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Wij gedenken 
 
Op 24 mei is overleden mevrouw Roelofje van Asperen – Vinke, Roel voor haar familie en 
vrienden en in onze gemeente, in de leeftijd van 86 jaar. Het leek om een korte ziekenhuis 
opname te gaan, maar het bleken haar laatste dagen te zijn. Haar kinderen hebben haar 
deze dagen met liefde omringd en toen zij besefte dat haar lichaam op was, kon zij afscheid 
nemen van haar meest dierbaren en is zij in vrede gegaan. Zij is gestorven in het vaste 
vertrouwen dat zij “thuis ”zou komen in Gods geborgenheid. Zelf heeft zij nog liederen 
uitgekozen voor haar afscheidsdienst en de tekst boven de rouwkaart:            “De Heer is 
mijn Herder” Deze psalm hebben wij gezongen in de dienst en wij hebben gelezen uit de 
afscheidswoorden van Jezus in het Johannes evangelie over het huis van de Vader dat vele 
woningen kent. Zij vond het ook een heel mooie gedachte dat deze dienst op 
Hemelvaartsdag zou kunnen plaats vinden. 
Zoon Dennis en kleindochter Lana hebben warme woorden gesproken over hun moeder en 
grootmoeder. Zij spraken van haar liefde, van haar kracht, van haar hoop en ook van haar 
verdriet om de breuken en barsten die er ook zijn geweest in haar leven. En van de vreugde 
om dat, wat heel gemaakt kon worden. 
Wij kennen Roel in de gemeente als een zeer betrokken vrouw die zich thuis voelde in de 
zondagse diensten in de Rozendaalse kerk. Zij nam ook heel graag deel aan alle activiteiten 
met een sociaal aspect zoals de gemeentemaaltijd, de filmavonden, de zomerfair. Zij was 
dankbaar voor alle aandacht die zij mocht ontvangen en was zelf vol belangstelling voor 
anderen. 
Een sterke vrouw is van ons heen gegaan. Een heel zelfstandige vrouw die haar eigen bedrijf, 
een mannequin opleiding, tot een succes heeft gemaakt. Iemand die hechtte aan goede 
manieren en er graag verzorgd uitzag. Een vrouw die ook sterk stond in haar geloof dat zij 
van jongs af aan had meegekregen. Haar familie en vele anderen zullen haar missen. Moge 
de herinnering aan Roel van Asperen allen, die van haar hielden, tot zegen zijn. 
 
Madelon Beekhuis-Wassenburg 
 

Pinksteren 
 
gesproken niet verstane klanken eerst 
tot leven gebrachte letters dan 
door toegewijde schrijvershand zich voegend 
tot wat gefluisterd en gezongen kan 
heilige woordenreeks met ogen, oren, mond en huid 
manifestatie van waarheid 
die de vlam in de pan doet slaan 
milde vonkenregen over mensen sproeit 
bezielend vuur ontsteekt 
(in haar in hem in jou in mij) 
verlammende vastigheid verbrandt 
(in haar in hem in jou in mij) 
vluchtig gloeiend begin 
tweede eerste dag 
 
 
(Jaap van Dijkhuizen, omstreeks 2008) 
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Pinksteren. 

Zeg nou zelf, 

klinkt het niet 

ietwat bezopen 

als je beweert 

dat het tijd wordt 

dat de wind 

uit een andere 

hoek gaat waaien   

                                                                                                                                        

Pinksteren, meer 

                                                                                                   dan een storm 

                                                                                                   in een glas water. 

 

                                                                                                                                        Lammert Hoeve 

 
 

 
 
Cathedral Basilica of Saint Louis (St.Louis, Missouri,USA – a mosaic representing  
Pentecost on the ceiling of the cathedral 
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Pinksteren 

 
natuurlijk waren zij vol (zoete) wijn 
en dronken zelfs zoals de spotters zagen 
van heinde en ver naar deze stad gekomen 
- in barre tijden zochten zij er troost- 
van wereldwijd en zeker wereldwijs: 
want wat zij hoorden was een kulverhaal 
aan hen in ernst niet te verkopen 
 
een zootje ongeregeld straal bezopen 
stond vrijuit voor zich uit te lallen 
over hun vriend die doodgegaan 
maar toch weer niet hij zou weer leven 
en wat te zeggen hebben voor hen allemaal 
het beste was gewoon weer door te lopen 
 
totdat een kenner van exquise wijnen 
besloot de proef te nemen op de som 
ontdekte ruikend proevend een bouquet 
dat hem meer geestkracht deed vermoeden 
 
van hand tot hand gingen de volle glazen 
het geestrijk vocht bracht heel wat drinkers 
in een nog niet beleefde stayersroes.  
 
 

Jaap van Dijkhuizen 
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Diaconiecollectes juni: 

Zondag 2 juni: De collecte is voor het werelddiaconaat en deze keer zonder speciale 
bestemming voor een doelgroep of -land: de bedoeling is dat er altijd een buffer is, zodat er 
onmiddellijk geld gegeven kan worden in geval van calamiteiten. 
 
Zondag 9 juni: de KIA collecte in voor de Pinksterzending in dit geval voor Bijbelverspreiding 
op het Chinese platteland: de Bijbel in eigen taal voor de Witte Yi, die behoren tot een 
minderheidsgroep in het Zuiden. 
 
Zondag 16 juni: Zomerfair Geen dienst in Rozendaal 
 
Zondag 23 juni: KIA werelddiaconaat. De opbrengst van de inzameling is bestemd voor 
voedsel, water en hoop voor Nigeriaanse vluchtelingen. Op de vlucht in eigen land voor 
terroristen van Boko Haram en op zoek naar een veilige plek: door de moorden en 
brandstichtingen hebben grote aantallen mensen in Noordoost Nigeria een trauma 
opgelopen, de afgelopen 10 jaar zijn er 20.000 mensen vermoord en 4.000 ontvoerd. Er is 
een zeer groot gebrek aan water, voedsel en hygiëne. Via Nigeriaanse kerken biedt KIA hulp. 

 
Zondag 30 juni:  Inloophuis Velp Zuid krijgt 
de opbrengst van de collecte van deze 
zondag. 
Het inloophuis is gevestigd aan de 
Willemstraat 38 en bestaat sinds maart 
2012. Je kunt er binnenlopen om te 
handwerken, kleding te kopen, samen te 

eten  (dinsdag, donderdag en vrijdag), internetten, gewoon voor de gezelligheid komen of 
om je verhaal kwijt te kunnen. 
Er wordt geen subsidie verstrekt, zodat het geld moet komen van kerken, particulieren en  
van de opbrengst van kleding en kaarten (die zelf gemaakt worden). Het huis in van Vivare  
maar er hoeft geen huur voor het gebruik te worden betaald. Wel gas en licht, 
telefoonkosten en internet. 
voor de diakenen      Ans van Dijkhuizen 
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In de hoge banken 

Klinken klanken 

Reeds eeuwen lang 

Het gaat hier om 

God te zoeken 

Die zich in oude boeken 

Vinden laat 

Het gaat hier om bidden 

Het gaat hier om danken 

Gods woord zijn toegedaan 

Hier klinkt 

Van hoop 

Van vrees 

En vreugde 

En verdriet 

Van Adam en Eva 

Abraham 

En Sarah 

Van Jozef 

Van Arimathea 

Van Jezus 

Die leed voor ons 

Allen tezamen 

Van eeuwigheid 

En amen 

Hier stroomt 
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Klaar water 

Uit de bron 

Over de hoofden heen 

Hier gaat 

Hemelbrood 

Van hand 

Tot hand 

Uit God 

Zijn koninkrijk 

Vloeit wijn 

De doodsklok 

Luidt de doden uit 

Naar de akker 

Hogerop 

Met bomen 

Halfweg de hemel 

Desondanks 

Staat de wereld 

Nog steeds in brand 

Volk staat op tegen volk 

Vaders en moeders 

En kinderen 

Vluchten 

En duchten 

Dictators geweld 

De roep naar God 
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Om vrede 

Haalt niets uit..... 

 

Je kunt hier ook 

In stilte zijn 

Weg 

Van de dogmatiek 

Stilte 

Die horen laat 

Effata 

Sta op 

Ik Ben 

JIJ 

Frits Koning 
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Serre van Rozendaal 
 

Woensdag 5 juni:  
Eric van der Donk draagt Simon Carmiggelt voor  
 

Tijdens de wekelijkse inloop in de Serre van Rozendaal op 
woensdagochtend zal de bekende acteur Eric van der Donk op 5 

juni enkele korte verhalen van Simon Carmiggelt voordragen. Hoewel Carmiggelt al geruime 
tijd geleden overleden is, spreekt hij me nog steeds zeer aan, aldus Van der Donk. Hij had 
inlevingsvermogen en mededogen en was tijdens WOII actief in het verzet. Carmiggelt had 
een groot gevoel voor humor, was een goede observator en beheerste de taal als geen 
ander. Vooral zijn korte verhalen zijn meesterlijk. 

 
Eric van der Donk speelde bij diverse 
theatergroepen. Zijn eerste rollen in 
theatervoorstellingen speelde hij in 1954 bij 
toneelgezelschap Puck (Shakespeare). Van 
1960 tot 1985 maakte hij deel uit van 
toneelgroep Theater. Voor de Nederlandse 
televisie heeft hij o.a. gespeeld in Bij nader 
inzien, Pleidooi en Medisch Centrum West. 
Bij Het Klokhuis speelt hij rollen in sketches. 
In Oud Geld speelde hij de patriarch van de 

familie Bussink, die zijn familiebank graag wil nalaten aan zijn drie kinderen.  
Als filmacteur was hij o.a. te zien in Morlang, De stilte van het naderen, Max Havelaar, 
Kruimeltje, De gelukkige huisvrouw en de Kroon. In deze laatste televisiefilm, die gaat over 
de kwestie Zorreguieta, speelt hij de rol van Max van der Stoel.  
Hij ontving in 1978 de Louis d'Or voor zijn rol als Jerolimo in Bredero's De Spaanse 
Brabander, en in 1996 een Gouden Kalf voor zijn rol in De langste reis. In november 2010 
werd hij door de koningin benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.  
 
U bent, zoals elke woensdag, welkom in de Serre vanaf 10.00 tot 12.30 uur. De voordracht 
van Van der Donk begint om ongeveer 10.30 uur en duurt een half uur. 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Puck_(toneelgezelschap)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bij_nader_inzien&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bij_nader_inzien&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pleidooi_(televisieserie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Medisch_Centrum_West
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Klokhuis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oud_Geld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Morlang
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_stilte_van_het_naderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Max_Havelaar_(film)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruimeltje_(film)
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_gelukkige_huisvrouw_(film)
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Kroon_(film)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jorge_Zorreguieta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Max_van_der_Stoel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_d%27Or_(prijs)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerbrand_Adriaensz._Bredero
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanschen_Brabander
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanschen_Brabander
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Kalf_(filmprijs)#Beste_acteerprestatie_in_tv-drama
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_langste_reis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_Oranje-Nassau
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb8tPY6Z3iAhVCqaQKHWJ6AfUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.contactnoord.nl%2Fnieuws%2F-%2F100813%2Feric-van-der-donk-opent-buitentheater-bij-theetuin-vierakker-&psig=AOvVaw31ge6picrnAjcq2aPa-G44&ust=1558019666892044
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Zomercantorij en de orde van dienst 
 
Op zondag 7 juli begint de periode van de 

zomercantorij. Deze duurt tot en met zondag 25 

augustus. Dit is uw kans. Van harte welkom om 

9.30u in de Tuinkamer om voor de dienst even de 

liederen te oefenen, samen met de cantorij voor 

zover niet met vakantie. Voor iedereen een 

gezellige ervaring: samen zingen, de eigen stem alvast invoegen bij anderen en daarmee de 

gemeentezang voluit ondersteunen. Of u na de vooroefening in de Tuinkamer  een stoeltje kiest te 

midden van de cantorij of elders in de kerk, dat is aan u. In ieder geval wordt er op u allemaal 

gerekend! 

De eerste zondag van de zomerperiode is om meerdere redenen belangrijk. We vieren op 7 juli in 

grote dankbaarheid dat onze predikant Frans Ort weer zal voorgaan.  

Zoals elk jaar ziet de orde van dienst er tijdens de zomerperiode een klein beetje anders uit. Op de 

voorkant onze klok. Daarmee wordt iedereen, bekend of niet, naar dit huis geroepen! Immers, het 

zou kunnen dat we gedurende de maanden juli en augustus mensen op ‘doortocht’ in de dienst 

mogen begroeten. In de orde van dienst staan daarom meer vaste elementen opgenomen dan 

anders. We beginnen de dienst met het gezongen ‘Onze hulp’ (Liedboek 291c), spel voor cantorij en 

gemeente, maar voor wie de klanken al vertrouwd zijn: zing alle regels fijn mee! 

Als Kyrie- en Gloriahymne voor deze tijd zingen we 299e ‘U alle eer’. De Lofprijzing na de lezing van 

het Evangelie blijft 339a. In de eerste dienst van de zomerperiode delen we brood en wijn. Daarom 

zingen en spreken we het Tafelgebed 403 d “Die wij kennen als een Vader” met het refrein voor allen 

“Gij louter licht, en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!”  Het  Onze Vader gaan we deze 8 weken 

zingen met de tekst en de melodie van Gezang 1006. Tekstdichter Gerard van Midden maakte deze 

tekst bij Mattheüs 6:8-13. De tekst biedt een van de mogelijke interpretaties van het Onze Vader. 

Samen met de opgewekte melodie van Gerard van Amstel is het een van de kinderliederen uit ons 

Liedboek, waar ‘grote mensen’  mee kunnen instemmen! In diensten waarin geen HA wordt gevierd 

volgt op dit gezongen Onze Vader meteen het slotlied. Daarom is op die plaats voor een korte 

zegenbede gekozen, gezang 425 of 1016.  Een van beide komt u in de komende diensten tegen.  

 

Alvast een mooie zomertijd gewenst! 

Anita Nibbelink en Ada Waalboer. 
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Uit de KIK-commissie 

                                      
 
   

 
 
 

Rozendaalse zomerfair op 15 en 16 juni 2019 
In het weekend van 15 en 16 juni zal de Rozendaalse kerk weer zijn omgebouwd voor de jaarlijkse 
zomerfair. De kerkzaal wordt een galerie plus een boekenmarkt, de kerktuin gevuld met kraampjes 
en een podium. Aan de wanden van de kerk hangen kunstwerken en in de kraampjes zijn o.a. nieuwe 
en gebruikte boeken te koop. In de kerk exposeren onder andere Nelke van Dijk uit Arnhem met 
foto’s, Yvonne Roqué uit Velp met schilderijen,  Jo en Josie de Bije uit Bergen op Zoom met 
schilderijen en de Sisters in Soul (Simone en Elaine van Raaij) met o.a. bijzondere shawls, foulards, 
gordijnen en José Braam met keramiek. De kunstwerken zijn ook te koop. 
 
Op het podium in de tuin zullen, net als vorig jaar maar nu op beide dagen, jongeren hun muzikale 
kunnen laten horen. En als je een instrument bespeelt of kunt zingen, aarzel dan niet om je op te 
geven bij Gerda van den Bijllaardt, tel 026-3613535 of gerdavandenbijllaardt@gmail.com.  
 
 En in de tuin is weer van alles te koop: sieraden, glas, bric à brac, plantjes en hanging baskets, jams, 
keramiek, taarten.  En natuurlijk ijs, lekkere hapjes en drankjes.  
Op beide dagen staat   Gerda Reijnders tussen 12.00 en 14.00 uur met haar trekzak garant voor een 
aantrekkelijke en zonnige muzikale sfeer. En net als andere jaren zal de Koninklijke Rozendaalse 
Kapel beide dagen tussen 15.30 en 17.00 uur de dag afsluiten met een concert in de open lucht. 
 
De zomerfair is gratis te bezoeken op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur, Kerklaan 15. Op 
zaterdag 15 juni passeert de fietstoertocht “Vaele Ouwe” de Kerklaan, dus wees dan bedacht op 
groepen fietsers. 
 
Ook dit jaar ontvangt u op uw mail een “zomerfair special” met meer gedetailleerde info over alle 
deelnemers. Bovendien zal ik u de zgn. mailposter sturen waarvan wij hopen dat u die door mailt 
naar uw eigen adressenbestanden.  
 

Woensdag 19 juni 20.00 uur: Film in de tuinkamer: The Bookshop  
 
een film uit 2017 van Isabel Coixet  met Emily Mortimer, Bill 
Nighy, Patricia Clarkson en James Lance 
 

“In de boekverfilming van The Bookshop van Penelope Fitzgerald uit 
1959 is moed en kracht hebben om je droom na te jagen het 
belangrijkste thema. Daarnaast is Florence Green, het hoofdpersonage, 
een frisse wind die door een gezapig Engels stadje waait en daar de boel 
opschudt. Deze sfeervolle, onderhoudende film, waarin de 
ontwikkelingen zich enigszins laten raden, is een ode aan 
vastberadenheid.” 

t.z.t. uitvoeriger informatie  

 namens de KIK-cie, Gerda van den Bijllaardt 

mailto:gerdavandenbijllaardt@gmail.com
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Agenda PG Rozendaal 2019 

Juni     
Zo 2 10.00u Ds. S.L.S. de Vries, Utrecht 

Wo 5 10.00-12.30u 

 

  

Serre van Rozendaal met voordracht Erik van der Donk 

Do 6 19.45-21.00u Cantorij 

Zo 9 10.00u Pinksteren 

Ds. M. Beekhuis-Wassenburg, Rozendaal 

Wo 12 10.00-12.30u  Serre van Rozendaal 

Do 13 19.45-21.00u Cantorij 

Za  15 10.00-17.00u In en om de kerk van Rozendaal: Zomerfair 

 Zo 16 10.00-17.00u 

Zo 16 10.00u Géén dienst in de kerk van Rozendaal 

Wo 19 10.00-12.30u Serre van Rozendaal 

Wo 19 20.00 u Film in de Tuinkamer: The Bookshop  

Do 20 19.45-21.00u Cantorij 

Zo 23 10.00u Ds.  Sietske Blok,  Langezwaag, Luxwoude, Jonkerslân 

en Lippenhuizen-Hemrik 

Ma 24 19.45-21.00 Cantorij 

Wo 26 10.00-12.30u Serre van Rozendaal 

Zo 30  10.00u Ds. G. Bomer, Doesburg 

JULI 

Za 13 14.30-18.00 Film en High Tea in de Tuinkamer 

 
Voor meer informatie: www.dekerkvanrozendaal.nl  
 

 
Colofon: Postadres Kerk: Kerklaan 15, 6891 CM 
Website: www.dekerkvanrozendaal.nl 
Predikant: Ds. Frans Ort, Admiraal Helfrichlaan 56, 6952 GJ Dieren. Tel.0313-
414137. Bereikbaar dagelijks van 9.00 – 9.30 en 12-12.30 uur. Werkzaam 
voor Rozendaal: maandag, woensdag en vrijdagmorgen  
E-mail: fransort@dekerkvanrozendaal.nl  Website: www.fransort.nl 
Scriba: Gerda van den Bijllaardt, Ringallee 69, 6881 MX Velp, 026-3613535, 
scriba@dekerkvanrozendaal.nl 
Kerkverhuur: Anneke van der Togt/Carla Rexwinkel:06-27320891, 
verhuur@dekerkvanrozendaal.nl 

Bankrekeningen: 
Vrijwillige bijdrage: nr. NL81 RABO 01687.08.175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal 
Voorzitter diaconie: Miep Dijkhuis Rek. Diaconie: nr. NL16 INGB 0000933939  
 Autodienst: Bep Brons, tel. 3634291 

 
      
                                                                N.B: De volgende nieuwsbrief zal eind augustus verschijnen    
 

                                                   

http://www.dekerkvanrozendaal.nl/
mailto:fransort@dekerkvanrozendaal.nl
mailto:verhuur@dekerkvanrozendaal.nl

