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‘ter overweging’
Op zaterdag 21 december vindt de ‘Posbank-kerstwandeling’ plaats die net als vorig jaar door de
Rotaryclub Rheden/Rozendaal wordt georganiseerd. We wandelen die middag langs een aantal
‘huizen’ waar verteld, getekend, gezongen en gedanst wordt: al met al een zeer afwisselend verhaal
waar genoeg te beleven valt. We eindigen in de schaapskooi waarbij we napraten onder het
genoegen van een hapje en een drankje. Eén van de ‘huizen’ heeft als naam: mijn droom van vrede.
Daarvoor schreef ik een verhaal dat gebaseerd is op een serie kindertekeningen uit het voormalig
Joegoslavië. Hier tekenden kinderen hun ervaringen over de oorlog in dat verscheurde gebied. Eén
van die tekeningen maakte een diepe indruk op mij. Ik schreef er het volgende verhaal bij.

mijn droom van vrede
Vorig weekend is-ie weggegaan. Mijn vader.
Ik zie hem nog staan in de gang.
Hij had zijn uniform weer aan.
En zijn geweer over zijn schouder.
We hebben hem allemaal ‘dag’ gezegd, hem nog een keer geknuffeld.
‘Wanneer ben je terug, Pappa?’
Dat wist-ie nog niet.
‘Als de oorlog over is’, zei hij zacht.
En ik hoorde wat hij tegen mijn moeder fluisterde:
‘houd je ramen gesloten, doe de deur steeds op slot
en niet opendoen. Nooit opendoen voor vreemden.’
Sinds hij weg is, zit ik te tekenen. De hele dag door.
En ik teken waar ik aan denk, waar ik bang voor ben:
• voor helikopters in de lucht
• voor vliegtuigen die bommen gooien
• voor explosies die steeds dichterbij komen
• voor de sirenes, af en aan, naar de brand, of het ziekenhuis
• voor de deurbel als soldaten onze straat komen leeghalen
en de mannen gaan doodschieten
En als ik teken, voel ik dat mijn keel op slot zit.
Dan kan ik bijna niet meer ademhalen.
En, gek hè, ik vóel ook bijna niets meer.
Dan begin ik maar weer aan een nieuwe tekening.
Ik stop ze allemaal onder mijn bed. In een doos.
‘Teken nou eens niet die oorlog’, zei mijn moeder vandaag.
‘Je kunt toch ook wel over vrede dromen.’
En ze lachte verdrietig.
Raar toch, dat je verdrietig lachen kunt.
‘Ik kan dat niet zo goed. Wil jij dat voor mij dromen?’, zei ze
en legde haar hand op mijn hoofd.
Toen ze naar de keuken liep, heb ik mijn ogen dicht gedaan.
En nergens meer aan gedacht.
Ik zag zo maar onze straat.
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Met al die verschillende mensen,
met al die verschillende geloven en al die verschillende meningen.
Ook de mensen die ik niet zo goed ken.
Of waar ik bang voor ben.
Ze deden de ramen wagenwijd open.
Alle deuren gingen van slot.
En we lachten allemaal.
‘Zullen we samen eten vanavond?’, riepen ze tegen elkaar.
Die avond nam iedereen iets lekkers mee.
We zouden samen eten.
Maar toen kwam die tank.
Zo’n groot, groen monster met een kanon erop.
En die begon te schieten.
Maar dat was gek: er kwamen bloemen en hartjes uit de loop.
Steeds meer.
En de kinderen vingen ze op.
We zwaaiden ermee.
Zelfs de witte duif van onze buurman ving een bloem in haar snavel.
Ze vloog boven onze hoofden heen en weer.
We lachten allemaal. Met tranen in onze ogen.
‘Het is vrede’, riepen we steeds tegen elkaar.
‘Gaan we dansen? Zullen we zingen? Ja?’
Toen deed ik mijn ogen open.
Ik heb het getekend, in één keer.
Die tekening heb ik boven het bed van mijn moeder gehangen.
Dat droom ik voor haar.
En voor mezelf.
Als straks mijn vader thuis komt en hij ons weer omhelzen zal,
laat ik het meteen aan hem zien.
Dan blijven die nacht de ramen open
en hoeft de deur niet meer op slot.
Mijn droom van vrede.
Voor ons allemaal.
ds. Frans Ort

3

Wij gedenken
Mw Liesbeth Zweegman-Velderman ( Elisabeth Frederika Johanna) die is overleden op 27
september j.l en is begraven op 4 oktober 2019, weduwe van Hans Zweegman, moeder en
schoonmoeder van Robbert en Hanneke, Caroline en Ingmar, Sandra en Ingrid, grootmoeder
van Eva, Sam ( in herinnering), Sietske en Ruben, Mees, Sofia.
Liesbeth ( zo kenden wij haar in de gemeente) is 88 jaar geworden. Zij heeft vele jaren op de
Delhoevelaan 1 in Rozendaal gewoond, maar moest vanwege haar gezondheid verhuizen
naar de Biesdel en zij bracht de laatste weken van haar leven door in het verpleeghuis. In de
dienst voorafgaande aan de begrafenis op de begraafplaats van Rozendaal namen wij
afscheid van haar met woorden, liederen en gebeden, met muziek en bloemen. Liesbeth
kwam uit een gezin met drie kinderen. Haar veel jongere zusje Sietske vertelde over hun
jeugd, de kinderen en kleinkinderen spraken met veel liefde over hun moeder en Oma en
haalden herinneringen op, met dankbaarheid en met humor. Liesbeth was een sterke, heel
positief ingestelde vrouw. De plotselinge dood van haar man Hans in 2001 was een harde
slag, maar zij richtte zich weer op en heeft nog vele goede, actieve jaren gekend en zij heeft
het goed gehad in de warmte van haar familie en vriendenkring. Wij kenden haar in de kerk
als iemand met veel belangstelling. Zij voelde zich betrokkenheid bij de gemeente, ook toen
zij zelf steeds minder mobiel werd; altijd blij met bezoek.
Liesbeth heeft, omringd door
haar drie kinderen, in vrede dit leven los gelaten, in vertrouwen op Gods trouw, die over de
dood heen gaat. De kinderen vonden deze regels die zij zelf had opgeschreven: “Toen God
zag dat de weg te lang, de berg te hoog en ’t ademen te zwaar werd, legde Hij zijn arm om
me heen en zei: het is goed zo.”
Moge de herinnering aan haar, de kinderen, kleinkinderen, familie en allen die van haar
hielden, tot zegen zijn.
Madelon Beekhuis-Wassenburg

in memoriam
Op 15 oktober overleed op honderdjarige leeftijd Antje Westerhoek-Steenstra. Zij woonde
aan de Ringallee te Velp. Tijdens de dienst in onze kerk hebben wij haar leven herdacht. We
dachten terug aan haar krachtige persoonlijkheid, haar heldere geest. We keken met
dankbaarheid terug dat zij tot voor zeer kort nog steeds haar eigen kleding maakte. Omdat
zij in de mode werkzaam was geweest, had zij over kleding altijd uitgesproken meningen, die
zij niet onder stoelen of banken stak. Wij keken terug op haar dappere inzet tijdens het
verzet in de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor was zij dan ook onderscheiden. Antje
Westerhoek was een vrouw die genoot van de contacten met haar vriendinnen. Daarnaast
herdachten we ook haar geloof: zonder twijfel, met de zekerheid van een kind. Tijdens de
dienst lazen wij het begin en slot van Psalm 139 en de woorden over Gods toekomst uit
Openbaring 21. Na de dienst hebben wij haar op de begraafplaats Moscova te rusten gelegd.
Ik wens haar kinderen, kleinkinderen heel veel sterkte toe om het verlies van een moeder,
die zo lang in hun midden was, te kunnen verwerken en dragen.
Frans Ort
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Diaconiecollectes november
zondag 3 november: collecte voor de KIA najaarszending; in Zambia moeten predikanten
duizendpoten zijn, zeker op het platteland waar zoveel mensen laaggeschoold zijn; zij gaan
bijvoorbeeld over de financiën van de kerk en er wordt hun advies gevraagd over landbouw,
gezondheidszorg, het vinden van werk en ontwikkeling; er komt kortom veel bij kijken en er
is alle reden dat KIA helpt bij de opleiding van predikanten.
zondag 10 november: het KIA binnenland diaconaat steunt kleine kerkgemeenschappen;
soms ontbreken menskracht en middelen en moeten kerken de deuren sluiten; het is dan
erg belangrijk dat de kerk toch aanwezig blijft in een dorp, bijvoorbeeld door mee te doen
om bepaalde voorzieningen te behouden, een voedselbank op te richten of het bieden van
(pastorale) zorg aan dorpsbewoners.
zondag 17 november: De Instap Arnhem maakt zich sterk voor alle ex-gedetineerden in
Arnhem en omgeving, die bij hun terugkeer in de maatschappij heel goed hulp kunnen
gebruiken; ook hun familieleden hebben vaak hulp en zorg nodig; elke woensdag is er een
inloopmiddag in de Klarendalse molen; ook bestaat er een maatjesproject in samenwerking
met de interkerkelijke stichting 'nazorg aan ex-gedetineerden'.
zondag 24 november: deze zondag is de rondgang voor ons project (samen met Velp)
"Oog voor horen"; als deze collecte wordt gehouden heeft de gemeentemaaltijd al
plaatsgevonden: daarover wordt u geïnformeerd op een andere plek.
voor de diakenen
Ans van Dijkhuizen

Bij de diensten
Terugblik:
Op 20 oktober j.l. sloten we het ‘project’ met de lezingen uit de profetie van Samuel af. Daar
omheen zongen we ook gezangen waarvan sommige nog uit het ‘oude’ Liedboek kwamen.
Mooi dat we die ons toch nog goed herinnerden! En dan dat rijtje Glorialiederen uit het
betreffende katern van het Liedboek. Twee ‘missen’ er nog, 303 en 307. Afgelopen zondag, 27
oktober, veranderde er nog twee kleine zaken in de orde van dienst: de tonen van het ‘Onze
hulp’ en van de ‘Lofprijzing’ na het Evangelie. Daar zit dan altijd wel ‘een’ gedachte achter
maar die gaat dan toch niet veel dieper dan: wat we regelmatig zingen in de dienst moet maar
liever niet de verveling van sleur oplopen en…..de tijd van het jaar beweegt zich steeds verder
weg van Pasen, richting het einde van het kerkelijke jaar. We hebben het wéér geprobeerd
de hoge woorden van Pasen en Pinksteren werkelijkheid te laten worden maar gaandeweg
raakten we er ook wel een beetje vermoeid van. Dat maakt ook de bespiegeling, de ‘reflectie’,
op de afgelopen tijd langzaam wat groter. Daarin beweegt de verandering van het Onze hulp
en de Lofprijzing mee en tegelijk roept het op dat de verwachting wel weer opnieuw mag
beginnen! Dat gaat dus ook gebeuren. Eerst vieren we op 3 november zondag Allerzielen
waarin we de overledenen van het afgelopen jaar gedenken. Rond het noemen van de namen
en het ontsteken van de kaarsen zal de cantorij ‘Thou knowest Lord’ zingen van Henry Purcell,
Daarna volgen de drie zondagen die in inmiddels vervlogen tijden de drie zondagen van
‘Voleinding’ genoemd werden. Het blijft toch wel jammer dat we opgehouden zijn de
zondagen te tellen als ‘na Pinksteren’ of vanaf de zondag daarna, ‘Trinitatis’, want wat moet
de kerk nu precies met de telling van zondagen ‘van de zomer’ en nu ‘van de herfst’? Dat heeft
eerder met onze kledingkast te maken, het wisselen van zomer- en winterkleding, het
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winterklaar maken van de tuin, het opruimen van afgewaaid blad etc. etc. maar nauwelijks
iets met het ‘kerkelijke jaar’. De seizoenen lopen in de ‘wereld’ trouwens wel héél erg uit de
pas met de ‘tijd’ want hier en daar worden de pepernoten al ondergesneeuwd door de glitter
van de kerstballen!
Vooruitkijken
Zondag 10 november, Voleinding I
We vieren Heilig Avondmaal. Met een tweede Tafelgebed van Henk Jongerius waarvan we de
tekst nog niet eerder hebben gebruikt. Ds. Deodaat van der Boon zal daarin zelf ook een vers
zingen. In deze dienst zingen we als Glora Gez. 303. Aan het begin zingen we ook psalm 98.
Zondag 17 november, Voleinding II
Het is de tijd van psalm 98, vandaag zingen we de bewerking 98 c.
Er moet nog het een en ander aan gezangen gekozen worden maar dat het woord ‘Liefde’ niet
zal ontbreken lijkt al wel duidelijk.
Zondag 24 november, de láátste zondag van het kerkelijk jaar, Voleinding III
Traditioneel hoort daar het ‘Lied van Micha’ bij. De profetie uit Maleachi spreekt ook van de
‘laatste dagen’ van de tijd. Zo ver van Pasen en Pinksteren en die vervulling van G’ds tijd blijft
uit? Dat kan toch niet waar zijn! We zingen het lied van Huub Oosterhuis “In ’t laatste van de
dagen zal het zijn’.
Hierna schakelt het kerkelijk jaar over op de vier zondagen van Advent. Die hebben genoeg
aan hun aanduiding ‘Advent’ op de derde zondag na, die vooruit grijpt op de a.s. vreugde en
daarom ‘Gaudete’ (‘Verblijdt u’)genoemd wordt. De liturgie voor deze tijd vraagt
voorbereiding, bezinning op het grote feest dat komen gaat. Daarom zingt de kerk in deze tijd
niet de grote woorden van het Gloria.
Hoewel de voorbereiding voor de orde van de Adventszondagen nog op stoom moet komen,
zijn er al een paar beslissingen genomen.
Advent I
Aan het begin van elke liturgie zingen we één of twee verzen van Gezang 455 dat die voorbereidingstijd
op Kerstmis per zondag onder de aandacht brengt. We zongen dat vorig jaar ook. Een lang niet
eenvoudige melodie maar de bezinning op de achterliggende tijd en tegelijk op weg zijn naar Kerst
voelt dan ook niet altijd gemakkelijk! Vandaag zingt de cantorij vers 1 van gezang 455.
Het Drempelgebed dat anders altijd door de ouderling van dienst wordt geformuleerd zullen we nu
vier zondagen zingen met de tekst ‘Eeuwige onze God’ in wisselzang tussen gemeente en cantorij.
Rond de eerste Psalm van de zondag zingen we steeds de ‘antifoon’ (keervers) die voor deze zondagen
onder nr. 432 a, b, c, en d. in het Liedboek te vinden zijn. De keerverzen staan overigens ook in de orde
van dienst afgedrukt. De cantorij gaat voorop, de gemeente herhaalt en dat doen we aan het eind van
de psalmverzen nogmaals. Na het Kyriegebed zingen we ook een kort Kyrie dat overigens hoort bij het
Groot Gloria 299d. Ook de lofprijzing is versoberd, in het Liedboek te vinden onder nr. 270. De cantorij
gaat voorop en de gemeente stemt in.
Zondag Advent II
Voorlopig is de gang van zaken als op de eerste Adventszondag. Maar bij aanvang zingt de cantorij van
Gezang 455 vers 1 en met de gemeente samen vers 2. Dat moet helpen om met de moeilijke melodie
vertrouwder te raken en tegelijk ons de prachtige tekst eigen te kunnen maken. De eerste Psalm is dit
keer 80 met het keervers 432 b.
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Zondag Advent III : Gaudete ‘Verblijdt u in de Heer’
Van Gezang 455 zingt de cantorij weer vers 1, terwijl voor samen nu vers 3 aan de beurt is. Voor deze
zondag tekent Psalm 85 die we deze zondag zingen met de berijmde tekst van Gezang 450, omgeven
door het keervers 432 c.
Aan die bezinning en reflectie mogen we veel aandacht besteden maar er ook niet in vast lopen.
Daarom is de liturgische kleur vandaag ‘roze’: door het ‘paars’ van het kleed over de Tafel is al het wit
van het feest gemengd en dat geeft…roze! In deze dienst klinkt daarom als extra de aria voor Alt uit de
‘Messiah’ van Händel ‘He was despised’ met onze eigen musici in de hoofdrol: Anita Nibbelink en
Andries van Rossem.
Ook in deze dienst vieren we HA, met een gloednieuw Tafelgebed. De tekst wordt gesproken en komt,
bekort en bewerkt, uit het Dienstboek van de Kerk, deel I Schrift-Maaltijd- Gebed uitg. Boekencentrum
Zoetermeer 1988. De tekst is gegroepeerd rond het Gezang ‘De korrel sterft’ met de tekst van Sytze
de Vries en een prachtige melodie van Andries van Rossem.
Zondag Advent IV
Op de laatste van de Adventszondagen klinkt van Gezang 455 weer vers 1, gevolgd door vers 4 samen.
Natuurlijk is er van dit gezang een 5e en 6e vers t.w. voor de Kerstnacht en voor de Kerstdag. Hoewel
de tekst van vers 5 in deze tijd eigenlijk niet gemist kan worden is het nauwelijks mogelijk dit lied in de
Kerstnacht te ‘presenteren’: het vergt niet alleen geoefende zangers maar zeker ook geoefende
kerkgangers die de gang naar dit vers hebben meegemaakt! Het aardige van de Kerstnacht is nu juist
dat ook ongeoefende kerkgangers binnenkomen! Bij Psalm 19 zingen we 432 d.
Over de dienst op Kerstavond en op Kerstochtend en daarna tot Epifanie (Drie Koningen- 6 januari)
een volgende keer meer.
Anita Nibbelink en Ada Waalboer

Raad van Kerken Velp/Rozendaal
Bob Dylan songs in de Grote Kerk van Velp.

Zaterdag 9 november 2019 is in de Grote Kerk van Velp
een liturgisch Bob Dylan concert. I shall be released. Veel van
Dylans songs uit zijn lange carrière bevatten religieuze, bijbelse en
spirituele elementen, die de rode draad vormen voor dit concert.
Met de verrassende arrangementen van de band The Zimmies en de liturgische setting
belooft het een bijzonder concert te worden. Minder bekende Dylan songs als ‘Pressing On’
en ‘Father of Night’ komen langs, maar ook evergreens als ‘To make you feel my love’,
‘Knockin on heaven’s door’ en natuurlijk ‘I shall be released’. De songs worden afgewisseld
met gesproken poëtische Dylan teksten.
Dit concert is voor iedereen die de spirituele Dylan wil ontdekken of gewoon zijn prachtige
songs op een bijzondere manier wil horen.
Dit concert wordt u aangeboden door de Raad van Kerken Velp/Rozendaal.
Zaterdag 9 november 2019, 20.00 uur.
Liturgisch Bob Dylan concert door de band The Zimmies.
Locatie: Grote Kerk, Kerkstraat 31, Velp.
Toegang vrij, de hoed gaat rond.
Organisatie: Raad van Kerken Velp/Rozendaal
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Serre van Rozendaal
woensdag 13 november 10.30 uur:
Lezing “Lang zal ze leven”
Kom luisteren!
Oude mensen zijn bibliotheken vol verhalen. Met
deze zin begon het allemaal. In het najaar van 2015 ging ik aan de slag en in drie jaar
tijd heb ik de levensverhalen van zestien vrouwen
van 90+ aan de hand van hun herinneringen
opgeschreven. Vrouwen uit alle lagen van de
bevolking en uit verschillende provincies. Elk verhaal
is anders, van het luxe leven van een barones tot het
eenvoudige bestaan van een slagersdochter in de
Betuwe. De oudste vrouw die ik geïnterviewd heb is
geboren in 1912, en is mevrouw Bliekendaal. De rol
van de vrouw veranderde in die tijd sterk. Ze gingen
meer meedoen in de maatschappij. Door hun
levensverhalen laat ik via hen wat achter voor de
generaties na ons. Herinneringen levend houden aan
de hand van alledaagse verhalen.
Op 13 november geef ik om 10.30 uur een lezing in
De Serre van Rozendaal over de totstandkoming van
het boek en lees ik voor uit ‘Lang zal ze leven’. U
bent welkom vanaf 10 uur in De Serre aan de
Kerklaan 15 in Rozendaal.
Claske Helders-van der Veer, auteur
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Serre van Rozendaal
Woensdag 20 november om 10.30 uur:
muzikaal optreden van Lydia en Wim Stoffels
Een korte introductie:
Lydia en Wim Stoffels. We wonen in Velp.
Wij kennen elkaar ruim 50 jaar. Maken al vanaf onze prille jeugd muziek. Piano, blokfluit en zingen,
zoals te doen gebruikelijk in gezinnen uit de jaren 50. Leerden elkaar kennen in het Leids studenten
koor & orkest ‘Collegium Musicum’. Bleven tijdens ons arbeidzame leven de muziek zo veel mogelijk
trouw.
Na onze pensionering kregen we tijd om onze muzikale activiteiten uit te breiden. Een soort muzikale
Renaissance. Lydia in koren, verschillende zanggroepjes en solozang. Wim in het begeleiden van deze
activiteiten op de piano. Met dubbelkwartet Enchanté, vocaal ensemble en trio Nadaillac (fluit, cello
en piano) zijn we in de kerk van Rozendaal geen onbekenden.
Als wij samen optreden ligt de nadruk niet zo zeer op het belcanto maar vooral op kleinschalige
expressieve liederen. Deze morgen brengen we liederen van Modest Moussorgsky (kinderkamer),
Edward Grieg (romantiek), Franz Schubert (liefde en dood), Claude Debussy (natuur) en Enrique
Granados (uitbundigheid en hartstocht). Zo maken we een reisje naar de uiteinden van Europa en
bezingen intussen de verschillende levensfasen.

De Filosofische Kring is weer om de twee weken op
maandagavond in de Serre. Het thema van de Kring is dit
jaar “Rechtsstaat, rechtspraak en internationale
rechtsaspecten”. Reeds twee boeiende sprekers zijn aan
de beurt geweest: dr. Geert Corstens over de “Rechtstaat
en de vrijheidsgedachte” en Prof Dr. Ton Derksen over
“onschuldig vast”.
Er komen nog drie sprekers die U zeker niet wilt missen.
Op 4 nov. 2019 spreekt Dr Naomi van Steenbergen over
“Mensenrechten, een filosofisch perspectief”.
Dan komt op 18 nov. 2019 Pol van de Wiel MA spreken over “Populisme en de rechtsstaat”.
Waarna op 2 dec. 2019 Mr Dr Lonneke Peperkamp afsluit met “Het oorlogsrecht en
mensenrechten”. Zij worden gehouden In de Serre van de kerk van Rozendaal op van 20.00
tot 22.00 uur. De lezingen zijn ook afzonderlijk bij te wonen. Deelname aan één avond kost €
13.-, studenten € 5.-, scholieren krijgen gratis toegang.
Ook de concerten zijn weer gestart. Dit jaar zijn het er vijf. Het eerste concert op 6 oktober
was een fantastisch begin. Shura Lipovsky bracht haar jiddische liederen en chassidische
verhalen met veel enthousiasme en overtuiging tot plezier van de zeer goed gevulde kerk.
In ons volgende concert 24 november 2019, aanvang 15.30 uur treedt Ossia Musica op met
het programma: “Onder de appelboom”. Voor U treden dan op Angela Kreeftmeijer, klarinet;
Paul Gelsing, piano en Hugo Naessens als verteller.
Hugo Naessens is countertenor en meesterlijk verteller. Hij heeft aan het Arnhems
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Conservatorium gestudeerd. Hij zingt over de hele wereld, van Stockholm tot New York en
Tokio. Nu maakt hij theater om zijn verhaal te vertellen. Paul Gelsing studeerde piano en
koordirectie en is sinds 2000 actief als componist op diverse terreinen. Angela Kreeftmeijer
studeerde aan het Rotterdams Conservatorium. Zij vormt samen met violiste Symone
Boerstoel en pianist Mark Kreeftmeijer het Staffa trio dat al eerder met groot succes voor ons
optrad. Hugo Naessens verovert u met een even turbulent als fijnbesnaard verhaal in
onvervalst muzikaal theater.
Paul Gelsing en Angela Kreeftmeijer begeleiden hem met liefde in zijn komische zoektocht.
Na afloop van het concert is er de gebruikelijke ‘meet en greet’ met de musici onder het
genot van een drankje. De entreeprijs voor de concerten is: € 13,- per persoon, voor
Vrienden € 10,-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

• KBO-PCOB Wereldvrouwen
Contactmiddag 12-11-2019 om 14 uur in de Elleboog van
Nieuw Schoonoord
De komende ledenmiddag zal Rob van Eck ons een presentatie
geven in Woord en Beeld over’ Wereldvrouwen’ ,vrouwen die de
wereldgeschiedenis hebben beïnvloed.
We zien en horen over de tijd waarin zij leefden, hun privé leven, hun werk en hun prestaties.
Veel komt voorbij: historie, cultuur, medische ontwikkelingen, apartheid, kunst, vrouwenkiesrecht.
Onbaatzuchtige dienstbaarheid. Van Jeanne d Àrc, Marie Curie tot prinses Diana , Hildegard von
Bingen, Florence Nightingale tot moeder Theresa.
Rob van Eck is al eens eerder bij ons te gast geweest en staat garant voor een professionele
presentatie. Het wordt vast weer een boeiende en interessante middag!IEDEREEN van Harte Welkom
en neem gerust iemand mee. Toegang vrij. Koffie/thee 1 euro

. BENEFIET GEMEENTEMAALTIJD VELP/ROZENDAAL
“OOG voor HOREN”.
Het is weer zover, dinsdag 19 november a.s. om 18.00
uur wordt deze maaltijd gehouden in de Serre van de
kerk van Rozendaal. Wij steunen hiermee het doveninstituut “Holy Land Institute for the Deaf (HlID)
in Jordanië. Het is een christelijke organisatie in een moslimland. Het biedt o.a. onderwijs en
beroepsopleidingen aan dove en anderszins gehandicapte kinderen. Daarbij speelt wederzijds
respect tussen de twee religies een grote rol. Binnen het instituut werken christenen en moslims dan
ook nauw samen. Deze avond zal dan ook geheel in het teken staan van “OOG voor HOREN”. De
familie Kolster zal hun medewerking weer verlenen en over de voortgang van het project vertellen
met gebruik van lichtbeelden. Verder is er muziek en zal ook een kleine verkoping plaats vinden van
o.a. heide honing. Het wordt een Midden-Oosterse maaltijd, echter wordt er rekening gehouden met
de Hollandse smaakpapillen. De kosten bedragen 12 euro p.p. inclusief wijn/water en koffie/thee
met wat lekkers. Graag voor aanvang van de maaltijd met gepast geld betalen. U kunt zich opgeven
bij Liesbeth van Hulst: liesbethvanhulst@kpnmail.nl, tel.nr. 363 4698 of Wil Both:
wil.both@upcmail.nl, tel.nr. 362 9895 .Bij hen ook melden indien u vervoer wenst onder opgave van
uw telefoonnummer. Opgeven is mogelijk tot 13 november. Serre is open vanaf 17.30 uur. Wilt u
verzekerd zijn van een plaats, geef u dan bijtijds op.
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Presentatie ‘Pelgrimsmonologen’
Op vrijdagavond 22 november zal mijn zevende bundel worden gepresenteerd tijdens een feestelijke
avond in boekhandel Jansen & De Feijter, Emmastraat 6 te Velp. Ik schreef in vorige nieuwsbrieven al
over de opzet van het geheel. Hier wil ik volstaan met u nog eens uit te nodigen: ik zou het geweldig
fijn vinden om dit met velen van u te delen. De avond begint om 20.00 uur, het presenteren zal een
drie kwartier in beslag nemen, daarna heffen we het glas en is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten. Hopelijk tot ziens.
Met een hartelijke groet aan u allen,
ds. Frans Ort

Actie Kersttas
De Actie Kersttassen komt er weer aan!! Nederland behoort tot de rijkste landen ter
wereld. Toch zijn en komen er steeds meer mensen in ons land die niet of ternauwernood
kunnen rondkomen. Deze actie is dan ook nodig en speelt op deze situatie in.
In de volgende Nieuwsbrief volgt er meer informatie.
De actie wordt gehouden op 7 en 8 december. Daar kunt u alvast rekening mee houden.

de diakenen

Pastoraat
Daar schrijven we niet zo vaak over in de Nieuwsbrief, maar dat betekent niet dat het er niet
is in de gemeente. In moderne taal zou je kunnen zeggen dat het pastoraat tot de “core
business “ behoort. Het behoort zeker tot de taken van de predikant, maar niet alleen van
hem of haar. Binnen de geloofsgemeenschap is “omzien naar elkaar”zoals wij dat dikwijls
noemen, een groot goed. Mits wij dat met respect en met inachtneming van elkaars
grenzen doen. “Hoe gaat het met u”, is de grondvraag die een opening kan geven tot een
gesprek van mens tot mens. En wij mogen elkaar die vraag stellen als wij elkaar ontmoeten
in de gemeente. Ontmoeting in de kerkdienst of bij een activiteit, maar ook ontmoeting bij
iemand thuis. Zeker voor mensen die minder mobiel zijn of worden vanwege hun
gezondheid, hun leeftijd, is het belangrijk dat er iemand bij hen komt, niet uit
nieuwsgierigheid, maar uit echte belangstelling, voortkomend uit de verbondenheid via de
kerkgemeenschap. Zo zijn er ook mensen in Rozendaal die “bezoeker” zijn en hun vaste
adressen hebben van hen, die zij bezoeken. Deze pastorale bezoekersgroep, komt twee keer
per jaar bij elkaar, samen met de predikant en de pastorale ouderlingen. Dan is er een korte
inhoudelijke inleiding over een onderwerp dat het pastoraat raakt en dan bespreken wij hoe
het gaat, of er veranderingen zijn, nieuwe adressen misschien, of iemand wat minder wil
doen of ruimte heeft voor meer, enz. Misschien denkt u, wie zijn dat eigenlijk, of misschien
denkt u, nou, dat wil ik ook wel doen. Hieronder volgen de namen van de mensen uit de
bezoekersgroep.
Mw. Liesbeth van Hulst, mw. Wil Mantel, dhr. Frits van de Ree, dhr. Hans van der Wal, mw.
Niesje Verheij, mw. Anita Kool, mw. Wil Both. En de pastorale ouderlingen: Mw. Klara
Schurink en Mw. Madelon Beekhuis.
Wil het pastoraat goed functioneren, dan is het van belang dat wij er met elkaar attent op
zijn wat er speelt in de gemeente. Het komt voor dat iemand al een tijdje ziek is bv en dat
niemand dat weet. Laat het een van de ouderlingen weten of een van de andere
contactpersonen, of de predikant. En wilt u ook bezoeker worden, hartelijk welkom in de
pastorale groep.
Klara Schurink ( tel. 026 – 3648014 )
Madelon Beekhuis ( tel. 026 3542660 )
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Ook muziek in de stal!

Muziek aan Huis
Zondagmiddag 27 oktober was het feest in Rozendaal en Velp: 30 huiskamers openden hun deuren
om bezoekers te laten genieten van prachtige muziek. Het evenement werd geopend in onze kerk
door burgemeester Ester Weststeijn en kinderburgemeester Annemijn van der Wagen. Puur Zang uit
Velp gaf de muzikale aftrap met een viertal prachtige songs.
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Later op de middag was onze kerk de ‘huiskamer’ voor drie concertjes door Julian en
Valentijn Jeukendrup met viool en cello. Schitterend spel, soms begeleid door hun moeder
Mirjam op de piano. Grote belangstelling en een daverend applaus!
U kunt de broers Jeukendrup, samen met de rest van het gezin, weer horen op zondag 10
mei 2020, in een concert georganiseerd door de Vrienden van de Kerk te Rozendaal.

Veel lof voor de uitstekende organisatie van dit evenement door de vele betrokken
vrijwilligers onder leiding van Henny Kromhout. Voor herhaling vatbaar!
Namens de KIK, Erik Kool

14

Nieuws van de Tuincommissie
Dit keer niet zo goed nieuws. Door de
extreem warme en droge zomers van de
laatste twee jaar hebben enkele bomen in de
kerktuin een flinke tik gekregen. De ongeveer
170 jaar oude esdoorn was al ziek en is nu
morsdood . De even oude reuzelevensboom
(Thuja plicata) bij het terras is er heel slecht
aan toe, mede vanwege de letterzetterkever.
En het merendeel van de coniferen naast de
entree van de serre is om dezelfde reden
dood of bijna. Tot onze grote spijt zal er dus
rigoureus gekapt moeten worden. Een
ingrijpende en kostbare operatie! We
beraden ons nog met welke bomen we gaan
herplanten.
Gelukkig is er ook een beetje goed nieuws: de
tamme kastanjes doen het prima en geven
een flinke opbrengst. Dus als u daarvan
houdt, kunnen er nu kastanjes geraapt
worden.
Erik Kool .
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Agenda PG Rozendaal november 2019
Zo 3
Ma 4

10.00u
20.00-22.00u

Wo 6
Do 7
Za 9
Zo 10
Ma 11
Wo 13
Do 14
Do 14
Zo 17
Ma 18
Di 19
Wo 20
Wo 20
Do 21
Vrij 22
Zo 24
Zo 24

10.00-12.30u
19.45-21.00u
20.00 u
GroteKerk
10.00u
19.45-21.00u
10.00-12.30u
14.00-16.00u
19.45-21.00
10.00 u
20.00 -22.00u
18.00 u
10.30u
15.00 uur
19.45-21.00u
20.00 u
10.00 u
15.30u

Wo 27
Do 28
Vr. 29

10.00-12.30u
14.00-16.00u
10.00-11.30u

Ds. F.Z. Ort
Allerzielen
Serre: Filosofische Kring: Dr. Naomi van Steenbergen
Mensenrechten, een filosofisch perspectief
Serre van Rozendaal
Cantorij
Liturgisch Bob Dylan concert door de band The Zimmies.*

Ds. J.A.D. van der Boon
HA
Cantorij
Serre van Rozendaal: lezing “lang zal ze leven”
Serre: Joods Leerhuis
Cantorij
Ds. F.Z. Ort
Serre: Filosofische Kring
Gemeente maaltijd
Serre: Muziek aan huis: Wim en Lydia Stoffels
Film in de tuinkamer
Cantorij
Presentatie Pelgrimsmonologen bij Jansen de Feijter
in Velp/
Ds.
A.C. Grandia
Vrienden van de Kerk: Concert ‘Onder de appelboom’
Ossica Musica, klarinet, piano en verteller
Serre van Rozendaal
Serre: Joods Leerhuis
Nicodemus

*in Grote Kerk Velp!

Voor meer informatie: www.dekerkvanrozendaal.nl
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