 128
9.A 10.A
Zie orde van dienst; Gloria 275: ‘Heer onze Heer, hoe zijt
Gij aanwezig’
Psalm 113
Lofprijzing 339c
Uit: ‘Voor wie gedenken’: ‘In wie hun armoe delen’
1.C 2.A 3.A 4.A
Cantorij: ‘Wenn ich einmal soll scheiden’
Uit: J.S. Bach – Matthäus Passion
Gezang 730: ‘Heer, herinner u de namen’ 1.A 2.A 3.A+C
Gez. 704: ‘Dank, dank nu allen God’

zondag 13 november, 23ee na Pinksteren, 9e zondag van de Herfst;
voorganger: Ds. Sytze de Vries
lezingen: Exodus 3:1-15; Lucas 20:27-38
wij zingen:
Morgenlied:
Psalm:
Kyrie en Gloria

2

Uit: Liefste Lied van Overzee, Gez. 25: Zoek
de stilte en de ruimte’ t. Sytze de Vries mel.:
Lewis
Folk Melody pag. 42
Ps. 9: 1.2.3.4.5.
299b

Wat een ‘blauw’ staat wordt nog overlegd met de voorganger van dienst.
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Na eerste lezing:

Gez. 319: alles wat er staat geschreven’
Gez. 324: ‘Wat vrolijk over U geschreven
staat’
Lofprijzing 339b ‘U komt de lof toe’

Na Evangelielezing
Na Verkondiging
Gez. 346: ‘God roept een mens tot leven”
eEvangelielezingEvangelielezing: Gez. 933: ‘Gij ziet ons vechten met de
macht’
Slotlied:
Gezang 792: ‘Kom God, en schrijf uw eigen
naam’
zondag 20 november, 24ee na Pinksteren, 10e zondag van de Herfst,
voorganger: Ds. Bert Bomer
lezingen: Maleachi 3:19-24; Lucas 21:5-19
wij zingen:
Morgenlied:
Psalm:
Kyrie en Gloria
Na eerste lezing:
Na
Evangelielezing:
Na Verkondiging:

Slotlied:

Gezang 224: ‘Het licht dat weer opnieuw begon’1.2.3.8.
Psalm 50: 1.2. 11
299b
Gez. 767: ‘De toekomst van de Heer is daar’
Gez. 967: ‘Zonne der Gerechtigheid
Lofprijzing 339b: ‘U komt de lof toe’
Gez. 918: ‘Stem die de stenen breekt’
Gez. 752: ‘Hoe glanst bij Gods kind’ren het innerlijk leven’
1C 2A 3C 6A
Uit: ’Op Vleugels’: Gez. 91: ‘Een aarde veelbelovend’
Gezang 919: ‘Gij die alle sterren houdt’

zondag 27 november, 1e zondag van Advent
voorganger: Ds. Frans Ort
lezingen: Jesaja 2: 1-5; Mattheus 24:32-44
Vormen de vier Adventszondagen, waarvan we vandaag de eerste vieren, een
soort ingekorte negen maanden van zwangerschap? M.i.
gaat het zeker niet om een wekelijkse ‘vervolg’ echo van
de zwangere ‘Moeder Gods’. Tijdens de Adventstijd
wordt het verlangen steeds groter naar de feitelijke
ommekeer van wat zo drukkend en dreigend is in het
alledaagse leven. Tot voltooiing van de Schepping is het
niet gekomen, zo leerde de laatste Voleindingszondag en
daardoor is het ook niet gelukt het ‘laatste, bedreigende,
kwaad’ in een ‘laatste oordeel’ te vangen en weg te
Fresco- Fra Angelico
doen.
(1395-1453) – klooster
San Marco – Florence Italië

We beginnen daarom vandaag opnieuw: er wordt ons
het allernieuwste mode‘gehoorapparaat’ aangemeten
en niet eens door Hans Anders. Jesaja weet het vandaag
zeker:
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‘’ Want van Sion zal het onderricht uitgaan, het spreken van de ENE uit
Jeruzalem”.
Hoe gaat dat er uit zien? Zoals in de Evangelielezing bij Matteüs. Het kind moet
nog wel geboren worden in de nacht van Kerst maar aan chronologie heeft de
kalender van het kerkelijk jaar eigenlijk een broertje dood. We kunnen nu al de
menu’s samenstellen voor het kerstdiner, de kaarsen in de kandelaars zetten,
prima. Dát het kerst wordt, weten we op de eerste Advent al lang. Maar waartoe
we Kerst gaan vieren, dát moeten we ons elk jaar opnieuw eigen maken. De stem
van de Man van Nazareth klinkt dan wel ‘goddelijk’, hij mag dan zelfs door de
Eeuwige ‘geroepen’ zijn tot zijn taak, wij mogen niet vergeten dat hij, net als wij
zelf, door een menselijk geboortekanaal gedreven is, gebóren uit een vrouw,
opgevoed door een vader en een moeder. Het gaat er om dat als Jezus het over
het komende Koninkrijk heeft, over ‘eindtijd’, dat er ook een ‘begintijd’ is. Of dat
nu onze geboorte is, of het begin van onze leerweg, zoals hij ook 12 was toen zijn
leerweg in de Tempel begon. Het gaat om het ‘begonnen begin’ en de weg die we
vervolgens gaan door ons leven. Op de fresco van fra Angelico zien we drie
verhalen in een compositie die allemaal tenslotte het gezag van zijn spreken
bepalen.
Links boven zien we Jezus, biddend op de Olijfberg. (Mt 14:32-42). Van bovenaf
krijgt Jezus door een engel de beker uitgereikt, de beker waarvan Jezus in de
Evangeliën zegt: ‘Abba, Vader, alles is mogelijk voor U; draag deze drinkbeker van
mij weg!- echter, niet wat ík wil, maar: wat Gíj!…’. In het midden liggen drie van
zijn leerlingen, in slaap gevallen? In hun aureolen staan hun namen, v.l.n.r.
Jacobus, Johannes en Petrus. Rechts twee vrouwen, niet Maria en haar nicht
Elisabeth, maar ‘Maria met de roepnaam Magdalena’ links, en rechts haar zuster
Marta. Deze twee vrouwen verwijzen naar het verhaal van de opstanding van
Lazarus, hun broer, de vriend van Jezus die op de vierde dag door Jezus werd
opgewekt uit de dood. (Johannes 11). De beweging op het fresco is van rechts
onder naar links boven, zoals ook de gang door de Tempel die de Hogepriester
rechts - vanuit het oosten binnentreed om uiteindelijk links - in het westen te
eindigen in het Heilige der Heilige. Daarmee zegt deze afbeelding m.i. dat het de
Schriften zeker niet om de ‘dood’, laat staan om de ‘hel’ te doen is, maar om het
léven, al dan niet na opstanding uit de dood. Hoe klinkt dat dan nu? Zoals uit de
mond van de Man van Nazareth: de hemel en de aarde (zoals we die nu kennen)
zal voorbij gaan (overbodig worden), maar mijn woorden (= Zijn Woord) mógen
niet voorbijgaan. Tja, dat gedachtestreepje op ‘mogen’ is van mij en niet van
vertaler Pieter Oussoren. Die woorden zullen niet alleen niet voorbij gaan, het mág
en kan ook niet zo zijn. Want: als dat wel mogelijk zou zijn, dat voorbijgaan van de
woorden, dan zou blijken dat de Schrift van nú ‘onwaar’ is geweest? Gesproken
heeft zoals een ‘valse’ profeet? Dat zou zoiets als het ‘allerlaatste kwaad’ zijn! Dat
kan niet waar zijn. M.i. zou ons hart dan op slag verstenen. Omdat: de ‘Schriften’
spreken van ‘Adonai’, ‘Naam des Heren’. Het is toch volstrekt ondenkbaar dat die
voor onze oren ineens verkreukelt en verkruimelt? Alleen al daarom zegt het
Evangelie: wordt niet overmoedig van zekerheid, maar blijf waakzaam. Er staat
zoiets als een aansporing tot ‘education permanante’: ‘Leert van de vijgenboom
het zinnebeeld, wanneer ten slotte haar tak week wordt en de bladeren uitbotten,
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herkent ge dat de zomer nabij is.’ Onze viercyclus begint daarom voor ons in de
winter. Met alle symboliek van kerstlichtjes en - kransjes. Hoe gaat dat eigenlijk als
je op het zuidelijk halfrond van onze aardbol woont, kerstmis bij hoog zomer?
wij zingen:
Morgenlied

Het lied voor Advent, Gezang 463: ‘Licht in onze ogen’ 1. 2

Drempelgebed
Antifoon

Liedboek 296
‘Mijn leven til ik, God, naar u omhoog, op U vertrouw ik’
C, herhaling: Allen
Ps. 25:1.2.3. Antifoon: C. herhaling: Allen
301k C; herhaling: Allen
Gezang 460: ‘De nacht loopt ten einde’ refrein: allen
verzen: 1A 2C 3A 4C 5A 6A
Verootmoediging: 332 C; herhaling Allen

Psalm:
Kyrie
Na eerste lezing:
Na
Evangelielezing:
Na Verkondiging
Slotlied:

Gezang 434: ‘Daar komt een schip geladen’ 1C 2A 3A 4C 5A
6A
Gezang
807: ‘Een mens te zijn op aarde’

Ada Waalboer
*******

belijdenis en doop
Op eerste advent, zondag 27 november) hopen we in de dienst de doop te
bedienen aan Olivia Nijman uit Arnhem. Dan zal ook Alfred Eeltink belijdenis
afleggen van zijn geloof. Beiden zullen gezegend worden in een (hopelijk)
feestelijke dienst voor ons allen. De doop van Olivia wordt voorbereid met de
doopouders Rover en Lisa, de belijdenis van Alfred is de afgelopen maanden in
een aantal intensieve en vrolijke gesprekken grondig voorbereid. Ik hoop velen
van u te mogen begroeten op deze, voor onze gemeente, feestelijke morgen.
ds. Frans Ort
*******

vanuit de diaconie
zondag 6 november: KIA Najaarszending.
In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De
theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief
goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door
Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten die zij, samen
met hun Zambiaanse collega’s, opleiden leveren een waardevolle bijdrage aan
kerk en samenleving. In de opleiding is ook aandacht voor praktische
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onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek,
voedselveiligheid en klimaatverandering.
zondag 13 november: Schuldhulpmaatje.
Alles wat SchuldHulpMaatje doet, is erop gericht om mensen met (dreigende)
schulden vroegtijdig te bereiken. We bereiken mensen via onze netwerkaanpak en
bieden hulp met getrainde vrijwilligers. Deze vrijwilligers, ook wel Maatjes
genoemd, bieden begeleiding en ondersteuning. Centraal staan hierin
gedragsverandering en begeleiding naar financiële zelfredzaamheid. Naastenliefde
is onze basis van waaruit we werken en het evangelie onze inspiratiebron. Dat
betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient.
Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren
aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Onze aanpak is
aanvullend op de reguliere schuldhulpverlening en gebaseerd op samenwerking
met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken wij de
diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.
zondag 20 november: Passion Hummelo
In de Achterhoek, tussen Doetinchem en Zutphen, ligt Het Passion. In onze
boerderij bieden wij een tijdelijke opvangplek aan dak- en thuisloze en verslaafde
medemensen. Gestrest van het straatleven, stukgelopen relaties en verslaving
komen onze gasten bij Het Passion op adem. Onze begeleiders en vrijwilligers
brengen structuur aan in de dag en helpen hen de draad van het leven weer op te
pakken. Gastvrij, betrokken, ontspannen en gericht op de toekomst. Richting een
plek om te wonen. Omdat wij geloven dat iedereen meetelt. Altijd.
zondag 27 november: KIA Werelddiaconaat.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet een stichting zich in voor
kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers
bieden hen een veilige plek en een toekomst. De kinderen leren samenwerken,
conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren
wat hun rechten zijn. Het centrum is voor honderd kinderen en jongeren een
veilige haven temidden van een omgeving vol armoede, geweld en
(drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van papier maken
(filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het
gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar
volgen, waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse producten. Ook
tienermoeders vinden hier hun plek. De medewerkers onderhouden contact met
ouders, verzorgers en leraren van de kinderen.
Namens de diakenen, Alfred Eeltink
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Aktie Kersttas 2022
De kerken in Rheden en Rozendaal organiseren in samenwerking met Stichting
STRAK ook dit jaar weer de Actie Kersttas. Mensen die van een minimum inkomen
moeten leven krijgen een kerstpakket met allerhande bruikbare etenswaren. Dit
jaar kiezen wij wederom voor een pakket. Hierdoor zal er geen inzameling van
boodschappen meer plaatsvinden. Wij vragen daarom ook deze keer om een
financiële donatie in plaats van doneren van boodschappen.
Vrijwilligers van de kerken, Diaconieën, Parochiële Caritasinstellingen en Stichting
STRAK (voorheen Stichting Mensen in de Bijstand) werken samen aan de
organisatie en het uitreiken van 400 gevulde pakketten. Mensen met een
minimum inkomen die moeite hebben in december de eindjes aan elkaar te
knopen kunnen zich opgeven voor een pakket.
In deze tijd van stijgende prijzen zullen ook de pakketten duurder worden. We zijn
dan ook extra afhankelijk van giften van de kerken en hun leden.
Iedereen die wil bijdragen aan deze actie kan een bijdrage over maken op
bankrekeningnummer NL16 INGB 0000933939……… t.n.v. Diaconie PKN
Rozendaal……… onder vermelding van ‘Aktie Kersttas’.
Op deze manier zorgt u voor een lichtpuntje tijdens de Kerstdagen voor mensen
die dit het hardst nodig hebben.
Alvast dank voor uw bijdrage!
Diaconie Protestantse Kerk Rozendaal
Miep Dijkhuis (penningmeester)
*******

Amnesty International
WRITE FOR RIGHTS 2022
WriteForRights is een wereldwijde schrijfactie waarbij er massaal voor tien
mensen geschreven wordt. Er wordt gevraagd om vrijheid en gerechtigheid voor
gewetensgevangenen, mensen die opkwamen voor mensenrechten. Door de
massale stroom aan brieven en kaarten, kan er meer druk gezet worden op
autoriteiten om over te gaan tot vrijlating, bescherming of andere verbeteringen.
De werkgroep Amnesty 245 Rheden/Rozendaal wil deze WriteForRights
schrijfactie weer organiseren op de manier die vorige jaren zo succesvol is
gebleken. Wij geven de schrijfpakketjes bij mensen thuis af.
Iedereen die in de gemeente Rheden of Rozendaal woont en zich via
agneskwant@gmail.com of 026-3620443 opgeeft krijgt een eigen schrijfpakketje
thuisbezorgd. Graag aanmelden met naam, adres, emailadres en
telefoonnummer.
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Ieder pakketje bevat een envelop met informatie, tien voorbeeldbrieven, tien
blanco kaarten, een schrijfblokje en een pen. U bent niet verplicht ook alle tien
de brieven of kaarten te schrijven. Opgeven tot uiterlijk 10 november. Pakketjes
worden door ons bij u thuisbezorgd. Graag ontvangen wij ze weer terug voor 11
december. Wij zorgen voor het verzenden van de brieven naar de diverse
regeringen. De kaarten worden naar de gevangenen gestuurd om hen te laten
weten dat ze niet vergeten worden. Hoe meer brieven, hoe meer effect, dus deel
deze actie gerust.
Woont u niet in de gemeente Rheden of Rozendaal, kijk dan vanaf 10 november
op de site van Amnesty voor een schrijfactie bij u in de buurt.
We schrijven voor: https://www.amnesty.nl/organiseren/voor-wie-we-schrijven

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!

Filipijnen
De 66-jarige Filipijnse vrouwenrechtenactivist Adora Faye de Vera zit sinds
augustus 2022 vast. De politie beweert dat ze werd gezocht in verband met een
hinderlaag in 2009 waarbij veiligheidstroepen om het leven kwamen. Zeer
waarschijnlijk is ze alleen maar opgepakt vanwege haar activisme.
Roep de autoriteiten van de Filipijnen op om Adora Faye de Vera onmiddellijk en
onvoorwaardelijk vrij te laten!
https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-filipijnen-de-vera

*******
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afscheid Madelon Beekhuis
In de maand september hebben wij afscheid genomen van een van onze
ouderlingen, Madelon Beekhuis-Wassenburg. Madelon was jarenlang predikant in
onze gemeente, maar na haar emeritaat is zij diaken en later ook ouderling
geweest. In die hoedanigheid namen we afscheid van haar: zij was een trouw
bezoeker, een betrokken kerkenraadslid en gewoon een van onze gemeenteleden
die ons scherp houdt. Wij zijn haar daarom dankbaar voor de tijd, de inzet en de
aandacht die zij gegeven heeft aan dit deel van het kerkenwerk. Natuurlijk nemen
we niet afscheid, want we komen elkaar nog altijd tegen in de kerkdiensten en
andere activiteiten. Maar voor nu eindigen wij met een liefdevol en betrokken
dankwoord voor alle werk die er is verzet. Madelon, het ga je zeer goed!
ds. Frans Ort
*******

nadere gesprekken rondom het beleid in onze gemeente
Omdat het om verschillende redenen niet goed te plannen viel om met elkaar een
keer inhoudelijk van gedachten te wisselen rondom het beleid voor de komende
jaren, heeft de kerkenraad het voornemen om in het nieuwe jaar een keer na een
kerkdienst met elkaar samen te blijven om over het beleid te denken. Het zou
geweldig zijn als we daarbij na de gesprekken een bescheiden lunch zouden
kunnen organiseren. Maar daarover houden wij u op de hoogte.
ds. Frans Ort
*******

De FILOSOFISCHE KRING georganiseerd door de Vrienden van de kerk te
Rozendaal staat open voor uw deelname. Een hoogst actueel thema:
“Waarheid”, in relatie met desinformatie, complottheorieën, religie, en
waarheidsvinding in de rechtspraak.
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Op 31 okt. 2022 geven Dr Jeppe Balkema en Mr Hans Lensing een inleiding over:
Waarheidsvinding in de rechtspraak
In De Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, 6891 CM Rozendaal.
Maandagavond: 20.00 tot 22.00 uur
De vraag naar de waarheid in de strafrechtspleging wordt primair gericht op de
bewezenverklaring in de uitspraak van de strafrechter als vervolg op de door de
officier van justitie opgestelde tenlastelegging.
Voor de strafrechter heeft de wetgever een eigen regeling voor het bewijs gemaakt
die verschilt van de regels voor rechters in andere rechtsgebieden.
Betekent dit dat verzekerd is dat de strafrechter de waarheid vaststelt? Is het begrip
'waarheid' wel een strafrechtelijk begrip?
Tevens komen de haken en ogen van het kunnen komen tot een bewezenverklaring
aan de orde.
Jeppe Balkema (1946, rechtenstudie RU
Groningen) en Hans Lensing (1956, rechtenstudie
Radboud Universiteit Nijmegen) kennen een
vergelijkbare arbeidsgeschiedenis. Balkema was
werkzaam aan de RU Groningen en de
Universiteit Maastricht en daarna als rechter in
Arnhem en Den Haag (Hoge
Raad).

Hans Lensing begon zijn carrière aan de Universiteit Maastricht
en zette die voort aan de Radboud Universiteit om daarna
werkzaam te zijn als rechter in Arnhem.
De volgende bijeenkomsten zijn:
14 nov. 2022 Prof. Dr Jeroen de Ridder: Waarheid en religie
28 nov. 2022 Natascha Rietdijk, MA: DesinformatieDeelname aan één losse
voordracht: € 15,-. Studenten € 5,- Scholieren gratis (aanmelding via hun docent
filosofie). Nadere info: https://www.dekerkvanrozendaal.nl/vrienden

*******

18

CONCERT
in de kerk van Rozendaal, Kerklaan 15, 6891 CM Rozendaal.
Zondagmiddag 30 okt. 2022 15.00 uur

Marcello duo: dwarsfluit, piano
Elodia Climent España (dwarsfluit) komt
oorspronkelijk uit Spanje. Toen ze 6 jaar was wist ze
het al: “ik ga dwarsfluit spelen”. Ze studeerde aan
het conservatorium in Den Haag en in 2009 rondde
ze haar Masters af. Ze treedt regelmatig op met
toporkesten in Nederland en ze is actief met
kamermuziek. Daarnaast studeert Elodia rechten.
Mark Toxopeus (piano) studeerde aan het
conservatorium in Arnhem en Amsterdam.
Hij won de tweede prijs bij het Nationaal Concours
van Young Pianist Foundation, wat hem toegang
verschafte tot masterclasses van grote pianisten.
Mark is kamermusicus en liedbegeleider.
Hij voerde het pianoconcert in G van Ravel uit met het Wagenings Symfonieorkest
in Musis Sacrum in Arnhem en de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Zij spelen voor u:
-Sonate pour flute et piano van F. Poulenc
-Sonate in D majoor, op. 94 van S. Prokofiev
-Nocturen nr. 3, uit 6 stukken voor piano van O. Respighi
-Carmen Fantasie for flute and piano van F. Borne
Na afloop ‘meet & greet’ met de musici en met elkaar.
De volgende concerten zijn:
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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.
De kerkzaal gaat open om 14.30 uur.
De entreeprijs voor de concerten is: € 15,- per persoon, voor Vrienden € 13,-.
Gelrepas- en studentenkaarthouders € 5,-.
Kinderen onder de 10 jaar gratis.
De kaarten zijn verkrijgbaar in de kerk voor aanvang van het concert.
U kunt ook reserveren via email: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl
Nadere info: https://www.dekerkvanrozendaal.nl/vrienden
Bert Veraart, secretaris
*******

Joods Leerhuis
Op 1, 15 en 29 november van 14-16 uur, lezen wij in de Serre van de kerk, uit het
commentaar van rabbijn Sacks op het boek Genesis en wij hebben een kleine
selectie gemaakt uit de hoofdstukken 18, 25, 28 en 37. Dat gaat over het verhaal
van God en Abraham met betrekking tot Sodom, over Esau en Jacob en de droom
van Jacob met de ladder naar de hemel en over Tamar. Wij laten een reader
maken van de teksten die wij dan samen zullen lezen. Daarom is het prettig als u
zich van te voren opgeeft, dan weten wij hoeveel exemplaren wij nodig hebben.
Wat niet weg neemt dat u welkom bent als u op het laatst mee komt doen ( we
hebben altijd nog wel een tekst) of als u niet alle drie de middagen kunt maar wel
een of twee.
Graag tot ziens, mede namens Bert Bomer,
Madelon Beekhuis ( 06 – 28957708)
*******

open Podium Poëzie
Op zondagmiddag 6 november is er weer een open podium rondom de poëzie.
Dichters uit onze gemeente en uit onze regio zullen dan werk lezen van eigen
hand. In het voorjaar was er de eerste middag rondom de gedichten en dat was
een groot succes. Velen kwamen luisteren, de dichters lazen met verve hun werk
en er werd uitstekend geïmproviseerd door Dick Goedhart, die ook ditmaal weer
van de partij zal zijn. Het geheel begint om 14.30 uur, de kerk is open vanaf 14.00
uur. Het totaal zal ongeveer een uur bedragen en daarna heffen we het glas voor
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de gesprekken naderhand. Het is de bedoeling om de gelezen gedichten ook in het
boekje te bundelen, zodat de bezoekers allen een boekje kunnen meenemen om
de gedichten thuis nog eens na te lezen. U bent bij deze van harte uitgenodigd!
ds. Frans Ort
*******

Muziek op woensdag 16 november in de Serre van Rozendaal

Op 16 november brengt het duo “Mayn Kholem “ - Mijn Droom, Jiddische
liederen ten gehore in de Serre van Rozendaal.
Ella Visser zingt en ze wordt begeleid door de accordeoniste Lenie Adolfsen.
De meeste liederen zijn geschreven in de eerste helft van de 20e eeuw, sommige
zijn volksliederen maar er zitten ook prachtige op muziek gezette gedichten
tussen.
Ella vertelt even kort iets over de Jiddische taal en zal ieder lied introduceren,
zodat u begrijpt waar het over gaat.
Lenie speelt al sinds haar zevende jaar accordeon, Ella is zes jaar geleden
begonnen met zangles, maar zong als puber ook al Jiddische en Hebreeuwse
liedjes. Ze werken nu al weer 5 jaar samen en treden regelmatig samen.
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De Serre is van 10 uur tot 12:30 uur geopend en het optreden zal rond 10:30 uur
beginnen.
U bent van harte welkom!
Met een vriendelijke groet
Het gastenteam van de Serre van Rozendaal

*******

de XXe eeuw: kerk-zijn aan de Veluwezoom
Op woensdagmiddag 23 november hoopt ds. Frans Ort weer een vervolg te geven
aan de serie die hij dit jaar verzorgt rondom facetten van de twintigste eeuw. In
eerder bijeenkomsten spraken we over poëzie en over de leegte, die in deze eeuw
zo pregnant ervaren wordt. Ditmaal komt de vraag naar voren hoe de kerken
daarop reageerden. Aan de hand van een serie voorbeelden die betrekkelijk
dichtbij on staan, zal hij laten zien op welke manieren wij in ons kerk-zijn
gereageerd hebben op de schaalvergroting, de individualisering en de
versplintering (kortweg: de secularisatie). Aan de hand van voorbeelden van
kerken aan Veluwezoom: van ‘ouderwets’ gereformeerd tot vooruitstrevend
katholiek komt er een serie kerken tot spreken. De basis van dit verhaal lag in een
spreekopdracht die gegeven werd bij het gouden jubileum van de Emmaüskerk in
Dieren. Het verhaal kreeg zoveel respons dat het opnieuw (en uitvoeriger) zal
worden gehouden op 23 november. De middag begint om 14.30 uur en wordt
gehouden in de Serre van onze kerk. U bent van harte uitgenodigd.
ds. Frans Ort
*******
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nieuws van de tuincommissie
Herfst, langzamerhand verdwijnt de bloemenpracht uit de kerktuin en verschijnen
de herfstkleuren. Zie de net geplante kardinaalsmuts, met de toepasselijke Engelse
naam ‘burning bush’.

En bewonder ook het tuinhuisje, dat deze zomer door Jan de Haas op Marktplaats
is gekocht, gedemonteerd en weer opgebouwd in de kerktuin. Volledig
gesponsord door enkele leden van onze kerkgemeenschap. Allen hartelijk dank!
Het is een fraaie vervanging van de van ouderdom ingestorte ‘Buitenhof’ en een
prima bergplaats voor ons tuingereedschap, (biologische) mest e.d.
Houdt u van tamme kastanjes? De oogst is ook dit jaar weer overvloedig. Komt u
gerust kastanjes rapen in de kerktuin! U helpt daarmee de tuincommissie en
verschaft uzelf de ingrediënten voor heerlijke herfstgerechten.
Ik heb al eerder op deze plaats een oproep gedaan om versterking van de
tuincommissie, zonder enige respons. Wellicht is de drempel om mee te helpen
iets lager als u zich kunt opgeven voor één enkele klus. U weet dat er in iedere tuin
een groot aantal werkzaamheden is dat elk jaar terugkomt, maar waarvan de
voldoening groot is wanneer ze zijn uitgevoerd. “Kijk, dat heb ik gedaan….”.
Een lijstje van klussen waarbij een extra stel handen erg welkom zou zijn:
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- herfst/winter: blad harken op gazon en paden;
- herfst/winter: blad harken/blazen bij entree van kerk en Serre (is geen taak van
de tuincommissie, maar moet wel gebeuren);
- voorjaar: blad en bolsters verwijderen uit de borders;
- voorjaar: siergrassen in de borders afknippen; - voorjaar: varens in de borders
afknippen;
- voorjaar: Spirea snoeien;
- voorjaar: gazon verticuteren;
- zomer: onkruid uit gazon verwijderen;
- zomer: water geven indien nodig;
- zomer: zaailingen van bomen uittrekken;
- najaar: composthoop omspitten.
En zo zijn er nog wel meer tuinklussen. Horen we wat van u als u ons met een van
deze klussen kunt helpen? Email: erik.kool@kpnmail.nl.
De tuincommissie: Niesje Verheij, Ine Bruins, Micheline Gobardhan, Erik Kool.
*******

contemplatief fotograferen
We komen de afgelopen tijd (en we zullen dat ook continueren) samen met een
groep enthousiaste fotografen. We hebben ons onder leiding van Gert Jan Bollen,
Dirk Jan Brans en ondergetekende gebogen over het contemplatief fotograferen.
Onmiddellijk rees bij ons de vraag wat dat nu eigenlijk is: contemplatief
fotograferen. Daarvoor schreef ik een klein geprint boekje met een aantal
uitgangspunten. Ik laat ze hieronder volgen als mogelijke bron van inspiratie bij
ons eigen fotograferen.
1. Contemplatie is het scheiden van iets uit zijn omgeving. Fotografie is bij uitstek
contemplatie: we scheiden iets af van zijn of haar omgeving om het indringender
te maken.
2. Contemplatie ontstaat waar het bijzondere ontdekt wordt in het alledaagse.
3. Contemplatie is beschouwing, overpeinzing. De foto brengt de beschouwer tot
rust, zet aan tot denken of juist niet. Het is meditatie in beeld.
4. Contemplatie ontstaat waar de waargenomen werkelijkheid een nieuwe
betekenis krijgt.
5. Contemplatie is het al dan niet bewust lostrekken van het momentum uit het
stromen van de tijd.
6. Contemplatie is niet vragen of zoeken, maar stil worden in het hier en nu.
7. Contemplatie is ONT-: ont-moeten, ont-dekken, ont-staan, ont-waren, ont24

trekken, ont-spannen, ont-sluiten, ont-wikkelen, ont-plooien, ont-haasten, ontkrampen, etcetera.
Hieronder voeg ik drie foto’s toe van leden van onze groep. Hun foto’s zijn bij
uitstek contemplatief te noemen.

Henny Kromhout

Hannelies Walda-Brons

Wim van Leeuwen
*******
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inleverdatum nieuwe kopij
De kopij voor de volgende Nieuwsbrief mag worden aangeleverd voor 25
november 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
Voor alle compleetheid: de redactie van de Nieuwsbrief bestaat nu uit twee
personen. Anke Mopman is bereid gevonden om eveneens de redactie van onze
Nieuwsbrief te voeren. Wanneer u de kopij voortaan opstuurt, mag u ook een
kopie sturen aan haar mailadres, zodat wij beiden de kopij kunnen bekijken en
bewerken. Haar mailadres luidt: a.mopman@kpnplanet.nl
*******

ter afsluiting: Psalm 5, vertaald door Theo Berendsen
Psalm 5
in mijn angst
bid ik tot U
U die mij hoort
hoor mijn angst

dat Uw gerechtigheid
de weg wordt voor mij
dat allen
eren Uw Naam

niets in hun mond
te vertrouwen
hun innerlijk verwoest
een open kuil hun keel
hun tong toornig vals

U die de rechtvaardige zegent

straf, verjaag, vel hen
om hun stijfkoppigheid
hun verblinding
hun leugens
om hun plannen
maar door Uw erbarmen
buig ik
uit respect voor U

*******
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