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ter overweging
Tollevast, Saint Martin

In de afgelopen jaren ben ik begonnen met het
systematisch bezoeken van de oude Romaanse kerken in
Normandië. Ik heb er in de zes jaar dat ik dat doe, vele
bezocht. Gaandeweg zijn die bezoeken (die eerste een
architectonisch en kunsthistorisch karakter hadden)
uitgemond in een soort bedevaart waar ik regelmatig
gebeden heb gezocht en vooral de stilte heb ontmoet. Er
zijn vele momenten van groeiend inzicht geweest. Een van
de vragen die regelmatig terugkwam, was de vraag ‘waar is
de Eeuwige, die Ene, te vinden of te ervaren.’ Op vele
wijzen is God uit ons wereldbeeld verdwenen: oude
opvattingen bleken te verdampen en in de moderne
opvattingen lijkt vaak geen plek voor geloof, voor de Eeuwige. De hemel lijkt wel stil gevallen…
Gaandeweg groeide bij mij het inzicht dat de Bijbelse God ons tegemoet komt in de gestalte van
anderen: soms bewogen mensen, soms geraakte mensen, maar altijd weer is het in de ander dat wij
Hem ontmoeten. Maar toch, er is méér in mijn beleving. En bij de momenten van contemplatie
speelde vaak het verhaal uit I Koningen 19, Elia op de Horeb, een sleutelrol. Hier wordt verteld dat
Elia -na de storm, de aardbeving en het vuur- het ‘suizen van een ijl zwijgen’ ervaart (de vertaling is
van Martin Buber). En in dat ijle zwijgen wéét de profeet: Hij gaat voorbij. Tijdens de vele stille
momenten in die kerken heb ik hierover veel nagedacht. Én ervaren dat in de stilte die Ene ons bijna
tastbaar nadert. Zo reist hij mee: als een hardnekkig vermoeden van een vertrouwd geheim, dat zich
toont in anderen en in de stilte.

thuiskomst

gaandeweg steeds duidelijker:
de hemel? stil gevallen!
maar dan terugkeren
met het besef
dat je vindbaar blijft
bij bewogen mensen,
geraakte mensen,
bij de levenden,
de stervenden
en uiteindelijk
in dat ijle zwijgen
van stilte onderweg daar mijn fluistering
dat jij leeft
zolang ik besta
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doop en belijdenis
Zondag 6 oktober aanstaande vieren we een feestelijke dienst. Dan wordt namelijk de doop bediend
aan Annabella Nijman, dochter van Rover Nijman en Lisa Brouwer uit Arnhem. Omdat Rover de wens
te kennen had gegeven dat hij in diezelfde dienst belijdenis zou willen doen, hebben wij de afgelopen
periode regelmatig met elkaar gesproken over geloven, dopen en belijdenis doen. Zondag 6 oktober
is het dan zover. Wij wensen Rover, Lisa en Annabella samen met allen die zich op die dienst
verheugen van harte geluk met die dag. Ik hoop dat het een mooie en fijne dienst mag worden,
waarin we met elkaar delen in de vreugde die ons samen bindt!
afscheid pastor Janneke Bron
Na de zomervakantie bereikte ons het bericht dat Janneke Bron, kerkelijk werker in Velp, ons gaat
verlaten. Zij zal in een andere gemeente aan de slag gaan, voornamelijk op het terrein van het
pastoraat. Op deze plek wil ik Janneke bijzonder danken voor de hele fijne samenwerking die wij
hebben gekend: in collegiale contacten, in steun voor moeilijke dagen, in het vorming- en
toerustingswerk, in de diensten. Ik heb Janneke leren kennen als een zeer toegewijde en positieve
collega, die altijd bereid was om in te springen dan wel mee te denken. Daarom wens ik haar veel
geluk in haar nieuwe gemeente. Ik wens haar daarbij Gods zegen en kracht toe.
55 jaar cantorij
Zondag 25 augustus lazen we een brief van Willem Barnard, die precies 55 jaar eerder getypt was en
waarin hij rept over de oprichting van de cantorij. Grappig genoeg spreekt hij daarin over eens in de
drie weken repetitie… Diezelfde zondag hadden we bij de koffie iets lekkers om dit 55-jarig jubileum
te vieren. We memoreerden de vreugde om samen de lofzang gaande te houden: en zelfs als de stem
van iemand hapert en niet meer loven kan, dan zijn er altijd anderen die voor hen het lied aanheffen.
We memoreerden dat het heerlijk is in onze gemeente om alles te kunnen zingen in de eredienst:
hierdoor zijn we in Rozendaal in staat om ook nieuwe liederen met hedendaagse melodieën en
teksten te zingen. Tenslotte geldt voor de cantorij dat zij de ruggengraat van onze eredienst vormt. Al
deze zaken samen maken dat wij met vreugde het jubileum van de cantorij hebben gevierd. Wij
hopen nog lange tijd voor elkaar gespaard te zullen blijven en zo op onze manier vorm te geven aan
de eredienst!
gezondheid
De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van een langzamerhand opnieuw insporen in
het werk. Eerst mondjesmaat, later steeds wat meer. Ik ben daarbij intensief begeleid door diverse
coaches en pastores. Inmiddels zijn we een eind op streek: met de bedrijfsarts is afgesproken dat ik
na de vakantie weer voor 80% aan de slag kan. Ik zal weer voorgaan in diensten, ben weer
beschikbaar voor het leiden van rouwdiensten, zal mijn bezoeken weer oppakken. Ook het vormingen toerustingswerk is (zij het in mindere mate dan de vorige jaren) weer ter hand genomen.
Natuurlijk dat allemaal onder het motto: pás op! Ik probeer de afwisseling van inspanning en
ontspanning die ik mijzelf heb aangeleerd de afgelopen maanden vast te houden. En vooral niet
grenzeloos met mijn energie te strooien… Maar laat daarbij wel gezegd zijn, dat ik érg blij ben weer
in onze gemeente te mogen zijn. De reacties van u waren de afgelopen weken ook hartverwarmend.
Daarnaast heb ik de periode van mijn ziekte regelmatig kaarten, brieven, e-mails of telefoontjes
gehad waarin u uw meeleven betuigde. Dat heeft mij heel erg gesteund en goed gedaan. Ik eindig
dan ook met een groot woord van dankbaarheid tegenover u allen: dank voor uw steun en begrip,
dank aan hen die mij vervingen en dank aan de kerkenraad voor de ruimte die ik kreeg om te werken
aan mijn herstel. Ik hoop van harte dat we een goed seizoen tegemoet gaan!
Met een hartelijke groet aan u allen,
ds. Frans Ort
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DE DRIE EERSTE CANTORS, Willem Barnard en Niek Schoonenberg,
tijdens viering 25-jarig jubileum van de cantorij op 28 november 1989
Wim ter Burg, eerste cantor, van 1964 tot 1967,
In gesprek met zijn opvolger Evert Egberts,
cantor van 1967 tot 1985.

In gesprek met Arda van Beijeren, opvolgster van
Evert Egberts, cantor van 1985-2006

Willem Barnard

Wim ter Burg en Niek Schoonenberg, organist
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Collecterooster Diaconie September
zondag 1 september: Werelddiaconaat. Deze collectie is niet voor één speciaal
project, maar voor noodsituaties die zich plotseling, onverwacht voordoen,
bijvoorbeeld bij rampen.
zondag 8 september: Voor De Glind in Barneveld,
een soort dorp dat een veilige plek biedt aan uit
huis geplaatste kinderen, die er kunnen wonen,
leren, spelen, sociale vaardigheden aanleren en
contacten leren maken. Veelal in gezinsverband.

zondag 15 september: voor Hospice Rozenheuvel.
zondag 22 september: In verband met de landelijke Vredesweek houden wij onze
collecte voor het vredeswerk. Zie voor de noodzaak van het op dit gebied alert
blijven het artikel elders in deze Nieuwsbrief. Van harte aanbevolen.
zondag 29 september: voor ons gezamenlijk (met Velp) project ' Oog voor Horen'
voor de diakenen Ans van Dijkhuizen

De GEZAMENLIJKE BENEFIET GEMEENTEMAALTIJD met

Velp voor ons project “OOG VOOR HOREN” wordt
gehouden op dinsdag 19 november 2019 om 18.00
uur in de Kerk van Rozendaal.
Noteert u vast de datum!

PAX VREDESWEEK 2019. Van 21 tot en met 29 september 2019.
Thema: ‘Vrede verbindt over grenzen heen’.
Zo op het oog lijkt het alsof de wil om naar
vrede toe te werken nogal is weggezakt.
Schijn. Het is schijn, omdat mensen ten
diepste altijd verlangen naar betere
contacten met huis-buurtgenoten, familie,
met mensen waar dan ook. Wel kan je de
moed in de schoenen zakken wanneer je die contacten wilt oppakken. Logisch. Vrede is mooi
gedacht, maar niet in een handomdraai gefikst. Bemoedigend is dan, wanneer je hoort van mensen
die in schier onmogelijke situaties blijven zoeken naar betere verhoudingen.
Tijdens de nationale Vredesweek laten duizenden mensen in ons land al 53 jaar zien dat het ook
anders kan. Zet het zoden aan de dijk? Niet direct. Vrede is een prachtig doel, maar de wegen er naar
toe stuiten op tal van hindernissen. Vrede stichten is durven. Durven die hindernissen te overkomen.
Dat kan al door een gratis abonnement te nemen op PAX Magazine. Hierin staan bemoedigende
berichten over vredesactivisten in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland.
Met vriendelijke groet,
Theo Berendsen
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Verzamelhuis Het Duynhuis
Wat gebeurt er met het geld dat de diaconie in beheer heeft? Een alleszins gerechtvaardigde en
begrijpelijke vraag. Voor een beantwoording moeten we
vaak over de gemeentegrenzen heen kijken om erachter
te komen waar er zoal geholpen wordt.

Zo kregen we via STRAK, voorheen DIANA, kennis van
een mooi plan in Dieren. Een aantal organisaties in Dieren, gevestigd in diverse tijdelijke locaties had
behoefte aan samenwerking en tegelijk uitbreiding van de activiteiten. Dat waren de kledingbank,
het inloophuis en de zogeheten
weggeefbank.
Het oog viel op een leegstaand schoolgebouw aan de van der Duyn van Maasdamstraat no. 63 en
daar vloeide in 2015 een eerste aanzet uit voort dat gestalte kreeg in een 'werkplan' dat men heel
toepasselijk De Droom doopte. En dat resulteerde in mei 2016 dan weer in de oprichting van de
Stichting Verzamelgebouw Dieren.
Aandachtspunten werden
-het verder uitwerken van De Droom,
-het maken van een ondernemingsplan en vanzelfsprekend
-het zoeken van financiers voor het hele project..
En bij de uitwerking van dat laatste komt onze diaconie in beeld en in actie door het verstrekken van
een renteloze lening. Zo zijn er meer diaconieën en stichtingen, waaronder de Dullertstichting die
schenkingen of leningen gaven en dat leverde voldoende geld op om het gebouw te kopen. Die koop
kwam tot stand begin 2017. Daarnaast behoefde het gebouw een kleine verbouwing. En toen was
oktober 2017 de opening van het 'Duynhuis' een feit.
Maar wat is dat Duynhuis nu eigenlijk precies? Het is in ieder geval een huis bruisend van de
activiteiten die kunnen worden samengevat als ontmoeting en bedrijvigheid en die steunen op drie
pijlers:
Armoedebestrijding
Participatie
Circulaire economie.
Daarbij zijn kernwaarden de ontwikkeling van mensen, een maatschappelijk effect (men beoogt geen
winst) en een samenwerking tussen de participanten.
Concreet: je vindt er bijvoorbeeld een Inloophuis, een huiskamer
die 7 dagen per week open is en men kan er dagelijks een lunch
gebruiken.
Het geheel hangt ook samen met het Project de Doorslag van de
gemeente Rheden, dat erop gericht is mensen weer aan het werk
te krijgen/helpen, weer in het arbeidsproces te doen opnemen.
Om die laatste reden hebben de activiteiten ook een verplicht
karakter, waaronder sporten en het repareren van(wees)fietsen, die dan weer voor een klein bedrag
worden verkocht een mensen met een beperkt inkomen.
Dan is de stichting STRAK, voorheen DIANA, die onder meer zorg draagt voor de actie kersttas en de
kledingbank. Verder heeft er onderdak het SIZA, die zorgt voor dagbesteding voor mensen met een
indicatie. Daar wordt onder meer gewerkt met kapot speelgoed dat wordt gerepareerd en zo zijn
weg weer vindt. Ook is er De Boei: kansarme jongeren worden hier geholpen met scholing, werk en
vaardigheid in het solliciteren.
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Kortom een van activiteiten bruisend Duynhuis in een gezellig gebouw waar van alles wordt gedaan
om mensen (weer) perspectief, gezelligheid en een goed gevoel te geven en het gevoel dat ze 'ertoe
doen' met als doel hen uiteindelijk weer in de maatschappij te laten meedraaien. En dat alleszins
onze steun verdient!
Ans van Dijkhuizen, diaken

De orde van dienst tot aan Advent
De zomerperiode met de ‘zomercantorij’ is weer bijna voorbij. De cantorij hervat eind augustus de
repetities weer. Daar bent u op donderdagavond (soms op mandagavond) vanaf 19.45u van harte
welkom want in alle stemgroepen kan de cantorij versterking heel goed gebruiken!
T/m zondag 15 sept. telt het lezingenrooster de zondagen van de zomer, daarna van de herfst tot
aan de eerste Adventszondag die dit jaar op 1 december valt.
Op die laatste 3 zondagen van de ‘zomer’ t/m de 10de zondag van de herfst blijven we het ‘Onze
Hulp’ aan het begin van de dienst zingen, eerst op de tonen van 291a en vanaf 27 oktober met de
tonen van 291b. We zongen de afgelopen jaren in elke dienst een Kyrie en Gloria in een van de ons
bekende vormen. Voor de komende periode zingen we het Kyrie van Andries van Rossem uit het
Kyrie en Gloria van Annemarie Hagoort/Andries van Rossem. Als Gloria voegen we elke zondag
daaraan een van de Glorialiederen uit het Liedboek toe, op 1 september te beginnen met Gezang
302. De rubriek Glorialiederen zijn niet écht onbekend, maar in hun eigenlijke rol zijn ze de laatste
tijd niet echt aan bod gekomen. Als acclamatie na de Evangelie-lezing zingen we vanaf 1 september
339b en vanaf 27 oktober “Heer, tot wie zullen wij gaan’ uit de Iona Comunity, die te vinden is op
pag. 617 in het ‘Dienstboek’, deel I, van de kerk.
In al deze diensten worden aan de voorgangers op alle andere zangmomenten voorstellen gedaan
maar zij blijven natuurlijk vrij om daar, in overleg met de cantores, andere liederen te kiezen.
Het rooster van lezingen biedt vanaf zondag 8 september de mogelijkheid om gedurende zeven
weken als alternatief voor de Oudtestamentische lezing gedeelten te nemen uit de profetie van
Samuel. Het zijn de verhalen van de roeping van David en het ontluikende koningschap.
8 september: I Samuel 16:1-13
De profeet Samuel zoekt bij Jesse Avinadav, de Bethlehemiet, de nieuwe koning. Als geen van de
zoons de ware blijkt, is er alleen nog een allerjongste. Hij is ‘herder is bij het wolvee’. De Eeuwige
zegt: ‘Sta op, zalf hem, want deze is het!’. We zingen: Gezang 658 “Zing en zaai een lied van vrede”.
15 september: I Samuel 17:31-58
David verslaat de Filistijn Goliath. Op 30 juni j.l. passeerde dit verhaal ook. Vast en zeker wordt het
vandaag met nieuw licht beschenen. We zingen: ‘David heeft de reus verslagen’, Gezang 10 uit het
Liedboek voor de Kerken van 1973.
22 september: I Samuel 19:10-17
David moet vluchten voor Koning Saul. Davids vrouw laat hem uit het venster zakken. Saul voelt zich
bedrogen. Zoekt David hém te doden? We zingen: Gezang 999 ‘Ik zal in mijn huis niet wonen’.
29 september: I Samuel 21:2-10(16)
‘Vrede’ tussen Koning Saul en David zal meer droom dan daad blijven. Verder op de vlucht vraagt
David in een tempel om voedsel voor iedereen die bij hem is. De priester geeft niet alleen de
toonbroden maar ook het zwaard van Goliath die eerder door David verslagen is. We zingen: Psalm
132: 4.5.6. of: Gezang 1012 ‘Geef aan de wereld vrede, Heer’ of: Gezang 1013 ‘Als alle mensen vogels
dromen’ .
6 oktober: I Samuel 24:1-23
De vlucht gaat verder. David krijgt de kans om Koning Saul te doden. Maar hij snijdt slechts een slip
van de koningsmantel af. Daarmee overtuigt hij Saul dat hij helemaal geen kwaad in de zin heeft. De
Eeuwige alleen zal oordelen tussen hem en Saul. We zingen waarschijnlijk: de acclamatie na de lezing
339b
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13 oktober: II Samuel 1:1-16
Een jonge Amalekiet komt David melden dat hij Saul opnieuw strijd leverde met de Filistijnen en dat
de gewonde koning smeekte gedood te worden. Dat heeft de jongen dus gedaan maar nu wordt hij
zelf door Davids mannen gedood. ‘Hoe krijg je het in je hoofd de hand te slaan aan de Koning!’ We
zingen: Psalm 132: 7.8.9.10 of Gezang 994 ‘Voor hen die ons regeren’.
20 oktober: II Samuel 5:6-16
Over de opvolging van Koning Saul brandt een hevige strijd los tussen het Huis van Saul en het Huis
van David. Alle stammen van Israël erkennen dat David de door de Eeuwige gewenste Koning is. Hij
wordt in Hebron gezalfd. Zeven jaar en zes maanden regeert hij over Hebron, drieëndertig jaar over
Jeruzalem. Wij zingen: Gezang 173 ‘Kom mee, zei David, allemaal’ of Gezang 737: vs 9 t/m 16.
Na elke lezing uit Samuel staan soms nog liederen ter keuze vermeld. De cantorij wil graag zo vroeg
mogelijk in het seizoen horen wat er van de zanggroep verwacht wordt. De resp. voorgangers laten
tijdig weten naar welk lied hun voorkeur uitgaat.
Zoals altijd zijn er ook in deze periode nog ‘bijzondere’ zondagen.
Op zondag 22 september vindt de ‘Startdienst’ plaats waarin na de dienst extra aandacht
geschonken wordt aan de vormingsactiviteiten van het komende seizoen. We beginnen de dienst
met het zingen van het Rozendaalse Kerklied.
Op zondag 6 oktober zal zowel de doop worden bediend als openbare belijdenis worden afgelegd.
We zullen proberen de rituelen met een feestelijk tintje te omlijsten. Als de lezingen uit het Samuelproject niet worden doorbroken, zal er op deze zondag niet uit het Evangelie van Lucas gelezen
worden, maar de dienst is in het geheel natuurlijk niet verstoken van de Nieuwtestamentische
noties. Een en ander is nog in voorbereiding.
Op zondag 3 november ‘Aller Zielen’ gedenken we wie het afgelopen jaar gestorven zijn. Rond
lezingen en de Gedachtenis der namen zullen de liederen gegroepeerd worden. In een volgende
Nieuwsbrief leest u meer over deze beide diensten.
Anita Nibbelink en Ada Waalboer.

Van de Kerkrentmeesters
•

Kerkbalans 2019
Eindstand: € 62.684,=
Dit is € 1.567,= hoger dan in 2018!
Namens de Kerkenraad onze dank daarvoor!
• Ontwikkelingssamenwerking 2019
Eindstand: € 7.683,=
Dit is € 77,= lager dan in 2018
•

Kerkbalans 2020
Voor één van de vrijwilligers die in de maand januari een flink aantal jaren kerkbalansbrieven
rondbracht en ophaalde in Rozendaal is het fysiek helaas te zwaar geworden!
Langs deze weg zoeken wij een opvolger of opvolgster voor het bezorgen èn ophalen van een
11-tal enveloppen waarvan:
7 stuks in de wijk Leermolensenk
2 stuks in de wijk Kapellenberg
2 stuks in Velp oostelijk van de Daalhuizerweg.
Voor info of aanmelden kunt u terecht bij:
Leo Blokland
Bernard ter Haarlaan 19

6891 CX Rozendaal

Telefoon: 363582 E-mail:leo.blokland@dekerkvanrozendaal.nl
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Serre van Rozendaal
•

woensdag 4 september:
Ontmoetingsochtend oud-Rozendalers
Vorig jaar, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de gemeente
Rozendaal, is er in De Serre van Rozendaal een speciale bijeenkomst gehouden met een
feestelijk tintje. Hiervoor waren, naast de trouwe bezoekers van de open
ontmoetingsochtend, ook oud-inwoners van de gemeente Rozendaal uitgenodigd.
Voor deze bezoekers, Rozendalers die naar Velp zijn verhuisd, was het een “reünie”.
De bijeenkomst werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld en daarom wordt deze “reünie” dit
jaar opnieuw georganiseerd: op woensdag 4 september.
Overigens zijn ook anderen welkom: de ontmoetingsochtenden in De Serre staan open voor
iedereen! De inloop start, zoals gebruikelijk, om 10 uur met een kopje koffie of thee en iets lekkers.
Daarna wordt u welkom geheten door een speciale gast.
Vanaf half 11 wordt er een film uit de jaren 50 vertoond met historische beelden uit Velp en
Rozendaal. Daarna is er genoeg gelegenheid om bij te praten. Bij mooi weer op het terras in de fraaie
tuin.
U bent vanaf 10 uur van harte welkom in de “Serre van Rozendaal”, aan de Kerklaan 15.
De inloopochtend eindigt op de bekende tijd, half 1.
In verband met de “catering” is het prettig als u zich van tevoren opgeeft. Dit kan bij mevrouw Van
Wely, via secretariaat@rozendaal.nl of tel. 026- 3843672.
Maar ook als u op het laatste moment besluit om te komen, bent u van harte welkom.

• Woensdag 25 september 10.30 uur: Lezing Peter Manders:
Rembrandt ontmoet Rubens
Rembrandt en Rubens Meesters van de Barok

Rembrandt en Rubens zijn kunstenaars die niet alleen in
de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden naam hebben gemaakt.
Peter Manders plaatst hen in hun tijd (80-jarige oorlog, VOC en Contra - reformatie); laat zien hoe
afkomst, talent en opleiding hen gevormd hebben.
Alhoewel tijdgenoten hebben ze elkaar nooit ontmoet; wel waren ze onder de indruk van elkaars
roem.
Overeenkomsten en verschillen (aan de hand van vele voorbeelden) prikkelen wellicht uw
nieuwsgierigheid en kunnen uitnodigen tot nadere oriëntatie. Laat u verrassen en inspireren.
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Onze kerktuin
Van pastorietuin naar een toegankelijke plaats voor fairs, feesten en partijen: de tuin bij de kerk
heeft een lange geschiedenis. Wij, de tuincommissie, proberen deze prachtige plek in stand te
houden en te verfraaien. We hopen dat u er ook van geniet en dat u, tijdens of na het koffiedrinken
op de zondagochtend, een wandelingetje maakt om de bloemen en planten te ontdekken. Als u van
tuinieren houdt en om de week een uurtje of twee in de tuin wilt en kunt werken, hopen we dat u
ons team wilt komen versterken.
Namens de tuincommissie, Erik Kool.

Tijdens Open Monumentendag zijn tuin en kerk geopend op zondag 15 september van 13.00 –
17.00 uur. Dezelfde middag zijn ook twee monumentale tuinen aan de Rosendaalselaan te
bezichtigen: no 7 en no. 26. Zie verder de brochure en de website
https://www.openmonumentendag.nl/
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Het jaarprogramma 2019-2020 is gereed. Vijf middagen muziek en vijf
avonden filosofie. De concertserie start op 6 oktober en de filosofie op
de 7e.
De brochure met de beschrijving is verzonden naar alle donateurs.
Wie deze per mail wil ontvangen kan een berichtsturen naar de
secretaris: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl

Programma-overzicht 2019 - 2020
CONCERTEN
in de Kerk van Rozendaal
Zondagmiddag: 15.30 uur, na afloop ‘meet and greet’
6 okt. 2019
24 nov. 2019
9 febr. 2020

Shura Lipovsky,
zang, viool en piano
Onder de appelboom, Ossia Musica:
klarinet, piano en verteller
Reinecke trio:
klarinet, hoorn en piano
en
Marianne Ratajski en Bas Baanders:
piano en cello

22 mrt. 2020

Trio Carmo:
gitaar, fluit en zang

10 mei 2020

Ensemble Cantico d’Archi
viool, altviool, cello en piano
FILOSOFISCHE KRING

In de Serre van de kerk van Rozendaal

Maandagavond: 20.00 tot 22.00 uur

Thema: Rechtsstaat, rechtspraak en internationale rechtsaspecten
7 okt. 2019

Dr Geert Corstens
Rechtstaat en de vrijheidsgedachte

21 okt. 2019

Prof. Dr Ton Derksen
Onschuldig vast!

4 nov. 2019

Dr Naomi van Steenbergen
Mensenrechten, een filosofisch perspectief

18 nov. 2019
2 dec. 2019

Pol van de Wiel MA
Populisme en de rechtsstaat
Mr Dr Lonneke Peperkamp
Het oorlogsrecht en mensenrechten
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Verslag zomeractiviteit Raad van Kerken Velp/Rozendaal
Brandende kaarsen
Ook deze zomer was de Raad van Kerken in Velp en Rozendaal weer actief.
Sinds 2006 opent de Rooms-katholieke kerk aan de Emmastraat haar deuren
voor bezoekers van de twee Velleper Donderdagen. Op deze wijze zijn we
als kerken zichtbaar. Op de eerste Velleper donderdag kwamen er circa 300 mensen(tijdens de
zomerhitte) en op de tweede Velleper donderdag ruim 1000 mensen om een kaars aan te steken. Te
midden van alle commercie, lawaai en drukte wordt een moment van rust, ruimte en bezinning
geboden. Het is een plek voor stilte, gebed en soms voor een gesprek. Tijdens deze dagen wordt ook
het orgel bespeeld.
Aan de voorbijgangers bieden de kerken een kaars aan. “Alstublieft een kaars” kan al genoeg zijn. Of
“Wilt u misschien een kaarsje branden?” Mensen kunnen in de kerk een kaars aansteken voor een
persoon, voor een gebedsintentie of uit dankbaarheid. Aan de kaars is een kaartje bevestigd met
daarop de woorden: Ik steek een lichtje aan voor …. (zelf in te vullen). De kaarsen worden gratis
aangeboden. In de kerk hangt aan de muur een busje, waarin mensen een vrijwillige bijdrage kunnen
doen.
Deze activiteit kan alleen doorgang vinden dankzij onze vrijwilligers. Circa 30 vrijwilligers hadden hun
diensten aangeboden. Gedurende tweeënhalf uur. Sommige vrijwilligers doen dit al meer dan tien
jaar. Er wordt een instructiebijeenkomst gehouden. En een avond voor een terugblik en met dank
jullie wel.
Mensen praten over een bijzondere ervaring. En sommige mensen keren elk jaar terug. Vaak is dit de
enige manier dat mensen contact hebben met een kerk. Jong en oud!
Namens het bestuur van de Raad van kerken Velp/Rozendaal
Bert Beekhuis
Kroonjuwelen van het Loo
10 september, De Elleboog, Velp, aanvang 14.00 uur
12 september, Dorpshuis Willem de Zwijger, Rheden,
aanvang 14.00 uur
In september starten onze ledenmiddagen in Velp en Rheden weer.
Op de eerste contactmiddag in het nieuwe seizoen komt jachtopziener Jan Huttinga in woord en
beeld vertellen over ‘Kroonjuwelen van het Loo’.
Kroondomein Het Loo is een koninklijk landgoed van 10.500 ha. Oorspronkelijk bestond de kern uit
slot Het Oude Loo en het imposante zeventiende eeuwse Paleis Het Loo. Beide worden omringd door
het Paleispark met daarin waardevolle cultuurhistorische elementen.
De Koninklijke Houtvesterij bestaat uit uitgestrekte bossen en heidevelden.
Het Paleispark en de Koninklijke Houtvesterij
vormen samen Kroondomein Het Loo.
Het is het grootste aaneengesloten landgoed in Nederland
en kenmerkt zich door een rijke cultuurhistorie, grote
biologische diversiteit en veel landschapsschoon. Het gebied
ademt rust, schoonheid en harmonie in een uitgestrekt en
grootschalig landschap.
Jan Huttinga is al 33 jaren werkzaam als jachtopzichter in
het Kroondomein. Daarnaast is hij een begenadigd
natuurfotograaf en wat hij beleeft probeert hij vast te leggen in beeld. Daarnaast is hij een boeiend
verteller. Op deze middag laat hij dan ook prachtige digitale beelden zien van de natuur in al haar
facetten en seizoenen, afgewisseld met dierengeluiden. Kortom, een boeiende middag die u niet mag
missen! Belangstellenden zijn welkom. De toegang is gratis, koffie/thee € 1,- per kop.
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Open Monumentenweekend 14 en 15 september
2019
Plekken van plezier thema Open monumentenweekend
Ieder jaar tijdens het tweede weekend van september openen tijdens
Open Monumentendag vele monumenten hun deuren voor het
publiek. Ook dit jaar stellen meer dan 50 particuliere eigenaren en stichtingen in de dorpen van de
gemeente Rheden en in de gemeente Rozendaal hun huis en /of tuin open. Een teken van grote
betrokkenheid bij erfgoed. Dit jaar is het thema "Plekken van plezier": naar welke monumentale
plekken gingen en gaan mensen voor plezier en ontspanning?
Monumentaal vermaak
Soms is het meteen duidelijk dat een monument een plek van plezier was -of nog steeds is. Denk aan
de muziektenten in de dorpen (nu met muzikale optredens!), een voormalig zwembad of een
speeltuin. Maar er zijn genoeg andere plekken waar mensen plezier hebben gehad. Monumenten die
niet direct opvallen, maar wel een verhaal hebben over plezier en ontspanning. Naast openstellingen
van monumenten zijn er ook optredens, lezingen, tentoonstellingen en rondleidingen rondom het
thema "Plekken van plezier".
Diverse monumenten waren niet eerder open voor publiek. Mede dankzij de gemeente Rheden en
Panorama Nederland (zie www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten) is dit jaar de Turnhal bij
Avegoor van binnen te bekijken. Verder particuliere villa's en tuinen, landgoederen, een sluis en nog
veel meer.
Programma
Nieuwsgierig naar alle opengestelde monumenten, rondleidingen en optredens in Rheden en
Rozendaal? Kijk naar het volledige programma op http://www.openmonumentendag/rheden en
http://www.openmonumentendag.rozendaal

In Rozendaal geopend:
De Herenkerk; voorplein kasteel met rozentuin en Oranjerie, (N.B. kasteel tegen gereduceerde prijs);
Muziekkoepel bij The Hunting Lodge,; Torckschool; de tuin Rozenhof, Rosendaalselaan 26; Pluktuin
naast Rosendaalselaan 7. De tuin van Rosendaalselaan 7 is door recente waterschade helaas niet te
bezichtigen.
De Herenkerk, Kerklaan 15, is een plek van plezier als je denkt aan de wekelijkse vieringen,
huwelijkssluitingen e.d. Tijdens dit Open monumentenweekend ligt de nadruk echter op de
monumentale pastorietuin. Deze is het decor van de jaarlijkse zomerfair en wordt verhuurd voor
feesten en partijen. Kerk en tuin zijn geopend op zondag 15 september tussen 13.00 en 17.00 uur. In
de tuin zijn versnaperingen verkrijgbaar.

Zondag 22 september: Startzondag
Omdat het programma nog niet helemaal vast ligt ontvangt u t.z.t. een aparte mail met de nodige info.
Wel mag alvast duidelijk zijn
- dat we gekozen hebben voor de vertrouwde formule van kerkdienst/koffie/inforonde/drankjehapje.
- dat het programma tot uiterlijk 13 uur zal duren
- dat u natuurlijk ook eerder naar huis mag!
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UITNODIGING - PRESENTATIE DICHTBUNDEL 'PSALMGEDRUIS'
Zojuist verscheen onder het samenwerkingsimprint bc.bs van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij
Boekscout de dichtbundel 'Psalmgedruis rond de Tien Woorden'. De dichter, Jaap van Dijkhuizen
componeerde bij het tiendelig kunstwerk 'de 10 geboden' van de Arnhemse
beeldend kunstenaar Gerard Ursem 31 psalmen, 20e eeuws gemodelleerd.
De bundel, die fraai geïllustreerd is met reproducties van de 10 kunstwerken, zal
op zaterdag 5 oktober a.s. om 15.30 uur worden gepresenteerd in de Serre van
Rozendaal. De ons bekende pastor Janneke W. Bron uit Velp zal de dichtbundel
inleiden en presenteren, terwijl er ook zal worden voorgedragen uit de
gedichten/psalmen.
Na afloop van het programma zal er gelegenheid zijn het boekje te laten signeren
onder het genot van een glas of een kop.
U allen wordt hierbij van harte uitgenodigd bij de presentatie aanwezig te zijn.
Aanmelding is niet noodzakelijk, wordt wel op prijs gesteld.
Gegevens van de bundel: ISBN: 978-94-638-9522-4;
Te bestellen via www.Boekscout.nl en bij de erkende boekhandel; prijs 17,50

Agenda PG Rozendaal september 2019
Zo 1
Wo 4
Wo 4
Do 5
Zo 8
Wo 11
Wo 11
Do 12
Zo 15
Ma 16
Wo 18
Wo 18

10.00u
10.00-12.30u
10.30u
19.45u
10.00u
10.00-12.30u
20.00 u
19.45u
10.00u
19.45u
10.00-12.30u
10.30u

Mw. Ds. N. Boonstra, Deventer
Serre van Rozendaal
Serre: reünie oud Rozendalers
Cantorij
Ds. F.Z. Ort
HA
Serre van Rozendaal
Film in de tuinkamer Nadere info volgt t.z.t.
Cantorij
Ds. J.A.D. van der Boon, Hummelo
Cantorij
Serre van Rozendaal
Serre: Lezing Peter Manders: Rembrandt ontmoet Rubens

Zo 22
Wo 25
Do 26
Vr 27
Zo 29

10.00u
10.00-12.30u
19.45u
10.00-11.30
10.00u

Ds. Ds. F. Z. Ort
Serre van Rozendaal
Cantorij
Nicodemus
Pastor H. Noordeman, Arnhem

Startzondag

Voor meer informatie: www.dekerkvanrozendaal.nl
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