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ontmoeting met de dichter M.J. Kasteleijn 

Soms kom je onverwacht iemand tegen die onmiddellijk fascineert. Dat was het geval met de 

dichter M.J. Kasteleijn. Hij was de vader van een van onze gemeenteleden, Bep Brons. Zij 

vertelde me een keer dat haar vader ook poëzie gepubliceerd had en wel in 1935 en in 1939. 

Ook na de oorlog verscheen er werk van hem, maar dan in verspreide publicaties. Nadat ik 

zijn bundels had opgespoord (de kringloop uit 1935 en vernieuwing uit 1939), ben ik gaan 

lezen. En opmerkelijk genoeg bleek -al was de taal anders dan vandaag de dag- er een klik: 

hier spreekt een sociaal en religieus bewogen mens met een helder oog voor de 

omstandigheden waarin hij zich bevindt (de naderende oorlog, de kerkverlating, sociaal 

onrecht) die met een bewogen pen schrijft over wat hem beweegt en raakt. Ik laat een 

drietal gedichten volgen uit zijn tweede bundel. Natuurlijk hoop ik dat zijn woorden ons 

treffen, omdat er wordt gesproken door een man die stem gaf aan wat hem bewoog. 

 

Het eerste gedicht is geschreven rond Kerstmis 1938. En juist die verbondenheid aan de tijd 

(de Kristallnacht had in de periode daarvoor plaatsgevonden, Duitsland maakte zich meer en 

meer op ten oorlog te gaan) maakt dit kleine gedicht zo kwetsbaar en schoon tegelijk. Voor 

alle duidelijkheid, ik heb de spelling aangepast. 

 

 

 Klein kerstlied 

 

 Er is in deze stille nacht, 

 geen hemels lied, geen klein ster; 

 de donkere regen ruist zeer zacht, 

 de aarde is zwart en God zo ver. 

 

 maar binnen de besloten schijn 

 der kleine lamp, het eeuwig Woord, 

 dat onze enige ster zal  zijn, 

 naar stal en kribbe en nieuw geboort. 

 

 

Het tweede gedicht met de Latijnse titel mea maxima culpa (vertaald in de liturgie als: door 

mijn grote schuld) spreekt eigenlijk al over de botsing tussen Christus en de moderne tijd. 

Wat mij hierin treft, is dat al voor 1939 de dichter voelt dat er duidelijk sprake is van een 

botsing tussen tijdgeest en geloof. Secularisatie is niet van vandaag of gisteren: het is een 

proces dat reeds lang geleden is ingezet en dat steeds meer om zich heen grijpt. Daarnaast 

proef je zijn voorzichtige maar duidelijke bestempeling van het nationaalsocialisme in West 

Europa, wanneer hij over ‘heidendom’ spreekt. 
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 Mea maxima culpa 

 

 Heer, Uw dienst is uit de gratie, 

 en de zielen zijn in nood; 

 ieder zoekt systeem en reparatie: 

 Freud en Adler zijn zeer groot. 

 

 wij in vormendienst verdoken: 

 wet en letter educatie, 

 en in onze conversatie, 

 kaars en kandelaar verstoken. 

 

 Uw heil, Uw bloed, Uw eenzaam kruis, 

 wordt door cultuur en heidendom vertreden, 

 verdrongen door ’t luidruchtig heden 

 en ’t heil van bloed en bodem – richt Uw huis 

 opnieuw en doe gerechtigheden, 

 aan wie in ’t bitterst uur Uw naam beleden, 

 Uw naam, Uw kruis. 

 

Het derde gedicht schreef de dichter rondom de jaarwisseling van 1938 op 1939. Het is in 

zijn eenvoud schitterend van taal. Maar ook de stille zorgen omtrent wat er komen kan (en 

ook gekomen  is) klinkt zacht door in dit gedicht. De kritiek op de samenleving die steeds 

meer draait om economie is ook bescheiden maar duidelijk te horen. 

 

 Jaareinde 

 

 Het oude jaar zal van ons gaan;  

 de laatste dag, ik tel de uren. 

 wij varen met gedoofde vuren, 

 langs een onzekere baan. 

  

 De haat en de verbittering wast, 

 en hoger stapelen zich de vale lijken; 

 wie staal en olie heeft kan veel bereiken: 

 de laatste beurs sloot kalm en vast. 

 

 Niets is er meer dat ons verrast, 

 de nood is tastbaar in ons midden; 

 het klokgelui dreunt op ons als een last, 

doch…….laat ons bidden. 
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Ik trof in deze gedichten een werkelijk bewogen mens aan, die ik de moeite waard vind om 

niet ongelezen en ongehoord te laten. Deze Nieuwsbrief sluit af met een laatste gedicht van 

zijn hand. 

 

ds. Frans Ort 

 

******** 

 

kerkdiensten 

zondag 4 juli, 10.00 uur 
openluchtdienst in de Pinkenberg 
voorganger: ds. Dirk Jan Brans en ds. Frans Ort 
later na te zien via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Velp 
 

zondag 11 juli, 10.00 uur 
kerkdienst in én vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: pastor Janneke Bron, Velp 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 

zondag 18 juli, 10.00 uur 
kerkdienst in én vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Liesbeth van Hilten, Apeldoorn 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 

zondag 25 juli, 10.00 uur 
kerkdienst in én vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Petra Barnard, Blaricum 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 

zondag 1 augustus, 10.00 uur 
kerkdienst in én vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Hans van der Wal, Velp 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 

zondag 8 augustus, 10.00 uur 
kerkdienst in én vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Bram Grandia, Doesburg 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 

zondag 15 augustus, 10.00 uur 
kerkdienst in én vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Bert Bomer, Doesburg 
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/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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zondag 22 augustus, 10.00 uur 
kerkdienst in én vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Deodaat van der Boon, Hummelo 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 

zondag 29 augustus, 10.00 uur 

kerkdienst in én vanuit de kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. Frans Ort 

bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 

******** 

 

gang van zaken rond corona  

Naar aanleiding van de persconferentie van 26 juni jl.. en de daarbij aansluitende publicatie 

op de website van de rijksoverheid gelden met ingang van deze datum de volgende regels: 

 

- Bij klachten blijft u thuis. 
- Alle hygiëneregels (handen wassen ed.) blijven van kracht. In de hal van de Serre 

vindt u ontsmettingsmiddel op de tafel. 
- Het dragen van een mondkapje is een eigen keuze (niet langer verplicht). 
- De 1,5 m afstand blijft van kracht. Om dit zo goed mogelijk te waarborgen blijven we 

vooralsnog de Serre(hal) gebruiken als in/uitgang voor de kerkzaal. 
- Rekening houdend met de 1,5 m afstand zijn in de kerkzaal 52 zitplaatsen 

beschikbaar (incl. predikant, ambtsdrager en koster). 
- In de Serre kunnen 20 personen plaatsnemen (18 met neergelaten projectiescherm).  
- Koffiedrinken in de Serre is vooralsnog niet mogelijk omdat het handhaven van de 1,5 

m regel daarbij vrijwel onmogelijk is. 
- Met betrekking tot het gezamenlijk zingen zal de kerkenraad in september een 

besluit nemen. Vooralsnog wordt daarom alleen door de cantor gezongen. 
- Voor de inzameling van uw giften blijven we voorlopig nog gebruik maken van de 

collecteschalen in de Gerfkamer (collecteren in de kerkzaal brengt de 1,5 m regel in 
gevaar). 
 

Eventuele nieuwe versoepelingen of aangescherpte maatregelen worden zsm aan u 

medegedeeld. 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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openluchtdienst 4 juli De Pinkenberg 
 

 
 

Thema: ‘Het duurt nu al een jaar’ 

 

Net zoals vorig jaar houden de Protestantse Gemeente Velp en de Protestantse gemeente 

Rozendaal een gezamenlijke openlucht kerkdienst. Deze keer om het voor vele onwennige 

en rare coronajaar af te sluiten en uit te zien naar een kerkelijk jaar waar weer meer 

mogelijk is. 

 

Inspiratie voor deze openluchtkerkdienst is het lied Het duurt nu al een jaar van Romy 

Monteiro. Ansjelien Schimmel en Femke Brans gaan het lied voor ons zingen. 

De sterking van het lied is: ‘Het duurt nu al een jaar, maar hoelang het ook duurt, wij blijven 

sterk, we blijven geloven in onze dromen. Dat is de enige weg die we kunnen gaan.’ Een 

hoopvolle boodschap waarmee we het nieuwe kerkelijke jaar tegemoet gaan. 

 

Het openluchttheater kan 750 mensen bevatten, maar het is zo omgebouwd dat 80 stellen 

er coronaproef kunnen zitten. Dus laten we zeggen dat er zo tussen de 120 en 160 mensen 

terecht kunnen. De bezoekers zullen in twee bogen naar hun zitplaatsen geleid worden, 

zodat ze elkaar zo min mogelijk hoeven te passeren. 

Als u op de fiets komt kunt u deze parkeren bij de ingang aan de Kluizenaarsweg 4. Komt u 

met de auto dan moet u deze parkeren bij het parkeerterrein tussen DVOV en VVO. Daar 

staat iemand die u wijst hoe u over het veld van VVO naar de ingang van de Pinkenberg kunt 

lopen. Mocht daar gevoetbald worden dan wordt u via de achteringang van het openlucht 

theater naar uw plaats geleid. 

Het openluchttheater zelf heeft alleen enkele parkeerplaatsen voor mindervaliden. 

 

Bouwen met takken 
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Voor de kinderen en de tieners is er een eigen 

programma evenwijdig aan de dienst. We 

beginnen nog gezamenlijk, maar al snel gaan de 

kinderen en tieners naar achteren. 

Daar worden in het bos takken gezocht, waarvan 

in twee groepen bouwwerken worden gebouwd 

met behulp van Stick-Lets en postbode elastiek. 

Bouw een onderkomen waar jij wel zou willen 

wonen. 

    

Koffie en iets lekkers 

Neem zelf in een thermoskan thee of koffie mee 

met een drinkbeker en iets lekkers om te delen. 

Dat lekkers zetten we dan beneden op een tafel. 

Van tevoren aanmelden blijft noodzakelijk en kan via de vaste kanalen (zie de website van de 

Pg Velp). Van de PKN-Velp kunnen zo’n 90 mensen zich aanmelden. Van de PKN Rozendaal 

zo’n 30 mensen. 

 

Ds. Dirk Jan Brans en ds. Frans Ort 

******** 

 

bij de kerkdiensten 

 

 

 

  

 

3e zondag van zomer, 4 juli 2021 

Dienst met PG Velp in  

het Openlucht Theater 

‘De Pinkenberg’ . 
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Voorgangers: Ds. Dirk Jan Brans en Ds. Frans Ort 

Het leesrooster noemt de profetenlezing uit Ezechiël 47, de tempelbeek in combinatie met 

het verhaal uit het Johannesevangelie  over de genezing van een man die 38 jaar ziek lag en 

hoopte op genezing in het Romeinse badhuis van Bethesda. Deze afbeelding zou ‘samen 

onderweg’ kunnen heten. (en is prachtig verbonden met Ezechiël  47:1-12 en Johannes 5) 

 

4e zondag van de zomer, 11 juli 2021 

vg: Pst. Janneke Bron 

Lezingen:  Jesaja 26:7-19; Johannes 5:19-36a 

 

De profetenlezingen van de afgelopen tijd lijken min of meer ‘herhalingen’ te zijn van elkaar. 

Maar wel met ‘variaties’ van een overkoepelende vraag? Heeft het volk nog wel oog voor de 

ENE? En zo niet,  onttrekt de ENE zich dan aan het volk? 

In de profetie van Jesaja speelt de tegenstelling 

‘rechtvaardig-onrechtvaardig. De eerste ‘generatie’ 

Jesaja spreekt in de 8e eeuw voor onze jaartelling. Die tijd staat bol van dreiging. Vijand Assyrië 

ligt voortdurend op de loer. De profeet ziet de toenemende onrust onder de inwoners van het 

koninkrijk Israël. Maar hij vindt dat die dreiging ook te wijten is aan het zwakke bestuur van 

Israël zelf.  Jesaja zegt dat de ENE recht zál spreken, niet alleen over de belagers, maar ook 

over het feit dat ‘hulp’ van onbetrouwbare bondgenoten wordt verwacht. Daarom volgt niet 

voor niets ‘kastijding’ want  lessen moéten worden geleerd. Alleen réchtspraak betekent 

vrede, n.l.  oordelen, aanwijzen wat krom is om te kunnen omkéren,  ‘recht’ maken!  Voor de 

notoire boosdoeners is dat vergeefse moeite. Die zullen kwaad blijven stichten. De profetie 

eindigt op een jubeltoon: als de ENE eenmaal recht heeft gesproken zullen zelfs de dóden 

opstaan!  Treedt Johannes dan in de voetsporen van Jesaja: dat wat de lamme vorige week 

het lopen onmogelijk maakte is door Jezus ‘geoordeeld’? De omstanders vragen  geen 

rekenschap voor het teken: ‘ontwaak! Neem je draagbed (slaapmat) op en wandel’ maar voor 

de ‘sabbatsovertreding’!  Het dragen van je slaapmat is één van de 39 verboden handelingen 

op de sabbat.1 Jezus wijst echter, zoals bijna altijd,  van hemzelf áf. Wordt een mens ‘zoon van 

de vader’ nadat beseft wordt dat het recht van de Eeuwige zó betrouwbaar is dat Hij  door 

Jezus ‘Vader’ genoemd wordt? Die trouw heeft m.i. alles te maken met de ‘rechtspraak’ uit 

Jesaja: zo standvastig is de Vader, wil Jezus zeggen, dat een verlamde niet anders kán dan 

uitgerekend op sabbat ‘ontwaken’,  zijn slaapmat opnemen èn wegwandelen. 

 
1 ‘Van Liefde gesproken- miniaturen bij Johannes’- Sytze de Vries – uitgave Skandalon 2021 p. 60 

Opstaan! 
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We beginnen de dienst met Psalm 28. Als Gloria klinkt Gez. 216: ‘Dit is een morgen als ooit de 

eerste’. Na de lezing uit Jesaja zouden we Gez. 220 kunnen horen: ‘Zoals een bloem zijn kelk 

heft naar de zon’ en na de verkondiging zou gekozen kunnen worden uit: Gezang 665: ‘Om 

Christus’ wil zijn wij verblijd’, Gezang 758:’Bij ’t steken der bazuinen’,  Gezang. 827:’Mensen, 

wij zijn geroepen om te leven’ of  LvdK 462: ‘Ontwaak, gij die slaapt’. Als slotlied maken we 

een keuze uit: Gez. 608: De steppe zal bloeien’ of  Gez.769: ‘Eens als de bazuinen klinken’ 

 

5e zondag van de zomer, 18 juli 2021 

vg.: Ds. Liesbeth van Hilten-Matthijsen  

Lezingen: 2 Koningen 4:38-44; Johannes 5:36b-47 

 

 ‘Dood in de pot’ staat boven menige uitleg van de 

eerste lezing. ‘Niks te beleven’? Als de met zijn honderd 

leerlingen (profeten in spé?) rondtrekkende profeet Elisja in Gilgal arriveert, is er niks te eten. 

Soep koken is dan de oplossing. Met een béétje meer water is er altijd genoeg?  Maar van een 

veldgewas  ‘hoewel ze niet weten wat het is’, loopt dat niet goed af. Elisja zuivert de giftige 

soep met meel: ‘dan zegt hij: giet uit voor de manschap en laat ze eten!, en er is geen kwaad 

meer geweest in die pan.’  De profeet is niet alleen leraar, maar ook hérder: hij redt zijn 

‘schapen’ van een voedselvergiftiging. ‘Er is een man gekomen’. Een zin beginnen met ‘Er is’ 

wijst op een belangrijk kantelpunt. Een man uit Baäl Sjaliesja brengt eerstelingen van zijn oogst 

naar de man Gods. Zit in de naam van de plaats verborgen: ‘geen ándere goden dienen’? Is 

dat wat de man uit die plaats gaat proberen te doen? Een commentaar zegt: ‘Maar ja, twintig 

bolletjes. Dat was niet genoeg’. Hilarisch hoe taal dan werkt: is die man even bij ‘Van de Meer 

& Schoep’(kent u die nog?)  langs gegaan? Heeft hij 2 zakken kakelverse ‘bolletjes’ gekocht? 

Witte of bruine, zachte of harde?’ Dat komt er m.i. van als Bijbeltaal ‘herkenbaar’ moet 

samenvallen met onze alledaagse taal. Anderen vertellen dat gerst het ‘graan’ voor de armen 

was. Het kon het eerst worden geoogst en het was goedkoop. Maar deeg van alleen gerstmeel 

rijst niet goed. Het resultaat zag er meer uit als een platte koek dan een ‘brood’. De tarwe 

oogst kwam later, en tarwe was 3x zo duur!   De man brengt twintig gerstebroden  mee, een 

veelvoud van 10 (Woorden)  of  5 (boeken van de Thora) en maar één tarwekoek. (de ENE?) 

Zegt zijn broodgift met dat verschil in ‘rijzen’, dat zijn (geestelijke?) armoede op het punt staat 

rijkdom te worden? Elisja en zijn honderd mannen begrijpen: niet alleen hun maar ook zijn 

hongersnood begint te wijken: ‘niemand leeft bij brood alleen’. In het evangelie gaat Jezus 

verder: je kunt heel diepzinnig de Schriften bestuderen en menen dat alle 39 verboden van de 

sabbat moeten worden gehandhaafd. Maar als daarmee de behoeftige mens uit het oog 

wordt verloren, zal niemand ooit begrijpen wie Hij is: ‘ík ben gekomen in de naam van mijn 

Vader en ge neemt mij niet aan; (…..)hoe zijt gíj bij machte om te geloven zolang ge glorie van 
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elkander aanneemt en de glorie van de kant van de enige God niet zoekt! Jezus legt daarbij 

ook de nadruk op  Mozes en dus de Thora.  

We beginnen de dienst met Ps. 92. Als Gloria klinkt Gez.336: ‘Van ver, van oudsher aangereikt’. 

Na de lezing uit 2 Koningen wordt vermoedelijk gekozen uit Gez. 23a ‘Was ik een schaap, was 

Hij mijn herder’, of  Gez.392:’Wie kent de eenvoud van het breken’. Na de verkondiging wordt 

een keuze gemaakt uit Gez. 772:’Uw stem Heer, hebben wij gehoord’, Gez.707:’Ach hoe 

vluchtig ach hoe nietig’ of Gez.798:’Heer geeft mij vleugels dat ik reis’. Tot slot klinkt: 

Gez.825:’De wereld is van Hem vervuld’. 

 

6e zondag van de zomer, 25 juli 2021 

vg.: Ds. Petra Barnard 

Lezingen: Deuteronomium 8:1-6; Johannes 6:1-15 

 

De afbeelding werd gevonden in de Calixus 

Catacomben in Rome. Het mandje met de vijf 

broden en de twee vissen (te tellen aan de twee staarten?) dateert uit de 2e of 3e eeuw van 

onze jaartelling. Als Jezus uit handen van het jochie (vs. 9) de vijf broden heeft aangenomen 

en ‘evenzo van de visjes’, zegt Jezus éérst de dankzegging: ‘Gezegend bent U, Eeuwige onze 

G’d, Koning van de wereld, die brood voortbrengt uit de aarde’. Evenzo over de visjes: 

‘Gezegend bent U, Eeuwige onze G’d, Koning van de wereld, door wiens woord alles is 

ontstaan’. Weer gaat het om de ‘Eeuwige, onze G’d, Koning van de wereld’. Want wie daarop 

vertrouwt en ook ‘de overblijvende brokken’ (van die zégen?)  bijeen brengt ‘opdat er niets 

verloren gaat’, zal niet als Filippus in paniek raken bij de gedachte zoveel monden te moeten 

voeden.  Misschien doet men dan als dat jochie: woekeren met de zaken die voorhanden zijn.  

Spreken de getallen voor zich? Vijf broden voor de Thora waarvan Deuteronomium het vierde 

boek is? Twee visjes voor ‘hemel èn aarde’, Vader èn Zoon? Om die leerweg voor ‘vandaag’ te 

‘leren’, niet hoe het moét – daar lijkt Jezus niet zo van te zijn - maar wel hoe het kán. Mozes 

verhaalt in Deuteronomium daarom nogmaals de hele woestijntocht  die bedoeld is geweest 

om te genezen van het slavenbestaan in Egypte en  het humane leven zo te leren kennen dat 

het met het oog op de toekomst kan worden doorgegeven. ‘Hij verootmoedigt je, hij laat je 

honger lijden, hij doet je het manna eten dat je niet kende en ook je vaderen niet hebben 

gekend,- opdat hij je tot de erkenning zal brengen dat niet bij brood alleen de –rode– mens zal 

leven, nee, dat bij al wat uittijgt uit de mond van de Ene de mens zal leven.’  

We beginnen de dienst met Ps. 92. Als Gloria wordt Gez.217:’De dag gaat open voor het woord 

des Heren’ gezongen. Na de lezing uit Deuteronomium wordt gekozen uit Psalm 48 of 

Gez.330:’Woord dat ruimte schept’ en na de verkondiging klinkt uit ‘Jij mijn Adem’ (t. Sytze de 
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Vries mel. Willem Vogel) Gez.37:’De hemel reikt ons leeftocht aan’. Als slotlied wordt Gez. 

365:’Wij dragen onze gaven’ gezongen.  

Vanwege vakanties e.d. is  de voorbereiding van de diensten wat onregelmatiger en kunnen 

allerlei gegevens van de hier bovenstaande diensten afwijken. Voor de maand augustus blijft 

de rubriek ‘Bij de diensten’ daarom achterwege.  

Ada Waalboer 

******** 

 

gedicht Jaap van Dijkhuizen 

 

 Psalm II 
 

 1. Door een gebod, een woord, wordt het er in gehamerd, 

  de eenheid die van geen verdeeldheid weet. 

 2. Monotheïstisch hebben mensen het genoemd: 

  er is maar één begin en dat is zonder einde. 

 3. Een wereldbeeld waarmee ik dus moet dealen 

  omdat het mij gemaakt heeft, vlees en bloed. 

 4. Geschapen, onderworpen ook, maar niet aan grillen, 

  de goddelijke orde die mij vrijheid garandeert 

 5. om voor dat al te dansen en te zingen, 

  een eerbetoon dat mij tot volheid brengt 

 6. in hem, in haar, die boven mij 

  zich in een ondoorgrondelijk mysterie hult. 

 7. Ik aarzel niet het te aanbidden 

  want zonder ben ik zwerfkei, stekeblind. 

 

 

******** 
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gedicht Frits Koning 

 

VEDETTE BERNADETTE 

 

In het Zuidfranse Lourdes staat    

Bernadette  Soubirous 

plechtstatig in haar nis. 

Ze geeft erkentenis aan hen die 

zoeken naar vergiffenis, 

verlichting van hun pijnlijk lijden. 

 

Onafzienbaar is de stoet, 

handen langs gladgesleten stenen 

tot aan de rots waar moeder Gods 

aan haar is verschenen, 

Ave Maria stijgt op uit ieders mond, 

harten breken, iemand kust de grond. 

 

Het gewijde water welt 

geweldig uit de wanden, 

pelgrims maken kelken van hun handen 

en slurpen zich tegoed. 

 

In de basiliek kruipen gedaanten 

hun Via Dolorosa,                        

boetedoening voor verzoening, 

eenmaal niet goed genoeg. 

Na verschijnen van de wonden 

past bevrijding van alle zonden. 

 

Brancards patiënten 

staan te wachten tot ze 

naar het water zijn gebracht 

waar ze hopen uit te lopen, 

opgestaan, het is volbracht. 

 

Duizenden kaarsen branden 

ter ere en uit dankbaarheid, 
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de een voornamer dan de ander 

ook hier geldt geld maakt onderscheid. 

 

Vedette Bernadette 

miljoenen een ultieme wens 

om eenmaal in het leven eer te geven 

aan deze zalig verklaarde mens. 

 

Frits Koning 

 

******** 

 

van de diaconie 

zondag 11 juli ; voor de '\meet-Inn', inloopcentrum in Ede; al 30 jaar wordt het Inloophuis 

gerund met uiteraard veel vrijwilligers. Het was een initiatief van de diaconieën in Ede en 

wordt daardoor nog ondersteund. Ze zijn voor een groot deel afhankelijk van giften. Wilt u 

meer weten: www.meet-inn.nl . 

zondag 18 juli : Deze zondag is de opbrengst van de diaconiecollecte bestemd voor het 

Inloophuis in Velp-Zuid, wat kleinschaliger van opzet en nog geen 10 jaar oud, maar het 

voorziet duidelijk in een behoefte. 

zondag 25 juli : voor SKIN, welke letters staan voor Samen Kerk In Nederland; SKIN is een 

christelijke, onafhankelijke landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale 

kerken in Nederland. Over haar identiteit zegt SKIN onder meer: de vereniging SKIN is uniek 

als interkerkelijke en interculturele organisatie die niet OVER migrantenkerken spreekt, maar 

dat zijn. 

voor de diakenen     Ans van Dijkhuizen 

 

******** 

S.O.S Kayamandi 

De collecte van 27 juni was bestemd voor de weeshuizen van ons gezamenlijk project met 
Velp “ SOS-KAYAMANDI”. DE collecte in de gezamenlijke dienst met Velp op 4 juli zal ook 
voor dit project worden bestemd. Hier volgt het artikel dat ook in de vorige Nieuwsbrief 
verscheen. 
Een volgend bericht over het wel en wee van de weeshuizen. Net als in de rest van de 
wereld vecht ook Zuid-Afrika tegen Corona. Gelukkig zijn alle pleegmoeders en kinderen 
gezond gebleven! De kinderen gaan naar school en moeten de hele dag een mondkapje 
dragen.  Een van de meisjes uit de weeshuizen had hier erg veel moeite mee en wilde niet 
meer naar school. Maar dankzij  het geduld van een van onze pleegmoeders gaat ze , met 
mondkapje, toch weer naar school. Chuchu uit Kayamandi is met de middelbare school in 
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Olyfkrans begonnen en verblijft door de week in een hostel . Dankzij een sponsor is dit 
mogelijk, heel fijn dat dit zo kan! Garnet ook uit Kayamandi's weeshuis (rechts op de foto) is 
een erg goede en enthousiaste schaker. Hij gaat regelmatig naar toernooien! Tien jaar 
geleden hebben we een aantal spellen aan de weeshuizen geschonken, waaronder voor 
ieder huis een schaakspel. Heel leuk dat de kinderen er zoveel plezier aan beleven! Een van 
de kinderen uit Cloetesville houdt van dansen en hoort nu bij een dansgroep in Cloetesville. 
Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen en ook hun hobby's en 
liefhebberijen. Een aantal vrijwilligers helpt hierbij. Wij willen zo graag dat deze (onze) 
kinderen een gezonde basis voor hun verder leven blijven ontvangen en in liefde mogen 
opgroeien. Zodat zij op hun beurt weer veel mogen betekenen voor Zuid-Afrika. Wilt u ons 
hiermee ondersteunen door sponsor te worden? Of een gift over te maken op de rekening 
van de Rozendaalse diaconie NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. SOS-Kayamandi.nl. 
Zie voor info onze website www.sos-kayamandi.nl 
 
Namens de werkgroep Velp/Rozendaal, Wil Both 
 

******** 

 

‘verloren’ gedicht à la Toon Hermans 
In een periode rondom mijn burn-out heb ik tijdens de revalidatie een hele serie gedichten 

geschreven in de stijl van dichters die ik bewonder. Dergelijke parodieën worden vaak 

gemaakt. Ik heb een aantal van deze parodieën gelezen tijdens mijn laatste podcast vanuit 

de Gerfkamer, vorige zomer. Onder de titel het onbegonnen werk van Maurits Kleyn 

bundelde ik deze gedichten en verspreidde die onder elf van mijn vrienden. Het was een 

soort carnaval des poètes… Misschien zullen we een vrolijke en hilarische avond beleven 

tijdens het carnaval van 2022, in de serre wel te verstaan wanneer we de gedichten nog een 

keert ten gehore brengen. Ik laat hier een voorproefje ‘horen’ van twee gedichten die ik 

schreef in het idioom van Toon Hermans, één van de grootste cabaretiers uit de vorige 

eeuw. Toon had zó over zijn eigen afscheid kunnen schrijven. Denk ik. 

 

 nu het doek gaat vallen 
 

 wanneer dit liedje zwijgen gaat, voorgoed, 

 en mijn leven in vergetelheid verzinkt, 

 hoop ik dat nog één keer klinkt 

 genóten, bedánkt & voor straks: houd moed 

 bij mijn afscheid 

 

 kom ik na ’t sterven in de hemel aan 

 en loop ik door die gouden straat 

 dan hoop ik écht dat Hij er staat, 

 Zijn handen strekt en zegt: Gód, aangenaam! 

 

http://www.sos-kayamandi.nl/
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******** 

 

van de tuincommissie 

Het groeizame weer van de afgelopen weken heeft tot een ware explosie van groen en 
bloemen in de kerktuin geleid. Op de foto akelei (helaas inmiddels uitgebloeid), 
vingerhoedskruid en verscholen achter de bloemen Ine Bruins, een van de vrijwilligers van 
de tuincommissie.  
De kerkdiensten zijn live hervat, maar helaas nog niet het koffiedrinken na afloop. Dus u 
moet wat meer moeite doen om te genieten van onze tuin, door na afloop van de dienst een 
rondje door de tuin te lopen. 
Namens de tuincommissie, Erik Kool 
 

 
 

******** 
 

bericht uit de K.I.K. 
Nu de coronarestricties voor een groot deel zijn opgeheven, op de 1,5 m afstandseis na, 
kunnen we weer leuke dingen organiseren.  
Op woensdag 28 juli is de eerste filmvoorstelling van dit seizoen, om 19.30 uur in de Serre. 
Vanaf een kwartier daarvoor staan we klaar met koffie en thee. En na afloop napraten onder 
het genot van een glas! 
Zet u ook alvast zaterdagmiddag 21 augustus in uw agenda: film plus high tea. En daarna 
iedere derde woensdag van de maand een filmvoorstelling: 15 september, 20 oktober, 17 
november en 15 december. In najaar en winter vertonen we de film ’s middags. 
We wagen ons dit jaar nog niet aan het organiseren van een Open Podium; dat hopen we 
begin volgend jaar weer op te kunnen pakken.  
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Maar eerst de film van 28 juli: On Golden Pond. Het is een klassieke Amerikaanse film uit 
1981 met onder meer Henry Fonda, Katharine Hepburn en Jane Fonda in de hoofdrollen. De 
film is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk.  
Hij werd bij de Golden Globes van 1981 beloond met de prijs voor Best Motion Picture - 
Drama. Het scenario kreeg diverse Awards en ook de acteurs vielen in de prijzen: Henry 
Fonda ontving voor zijn rol een Academy Award voor Beste Acteur en een Golden Globe 
Award for Best Actor – Motion Picture Drama, Katharine Hepburn een Academy Award voor 
Beste Actrice en een BAFTA Award for Best Actress in a Leading Role. De film ontving in 
totaal 10 nominaties waarvan drie Oscars werden gewonnen. Bij de Golden Globes waren er 
6 nominaties waarvan drie overwinningen.  
Het verhaal: Norman en Ethel Thayer verblijven in hun zomerhuisje, Norman wordt 80. Hun 
dochter Chelsea komt ook met haar verloofde en stiefzoon. Chelsea merkt dat haar vader en 
stiefzoon een band krijgen die zij als kind altijd had willen hebben met haar vader.  
 
Tot ziens op woensdag 28 juli! 
De commissie Kunst in Kerk: Liesbeth van Hulst, Els Westerveld, Erik Kool 
 

******** 

 

Serre van Rozendaal op woensdagochtend weer open! 

Na een lange lockdown van een half jaar, zijn we woensdag 9 juni weer van start gegaan. 

Het weer was prachtig, de tuin om van te genieten en het koffiedrinken met elkaar na zo’n 

lange tijd een verademing! 

Veel bezoekers zijn inmiddels dubbel ingeënt en met mooi weer zitten we buiten op het 

terras. Binnen hanteren we de RIVM-maatregelen. Gezien de vaccinatiegraad en onze 

voorzichtigheid naar elkaar toe, kunnen we veilig en gezellig met elkaar van gedachten 

wisselen over de meest uiteenlopende onderwerpen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Henry_Fonda
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katharine_Hepburn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jane_Fonda
https://nl.wikipedia.org/wiki/Golden_Globe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Best_Motion_Picture_-_Drama
https://nl.wikipedia.org/wiki/Best_Motion_Picture_-_Drama
https://nl.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_voor_Beste_Acteur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_voor_Beste_Actrice
https://nl.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_voor_Beste_Actrice
https://nl.wikipedia.org/wiki/British_Academy_of_Film_and_Television_Arts
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Voor velen van u is de Serre een bekend begrip. En u bent dus weer zeer welkom. Voor 

diegenen die ons nog niet kennen, kom vooral een keer langs om de gezellige sfeer te 

proeven. U kunt zich per mail aanmelden voor dinsdag 17 uur. Wij zorgen dan voor het juiste 

aantal stoelen op gepaste afstand. 

 

Wij zijn elke woensdagochtend geopend van 10 uur tot 12:30 uur. We zien u graag komen.  

 

Met een vriendelijke groet 

Het gastenteam van de Serre van Rozendaal 

 

 

De Serre van Rozendaal 

******** 

 

schrijfactie en goed nieuws Amnesty International 

In verband met de coronamaatregelen wordt u maandelijks de mogelijkheid geboden een 

online petitie (of een e-mail) te versturen. Net als bij de papieren petitie vult u uw 

(voor)naam en woonplaats in. De mail wordt verstuurd vanaf een versleuteld e-mailadres en 

uw eigen e-mailadres is niet zichtbaar voor de ontvanger.  

Wit-Rusland (Belarus) 

Journalist Raman Pratasevich en zijn vriendin werden op 23 mei jl. uit het vliegtuig gehaald, 

gearresteerd en beschuldigd van het ‘organiseren van massale rellen’. Via zijn organisatie 

NEXTA speelde Raman een belangrijke rol bij de coördinatie van vreedzame protesten tegen 

president Loekasjenko. Nu hangt hem 20 jaar celstraf boven het hoofd en loopt hij groot 

risico op martelingen. Amnesty wil met deze petitie directe en onvoorwaardelijke vrijlating 

afdwingen voor Raman en zijn vriendin. Zie https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-

belarus-pratasevich    

https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-belarus-pratasevich
https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-belarus-pratasevich
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Goed nieuws 

In mei schreven we voor Shagufta Kausar en haar echtgenoot Shafqat Emmanuel. Het 

christelijke echtpaar werd in 2014 ter dood veroordeeld op beschuldiging van het ‘sturen 

van godslasterlijke teksten’. Zelf hebben zij altijd ontkend dat ze de berichten verstuurd 

zouden hebben. Het Hooggerechtshof van Lahore, Pakistan, heeft hen vrijgesproken. 

https://www.amnesty.nl/actueel/pakistan-vrijspraak-voor-echtpaar-dat-was-beschuldigd-

van-het-verzenden-van-godslasterlijke-teksten 

 

Gerda Eulink 

 

******** 

 

presentatie nieuwe bundel beeldgedichten Frans Ort 

Enkele jaren geleden sprak onze oudste zoon mij aan over mijn poëzie. Hij gaf aan niet van 

mijn gedichten te houden. De reden daarvoor was gelegen in zijn dyslexie: dat belemmerde 

hem erin om de woorden op juiste waarde te schatten. In een opwelling heb ik toen beloofd 

een bundel gedichten te schrijven ‘zonder woorden’. Na wat denkwerk ben ik begonnen om 

poëzie te schrijven met behulp van de vele foto’s in  mijn eigen archief. Dat leidde tot 

https://www.amnesty.nl/actueel/pakistan-vrijspraak-voor-echtpaar-dat-was-beschuldigd-van-het-verzenden-van-godslasterlijke-teksten
https://www.amnesty.nl/actueel/pakistan-vrijspraak-voor-echtpaar-dat-was-beschuldigd-van-het-verzenden-van-godslasterlijke-teksten
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gedichten die alleen  bestaan uit een serie gerangschikte beelden. De ordening ontstaat op 

basis van traditionele vormen als het sonnet, het kwatrijn of de limerick. Maar al snel 

ontstonden eigen vormen die ook een eigen leven gingen leiden: de fibonacci, de monoliet, 

de paardensprong en het beeldkruis. Al met al is het een bijzonder boek geworden, dat de 

titel 360 graden meekreeg. Een speurtocht op internet leverde als resultaat op dat ik deze 

vorm van poëzie nergens kon terugvinden. Beeldgedichten zijn er genoeg, maar dan is het 

toch vaak een gedicht bij een bepaald beeld: bloemen, natuuropnames of een specifiek 

kunstwerk. Gedichten die puur en alleen uit woorden bestaan, zijn behoorlijk onbekend.  

De maatregelen rondom corona stonden een openbare presentatie in de weg. Nu de 

maatregelen weer wat meer ruimte bieden, is er ook de mogelijkheid om de bundel te 

presenteren. Op zondagmiddag 10 oktober wordt het boekje ten doop gehouden. Dat zal 

gebeuren in de kerkzaal van onze kerk. Het begint om 14.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Na 

de presentatie is er gelegenheid om deze bundel voor onze dyslectische zoon aan te 

schaffen en elkaar te ontmoeten onder het genot van een glas wijn en iets erbij. Om u een 

indruk te geven voeg ik hierbij twee beeldgedichten bij: de eerste is een beeldsonnet met als 

titel onvoltooid verleden tijd, de tweede is een beeldfibonacci; deze draagt als titel het 

naderend front: depressie. 
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******** 

Open Podium poëzie 2022 

Zondag 30 januari 2022 valt in de Week van de Poëzie. Het leek mij een goed idee om die 

zondagmiddag om 14.30 uur een Open Podium te organiseren. Gedeeltelijk met enkele 

musici, maar vooral met dichters. Diverse dichters die ik benaderd heb, reageerden zeer 

positief: dichters uit Rozendaal, Velp, Dieren en alles wat daar tussen ligt. Ik bericht u dit in 

het (verre) vooruit: allereerst omdat u dan de datum kunt vastleggen en ten tweede, als u 

mee mocht willen doen, kunt u contact met mij opnemen. Mijn telefoonnummer is 03 13 41 

41 37, mijn e-mailadres luidt: frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl. Ik ben reuze benieuwd naar 

die middag! 

******** 

 

mailto:frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl
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vakantie ds. Frans Ort 

Ik ben tussen 15 juli en 16 augustus afwezig als predikant. Wij zijn dan op onze vaste plek, in 

ons huis in Normandië. In dringende pastorale situaties kunt u contact opnemen met mijn 

collega ds. Bert Bomer uit Doesburg, tel. 06-30582748 of: 0313-410918. Of met mijn collega 

|Madelon Beekhuis-Wassenburg, tel. 026 364 26 60 of: 06 289 57 708. Zij hebben de 

vervanging als volgt geregeld: 

15 juli – 24 juli:  ds. Bert Bomer 

24 juli – 9 augustus:  ds. Madelon Beekhuis 

10 augustus – 16 augustus:  ds. Bert Bomer. 

Ik wens u allen een heel goede zomer toe. We hopen elkaar gezond en wel weer terug te 

zien in augustus! 

 

******** 

 

datum inleveren volgende kopij  

Ik zou graag de kopij voor de volgende Nieuwsbrief van de verschillende contribuanten 

willen ontvangen vóór 26 augustus aanstaande. Ik dank iedereen nu al voor hun bijdrage! 

 

******** 

 

afsluiting 

Ik eindig deze Nieuwsbrief met nogmaals een gedicht van M.J. Kasteleijn. Het is aan ons 

overgeleverd als een manuscript, getypt op een typemachine. Het is van een ontroerende 

schoonheid en uit de woorden spreekt een breekbare en ook kwetsbare liefde. 

 

 Laatste wil 

 

 Vaarwel mijn lief, mijn spel is uitgespeeld, 

 jij hebt in ’s levensgang nog wat behouden. 

 Maar alle schoon moet als een kleed verouden 

 tot gore rafel, die geen hand meer heelt. 

 

 Geef me geen zerk, dat is zo koud en hard, 

 geen waardeloze spreuk of ijdele namen; 

 maar breng me als je ’t even kunt beramen, 

 wat vroege tulpen van de voorjaarsmarkt. 
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 Laat als je thuiskomt langs mijn boekenrijen, 

 je handen strelend tasten, boek voor boek; 

 als in dat uur geen stille troost je deel wordt, 

 breng ze dan bij de koopman op de hoek. 

 
 En laat de rouwbeklagers rustig praten: 

- hij was niet kwaad, een beetje sentiment – 
 het duurt maar kort, straks staan ze weer op straat en 

 het klonk misschien wat vreemd, maar alles went. 
 
 Alleen nog dit: als naar de vochte straten, 
 de eerste schemering zich heeft gewend, 

gedenk – dat was het uur waarin wij woordeloos praatten; 
misschien dat je de stilte nog herkent. 

 
 
Met grote dank aan Bep Brons voor het ter beschikking stellen van de gedichten van haar 
vader en de toestemming om ze in deze Nieuwsbrief te publiceren. 

 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 


