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ter overweging 
Soms treffen teksten (een boek, een verhaal, een gedicht) je als een blikseminslag. Dat was het geval 
met het gedicht dat ik hieronder citeer. Het staat in een bundeltje met de titel Laatste Gedichten en 
het is van de hand van Hans Andreus. Hij schreef de gedichten in de laatste periode van zijn leven 
(rond 1977). Andreus wist toen al dat hij terminaal ziek was (hij was relatief jong: een vijftiger). Hij 
schiep een serie gedichten waarmee hij zich verhield tot zijn eigen sterfelijkheid en het naderende 
afscheid. Het is een klein maar buitengewoon boekje dat regelmatig diepe indruk maakt. Eén van de 
gedichten die mij het meest trof, was het gedicht Steeds. Met name de twee laatste strofes, waarin 
de dichter volkomen onverwacht zich richt tot God, vind ik van een grote schoonheid. Heel 
oplettende luisteraars hebben delen ervan terug gehoord in sommige van mijn gebeden tijdens de 
dienst… 
 
ds. Frans Ort 
 
 
 Steeds 
  
 Steeds achter de weer hoopvol opgelaten 
 vliegers aan lopend van mijn eigen woorden, 
 heeft mij ook dat niet duidelijk gemaakt 
 wat of ik hier al meer dan vijftig jaar 
  
 nu eigenlijk te zoeken heb of waar 
 het om begonnen is, zo er ooit iets 
 mocht wezen als een berekend meesterplan 
 (en dat is meer dan ik geloven kan), 
 
 maar onvoorstelbaar naamloze, jij die 
 bekleed werd en omkleed met zoveel namen 
 waar niemand meer van weet of weten wil, 
 
 laat soms me even merken dat je er bent, 
 niet in een blinkend inzicht, bliksemflits, 
 maar als een lichtheid in mij ademend. 
 
 
 Hans Andreus 
 
In Memoriam 
Op 27 december ontviel op 93-jarige leeftijd aan hen, die haar liefhadden, en aan onze gemeente 
Tiny de Boer-van Zeumeren. Zij woonde aan de Rosendaalselaan in ons dorp. Tijdens de 
afscheidsdienst in onze kerk hebben wij haar leven herdacht: Tiny de Boer was een zeer 
belangstellende vrouw. Velen herinneren haar vriendelijkheid en haar wijsheid (en soms haar 
eigenwijsheid…). Met de familie keken we terug op een prachtig plekje in haar woonkamer: recht 
tegenover de achterkamertafel bevind zich een fotohoek waarin haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen stonden. Met hen voelde zij zich zeer verbonden: die verbondenheid ademde 
ook in de dienst. We herdachten ook het verdriet uit haar leven: het verlies van haar vader (ze was 
toen negen), het overlijden van haar man Siebe en de dood van haar zoon Douwe hebben diepe 
sporen achtergelaten. Tiny de Boer was ook een gelovige vrouw: de kerk, de kerkdiensten 
betekenden veel voor haar. Daarom lazen we woorden uit Psalm 121. Vooral het beeld van de 
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schaduw aan haar rechterhand betekende veel voor haar. Na de dienst hebben we haar lichaam te 
rusten gelegd op de begraafplaats te Rozendaal. Ik wens haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
heel veel sterkte om het gemis te dragen. 
 
In Memoriam 
Op 19 januari overleed Josina Mantel-Hoekstra op de leeftijd van 92 jaar. Zij woonde samen met haar 
man aan de Rozendaalselaan te Velp. Tijdens de afscheidsdienst in onze kerk hebben wij haar leven 
herdacht en stonden we stil bij de vele goede herinneringen. Zij was zorgzaam en bezorgd (soms zelfs 
een beetje overbezorgd), leefde intens mee met de kinderen en hun gezinnen (Jos wist vaak precies 
wie waar was en wie wat deed…). We herdachten het lange huwelijk met haar man Dick: ruim 65 jaar 
hebben zij lief en leed gedeeld. Jos leerde haar kinderen de stelregel “eerst de ander, dan jezelf”. Een 
leefregel die zij voor zichzelf ook hanteerde: ze was betrokken op anderen, met inzet voor degenen 
die op haar pad waren gekomen. We herdachten haar liefde voor de zee, de wind en het licht. En 
met dankbaarheid keken we terug op een leven waarin veel gelachen is, een leven dat zo positief 
mogelijk geleefd is. Natuurlijk keken we met eerbied terug op de jaren van de oorlog, die op haar 
diepe indruk hebben achtergelaten. En natuurlijk herdachten we ook haar geloof en vertrouwen op 
God: Jos was actief in het kerkenwerk (onder meer in Dieren), trouw in het kerkbezoek, een trouw 
deelnemer aan de gesprekskring Nicodemus met altijd haar man aan haar zijde. Het betekende veel 
voor haar. Daarom lazen we woorden uit Romeinen 15: 7, de trouwtekst en Openbaring 21, het 
perspectief van ons leven. Leitmotiv was een gedeelte uit Spreuken 3: 3,4 Laat liefde en trouw je niet 
verlaten, bind het om je hals, schrijf het in je hart, je zult gezegend zijn bij God en mensen. Ik wens 
haar man Dick, haar dochters en hun gezinnen heel veel sterkte om het gemis in de komende tijd te 
kunnen dragen. 
 
Nicodemus 
Op vrijdagmorgen 31 januari aanstaande komen we weer samen met de Nicodemuskring in de Serre 
van Rozendaal. We spreken met elkaar over ‘ouder worden’. Frits Koning en ondergetekende hebben 
enkele invalshoeken voorbereid, zoals:  

• Vroeger kwamen de mensen niet zo massaal op zeer hoge leeftijd als nu. 

• Krijgen we te maken met nieuwe ethische afwegingen? 

• Hoe wordt "oud" zijn ervaren? Dat is uiteraard zeer persoonlijk maar durven we dat uit te 
wisselen? 

• Kunnen we ideeën, adviezen, testamenten formuleren voor de jonge ouderen, de jeugd, de 
maatschappij, de kerk? 

• Wat gaat momenteel mis m.b.t. tot aandacht, verzorging en begeleiding? 

• Waar genieten we van? 
De gesprek begint om 10.15 uur, maar vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar. Iedereen die mee wil 
praten, is van harte welkom. 
 
Afscheid Klara Schurink-Siebert 
Op zondag 23 februari zal Klara Schurink voor het laatst dienst doen als ouderling in ons midden. Na 
vier jaar actief te zijn geweest, zal zij nu terugtreden als ouderling. In de kerkenraad nemen wij ook 
afscheid van haar, maar op deze plek wil ik haar bijzonder hartelijk danken voor haar inzet, voor de 
tijd en zorg die zij besteed heeft aan de invulling van haar ambt. Wij zijn dankbaar voor haar 
duidelijke inbreng in de kerkenraad en wij wensen haar -samen met haar man Wiggert- alle goeds 
voor de komende jaren! 
 
 
met een hartelijke groet aan u allen, 
ds. Frans Ort 
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Bij de diensten 
 
Het kerkelijk  jaar is vanaf de eerste Adventszondag weer op herhaling gegaan. Onvermoeibaar gaat 
het ons allemaal weer verteld en uitgelegd worden: wie is Hij die op Kerst geboren werd,  wie wordt 
Hij? 
 

Goudimel 
In de komende diensten zult u Psalmverzen horen die 
door de cantorij meerstemmig worden (mee)gezongen. 
De meerstemmige zettingen zijn naar de hand van 
Claude Goudimel. 
Goudimel werd omstreeks 1514 geboren in Frankrijk. 
Na zijn studie aan de Sorbonne in Parijs werkte hij vanaf 
1549 bij een uitgever. Daar verscheen zijn eerste 
bundel met Franse chansons. Later sloot hij zich in Metz 

aan bij de kerk van de Reformatie. Naast het 
componeren van wereldlijk werk en stukken voor de 

rooms-katholieke liturgie, maakte hij ook composities rond de Psalmen. De meerstemmige zettingen 
van de Psalmen waren absoluut niet bedoeld voor de kerkdiensten: de reformatorische kerkvader 
Calvijn weerde meerstemmige muziek uit de kerk omdat dat maar zou afleiden van ‘het Woord’. De 
tekst van de liederen moest vooral verstaanbaar blijven. En dus vonden de meerstemmige 
psalmbewerkingen van Goudimel vooral binnenshuis gretig aftrek. Tussen 1564 en 1565 verschenen 
drie verzamelingen waarbij pas bij de tweede bundel gebruik gemaakt werd van de Geneefse 
psalmmelodieën. Voor die bewerkingen koos Goudimel vooral ‘strenge’ noot-tegen-nootzettingen 
(homofone vierstemmigheid) waarbij de melodie meestal in de tenorstem te horen was. De andere 
stemmen bewogen in het zelfde ritme mee. In 1568 verschijnt de derde psalmverzameling met 
bewerkingen waarbij de melodie in de sopraan ligt en de andere stemmen elkaar voortdurend imiteren 
en achter elkaar aan ‘huppelen’. In 1572 werd Goudimel slachtoffer van de Bartholomeusnacht. In de 
nacht van 22 op 23 augustus werd de moordaanslag op protestantenleider en admiraal Gaspard de 
Coligny gewroken door zoveel mogelijk bekende protestanten te doden op bevel  van de katholieke 
Koning Karel IX. Wat de koning begon, ontaardde in een lynchpartij door het volk van grote groepen 
hugenoten. Het aantal doden liep op tot vele duizenden. Toen in de 19e eeuw door het katholicisme 
het protestantisme verweten werd in de afgelopen eeuwen niet te hebben bijgedragen aan de 
kerkmuziek, merkte Abraham Kuyper in een lezing op dat door de moord in de 16e eeuw op de ‘geniale’ 
Goudimel men niet moest klagen over ‘de stilheid in het woud bij de calvinisten wanneer men met 
eigen hand den nachtegaal niet alleen ving maar zelfs vermoordde’.  
De Goudimelzettingen die gemaakt zijn op de Geneefse melodieën klinken in onze tijd nog altijd ‘fris’ 
en soms zelfs modern omdat in de Geneefse melodieën ruim gebruik wordt gemaakt  van 
kerktoonsoorten die allemaal een beetje afwijken van ons gebruikelijke majeur en mineur.   
 
Exodus 
Het Leesrooster biedt vanaf 9 februari de mogelijkheid om als alternatieve Oudtestamentische Lezing 
de eerste 24 hoofdstukken van het Bijbelboek Exodus te lezen. Dat gaan we doen.1 Het tweede 
bijbelboek is vanuit het Grieks ‘Exodus’ (uittocht) gaan heten, in de Joodse traditie heet het ‘Sjemot’ – 
‘Dit zijn de namen’. 2 In diezelfde traditie heeft Sjemot een ondertitel meegekregen: ‘Het Boek van de 
bevrijding, de verlossing’.  Waarom dan ‘Namen’? Met een beetje fantasie lijkt Exodus een direct 
vervolg op het laatste hoofdstuk van Genesis. Alles lijkt in kannen en kruiken voor de realisatie van de 
beloften van G’d: de twaalf, nazaten van Abraham, Izaak en Jacob, zullen, gezegend en wel,  talrijk 

 
1 Er is recent een fraaie toelichting verschenen: ‘Exodus’- Boek van de Bevrijding,  Jonathan Sacks. Uitgegeven 

door Skandalon, isbn: 9789492183927 € 29,95. Zie voor meer informatie: www.skandalon.nl 
2 Pinchas Peli in een bespreking van Exodus 1 door Rob Cassuto 

Claude Goudimel (1514-1572) 
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worden en in beloofd land terecht komen. Maar ‘geboorteprocessen’ worden in de bijbel niet als 
onschuldige lievelingskoekjes opgediend. Het lijkt het échte leven wel! 
 
Vanaf 9 februari beginnen de drie zondagen ‘Septuagesima, Sexagesima en Quinquagesima (de 
70ste,60ste en 50ste voor Pasen) met een ‘hors-d'oeuvre’  op de 40-Dagentijd. Ze laten Mozes niet alleen 
geboren, maar ook gevonden worden in het biezenmandje, uitgroeien tot Egyptische prins, zich zijn 
afkomst bewust worden door het plegen van…een moord, vluchten, de zeven dochters van de priester 
van Midjan redden uit de handen van kwaadwillende herders en tenslotte trouwen met een van hen. 
En dat allemaal in de eerste twee hoofdstukken van Exodus. Daarna, bij het begin van de 40-Dagentijd, 
gaat de geschiedenis verder met de roeping van Mozes bij de struik in de woestijn die wel in brand 
staat maar niet verbrandt. De reis door Exodus eindigt op Pinksterzondag met hoofdstuk 24 als de 
tocht van het volk door de woestijn halt houdt aan de voet van de berg Sinaï waar Mozes op de berg 
is, “veertigmaal een dag en veertigmaal een nacht.”  
Ondertussen  lezen we ook verder in het Evangelie van Mattheüs. Hoe zullen deze twee boeken gaan 
‘samenspreken’? In deze tijd na Epifanie zingen we weer Groot-Gloria, maar als de 40-Dagentijd begint 
houden we daar weer mee op. Immers, de bezinningstijd tot Pasen zal langer en nog intensiever zijn 
dan de vier zondagen van Advent. Het kindje van Kerst dat met zijn komst het duister verdreef is 
inmiddels een volwassen leraar met volgelingen geworden die alle weken tot aan Pasen stapsgewijs 
zal laten horen en zien wat Hem beweegt: Wet en Profeten, dé onderwijzing aan de hand waarvan het 
dagelijkse leven leefbaar te houden is.  Dezelfde onderwijzing die het bevrijde volk uit Egypte eeuwen 
eerder aan de voet van Sinaï heeft gekregen. Is leven ondertussen nu wél geworden wat het kán zijn?  

 
4e Zondag na Epifanie,  2 februari: 
We beginnen de dienst van 2 februari met Psalm 93a, 
de onberijmde versie van de psalm op muziek die 
afkomstig is uit de geloofsgemeenschap van Taizé. 
Na de lezing uit het profetenboek Sefanja zingen we 
Gezang 763: ‘Zij zullen de wereld bewonen’.  Na de 
Verkondiging komt ons Gezang 734 ook uit Taizé. Het 
refrein ‘Beati voi poveri’ wordt aangeheven 
en…almaar doorgezongen, terwijl de tien 
zegenspreuken u tegemoet gezongen worden door 
de cantorij. Het is vooraf wel even oefenen maar  
daarna vergeten we deze tien zegeningen niet snel 

meer.  Aan het eind van de dienst zingen we Gezang 321: ‘Niet als een storm, als een vloed’ . 
De kloostergemeenschap in Taizé is het vervolg op een initiatief van haar stichter, broeder Roger 
Schultz, die aan het begin van de 2e Wereldoorlog in het dorpje Taizé een huis kocht om er 
vluchtelingen, voornamelijk Joden, te kunnen opvangen. Taizé is een dorpje, ten noordwesten van 
Lyon,  dicht in de buurt van Cluny. In 1942 moest frère Roger zelf vluchten, maar keerde na 1945 
meteen naar Taizé terug. Vanaf dat moment ontstond er een oecumenische leefgemeenschap die in 
de loop der jaren is uitgegroeid tot een kloostergemeenschap met een honderdtal broeders, De zorg 
om gevangenen, wezen, armen, achtergestelden staat centraal in het werk van broeders, niet alleen 
in Europa, maar tegenwoordig ook wereldwijd. Vanaf 1950 oefent Taizé grote aantrekkingskracht uit 
op voornamelijk jonge mensen die in Taizé geloofsgenoten ontmoeten van overal elders in de wereld. 
De communiteit verzorgt allerlei cursussen om de Bijbel uit te leggen, het geloof dieper te kunnen 
beleven,  en ontwikkelde voor de diensten (3x per dag) een oecumenische liturgie met gebed, veel 
stilte en ook kerkmuziek, vaak met een meditatief karakter waaraan iedereen kan deelnemen zonder 
veel voor- of talenkennis. De liederen hebben vaak een ultra korte tekst en werken  door het veel 
achterelkaar herhalen als een ‘gebedsmantra’ die nog lang na de dienst het onderbewuste op G’d 
gericht houdt.  In 2005 werd frère Roger tijdens het avondgebed door een verwarde vrouw gedood. 
Sinds die tijd is frère Alois prior van de gemeenschap. 
Voor meer informatie zie:www.taize.fr/nl 

Jezus onderwijst op de berg 
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5e Zondag na Epifanie,  9 februari: 
Op deze zondag vieren we de Maaltijd van de Heer en 
begint het lange project met de lezingen uit het boek 
Exodus. De dienst begint met Gezang 221: ‘Zo vriendelijk 
en veilig als het licht’ . Exodus 1 begint met een ultra 
korte samenvatting van het slot van Genesis. Daarna 
zingen we Psalm 42, de cantorij zingt vers 2, 4  en 6 
meerstemmig. 
In het Evangelie zegt Jezus tot zijn vrienden: ‘Gij zijt het 
zout der aarde, maar als het zout flauw wordt, waarmee 
moet het worden gezouten?’, maar ook: ‘Gij zijt het licht 
der wereld’. En: ‘Een stad die bovenop een berg ligt blijft 
niet verborgen, ook al wordt er geen enkel licht 
ontstoken’.  Inspirerende uitspraken! Na de verkondiging 

zingen we Gezang 738: ‘Kom zing  het lied van Eva’. Het Avondmaal vieren we met het Tafelgebed 
‘Gezegend zij uw Naam’ van Henk Jongerius en de dienst eindt met Gezang 838: ‘O grote God die liefde 
zijt’.   

6e Zondag na Epifanie, 16 februari: 
Vandaag horen we hoe de pasgeboren Mozes door 
een list in leven blijft: zijn moeder, bijgestaan door 
Egyptische vroedvrouwen, verbergt het jongetje 
voor de wrede plannen van Farao. Maar als de tijd 
van verbergen voorbij is en haar zoon ‘aan het 
licht’ moet komen, zet ze hem in een arkje op de 
rivier. 
Heel veel afbeeldingen laten een drijvend rieten 
mandje zien waarin duidelijk een kindje ligt, zoals 
het kerstkindje in de kribbe. Maar waarschijnlijk 
moeten we meer denken aan de gesloten ark van 

Noach, een biezenmandje, het kindje er in en een deksel er overheen. Ook de Ark in het binnenste van 
de latere Tempel is een gesloten kist waarin de 
grote schat voor het oog verborgen is. Wie zal 

degene zijn die de Ark opent om de daar verborgen schat waar te kunnen nemen? Het arkje in de rivier 
wordt gezien door de dochter van Farao en ‘uit het water’ getrokken. Mozes’ zuster heeft dat zien 
gebeuren en biedt aan  een Hebreeuwse voedster voor het jongetje te zoeken. De moeder van Mozes 
wordt zijn voedster en onder bescherming van de Prinses groeit hij op. Die  geeft hem tenslotte zijn 
naam: Mosjee.   
We zouden nu het kinderlied ‘Klein, klein kindje’3 kunnen zingen dat enerzijds een heel eenvoudige 
tekst en melodie heeft, maar tegelijk ook het karakter van het vertrouwen op het wonder dat hij gered 
zal worden, niet zozeer uit het bedreigende water alleen, maar ook uit de handen van de wrede Farao. 
Maar ook twee andere liederen zouden kunnen met een uitgesproken ‘doopkarakter’: Gezang 358 
‘Water, water van de doop’ waarin het bedreigende water tegelijk water is van de doop als van de 
hoop of zoals Gezang 603  zingt over de ‘vloed van vóór de tijd’, over het almaar zwellende water dat 
elke vijand vernietigde en waaruit wie overleefde wel als ‘wrakhout op de golven’ moest zijn, 
uitdrukking van het leven dat aan een zijden draadje hangt. Maar met de boog van G’d aan de hemel 
– in dit geval de hand van de Egyptische prinses – wordt de toekomst op het nippertje ontsloten.  
In het Evangelie gaat de Bergrede verder. Daarin verwijst Jezus naar de Tien Woorden uit Exodus 20. 
Na de verkondiging zouden we zingend meerdere sporen kunnen volgen: met Gezang 325 het Woord 
volgen waarin richting gegeven wordt, of vooruitgrijpen op de geschiedenis: het vinden  van het volk 

 
3 ‘Mozes’moeder zingt’ uit: Alles wordt nieuw, deel 2 nr. 5 t. Hanna Lam, mel. Wim ter Burg 

Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912):  

Mozes gevonden 

Slavenarbeid in Egypte 
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als ‘land dat beloofd is’  terwijl de volken vragen: ‘Vergeef wie u hebben geslagen’ en de Eeuwige zal 
ook hen zegenen: ‘het ga hun wel’! Het lied loopt uit op het verzoeningsmaal, dus ook met Egypte! 
In Gezang 811: ‘Zoals een moeder zorgt’ brengen we ons de voedster voor ogen, Mozes’ moeder die 
voor haar kind zorgt, dat beeld is tevens uitdrukking van G’ds zorg om de mens. In Gezang 837 : 
‘Iedereen zoekt U, jong of oud’  zouden we, oud en jong, uitzingen dat iedereen de Herder zoekt om 
bij Hem te mogen horen. Als slotlied is er de keuze uit Gezang 325: ‘Dat woord, waarin ons richting 
werd gegeven’,, of Gezang 763: ‘Zij zullen de wereld bewonen’ of Gezang 778; ‘O Here God , - ons liefst 
verlangen’  dat ons verlangen naar ‘dit kind’ uit zingt. En ‘dit kind’ is in ons geval dan ook Mozes die 
het volk uit de slavernij zal gaan verlossen.  

7e Zondag na Epifanie, 23 februari: 
De laatste zondag van Epifanie vóórdat de 40-
Dagentijd begint. Exodus presenteert Mozes die uit 
‘de put’ (zijn vlucht voor de Farao nadat hij nog een 
Egyptenaar heeft gedood), ‘opstaat’. Bij de bron 
van Midjan redt Mozes de zeven dochters van de 
priester van Midjan en een van hen, Tsipora’  krijgt 
hij als vrouw: de toekomst staat op punt van 
beginnen! 
In ons Liedboek staan bij sommige Psalmen andere 
teksten en melodieën genoemd, versie a, b. c. d. 
etc. Zijn al die variaties ook ‘Psalmen’? Sommige, 
die een  onberijmde, op muziek gezette, versie zijn 
van de Psalmtekst uit de bijbel, zijn dat zeker, maar 

andere voorgestelde berijmde, strofische liederen? Noemen we die dan ‘Gezangen’? Vorige week 
zongen we de Geneefse vorm van Psalm 67, vandaag de variatie 67a. Na de lezing uit Exodus 2:11-25 
zingen we Gezang 789 ‘Delf mijn gezicht’ op. Met de bron voor ogen halen we nu het gezicht van Mozes 
naar boven dat de contouren van de toekomst gaat  krijgen vanaf volgende week.  
In Mattheüs  gaat de Bergrede verder. Na de verkondiging zingen we Gezang 843: ‘Wat te kiezen’, een 
tekst waarin de tegenstellingen uitlopen op de levenslange keuze: “Alles houden wat ik heb of…Hem 
volgen op zijn weg.” Kiezen voor het ‘onvolmaakte’ of voor het ‘volmaakte’? Onderwerp van 
voortdurende bezinning. Als slotlied zingen Gezang 909: ‘Wat God doet dat is welgedaan’.   
Tot slot: 
Bij deze toelichtingen op de zondagse diensten staan de afbeeldingen zoals die op de voorkant van de 
orde van dienst staan. Hier in kleur, op de orde van dienst in zwart-wit om spaarzaam te zijn met 
peperdure gekleurde inkt.  Het komt ook voor dat  de orde van dienst meer papier nodig heeft dan 
één, dubbelgevouwen A4-tje (= 4 pagina’s van de orde van dienst). Dan komt  er een 5e pagina  bij 
en….blijven er soms  3 onbenut! Jammer is dat dan, en daarom zult u dan soms op pagina 7 en 8 een 
tekst of een gedicht tegenkomen. Die niets te maken hoeven te hebben met de voorafgaande dienst 
en dus meteen naar de oud-papierbak kunnen verhuizen  of….  voor een extra glimlach zouden kunnen 
zorgen.  
Eind februari volgt de informatie voor de zeven weken van de 40-Dagentijd. 
Anita Nibbelink en Ada Waalboer.  
 

*Alvast in uw agenda: GEMEENTEMAALTIJD op dinsdag 3 maart 
Dit keer staat op het menu: Chili con Carne, compleet met wijn, toetje en na afloop koffie of thee. 
U kunt zich opgeven vóór 26 februari bij Wil Both tel.3629895 of wil.both@upcmail.nl     of bij 
Liesbeth van Hulst  tel.3634698   liesbethvanhulst@kpnmail.nl 
Bij hen ook melden of u het maal liever vegetarisch heeft, en of u vervoer wenst, dan  tel.nr. 
vermelden. Kosten zijn Euro 8.-- . Graag gepast betalen.  
Deze keer zal er iemand van" Kruispunt" komen vertellen over hun interessante werk met dak- en 
thuislozen! 
De serre is open  vanaf 17.30 uur,  aanvang maaltijd 18.00 uur precies. 

Sebastiano Ricci (1659-1734):  

Mozes verdedigt de dochters van Jethro 

mailto:wil.both@upcmail.nl
mailto:liesbethvanhulst@kpnmail.nl
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Collecterooster diaconie februari 
zondag 26 januari: "Oog voor Horen". Vandaag sluiten we met deze collecte ons met 
Velp gemeenschappelijke project " Oog voor Horen" af. Twee jaar hebben we dit 
project gesteund. Broeder Andrew van de stichting heeft bij een gemeentemaaltijd 
het project voor ons doen leven met zijn enthousiasme, omlijst door muziek. 
Natuurlijk kunt u de stichting blijven steunen door een gift over te maken. Graag zelfs. 
zondag 2 februari: KIA werelddiaconaat. Sinds de watersnoodramp van 1953 in 
Zeeland is de eerste zondag van de maand februari een dag voor het werelddiaconaat. 
Nederland is toen royaal geholpen vanuit de wereld en dat heeft geresulteerd in het 
bestemmen van deze zondag tot dag. van en voor het werelddiaconaat. Deze zondag 
collecteren wij voor boeren in Oeganda: samen met de kerk in Oeganda steunt KIA 
boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. 
zondag 9 februari: voor het diaconaat en dat houdt onder meer in voor bloemen, voor 
het koken in het Kruispunt, het lenigen van financiële nood om ons heen (vaak 
ongezien, maar wel om ons heen). 
zondag 16 februari: Stichting STRAK, de hulporganisatie voor mensen met een 
minimuminkomen in Rozendaal en de gemeente Rheden; er is onder andere een 
kledingbank in Dieren en de actie kersttas, terwijl ook gezorgd wordt voor hulp bij het 
budgetteren in geval van geldproblemen. 
zondag 23 februari : Werelddiaconaat. De opbrengsten van deze collectes worden 
gebruikt in noodgevallen, zoals bij rampen door overstromingen (waarbij vaak voedsel 
en kleding nodig is). Er kan dan altijd direct geld gegeven worden. 
zondag 1 maart : KIA voorjaarszending: "De kracht van Bijbelverhalen": in de 
Golfstaten groeit de kerk door arbeidsmigranten uit India, Nepal en de Filippijnen, die 
vaak ongeletterd zijn. Tegelijkertijd willen zij graag meer leren over de Bijbel. KIA 
traint voorgangers in 'storytelling' - 
een methode om interactief met de verhalen om te gaan en daar wordt moed uit 
geput. 
 
namens de diakenen       Ans van Dijkhuizen 
 

Van de kerkrentmeesters 
 
Aktie Kerkbalans 2020 
In week 4 zijn er 135 brieven uitgegaan naar onze bijdragende lidmaten. 
Hiervan zijn er 16 verzonden via PostNL. 
De overige zijn door 8 zogenaamde  “lopers’’ bezorgd op de huisadressen  
in Velp en Rozendaal en zullen daar eind week 5 van deze maand weer worden opgehaald.  
Als we het werk van deze vrijwilligers zouden hebben moeten vervangen door verzending per PostNL 
zou dat € 236,60 hebben gekost aan porto! 
Een belangrijk bijkomend voordeel is het feit dat het met deze werkwijze  
bij ons sneller bekend is hoe hoog de opbrengst aan bijdragen in dat jaar zal zijn. 
Van deze 8 lopers zijn er 5 die inmiddels 85 jaar of ouder zijn en enkelen ervan hebben te kennen 
gegeven er na dit jaar mee te willen stoppen! 
Daarom namens de Kerkrentmeesterij een dringend herhaald verzoek om u aan te melden als loper 
voor Kerkbalans 2021. 
Het betreft in doorsnee een aantal van 12 adressen om te bezoeken. 
 
Namens de Kerkrentmeesters, 
Leo Blokland 
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Legaat 
Met grote dankbaarheid ontvingen wij uit de nalatenschap van een overleden gemeentelid een 
bedrag van 2 x € 500 ten behoeve van de KIK-activiteiten en de instandhouding van onze kerk. 
Hans Rexwinkel  

 
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… 

  
Daar is hij dan: het tactiele woordenboek! Vorige maand zijn er 1000 in Jordanië gedrukt en 
afgeleverd. Het eerste exemplaar is opgestuurd naar Nederland, zodat gemeenteleden in Velp en 
Rozendaal kunnen zien waar ze afgelopen jaar aan hebben bijgedragen. 
  
‘Oog voor horen’ was twee jaar lang het project van de diaconie. We zijn begonnen bij ondersteuning 
van de buitendienst van de Dovenschool in de Jordaanvallei, waar een lokaal is gerealiseerd voor 
beroepsopleiding.  
  
Het tweede jaar gingen we een stap verder; want wat als ‘Oog’ en ‘horen’ wegvallen? Hoe 
communiceer je dan? Met dit woordenboek krijgen ouders en leraren van doofblinde kinderen 
letterlijk een handreiking. Op de foto ziet u drie gebaren van de in totaal 380: ‘Weten’ (linksboven), 
‘Focus’ (rechtsboven) en ‘Leren’ (Onderaan). Dat zijn de kernwoorden waarmee Stichting The 
Carpenter’s Son verder gaat. Want we weten dat leren belangrijk is voor iedereen. Voor Doven zijn er 
inmiddels veel middelen. Voor doofblinden zijn er nog veel uitdagingen.  
  

De rechter bladzijde is 
leeg…  Daar past een quote 
uit het voorwoord van 
Broeder Andrew: “Maar 
wat gebeurt er als de door 
God gegeven zintuigen van 
zien, spreken en horen ons 
ontbreken? Als al deze 
zintuigen onze hersens niet 
overspoelen met een 
kakofonie van signalen die 
op ons afgevuurd worden, 
nemen onze innerlijke 
zintuigen het dan over? 
Kunnen doofblinde mensen 
zien wat wij niet zien en 
horen wat wij niet horen? Ik 
zou willen dat ik hen kon 
vragen naar hun wereld - 

die verder gaat dan de onze - en dat zij zouden kunnen antwoorden op een manier die ik begrijp.” 
  
We willen u van harte bedanken voor de steun van afgelopen twee jaar. Wij gaan verder om de 
droom van Broeder Andrew mogelijk te maken en hopen naast hulp aan doofblinden meer te weten 
te komen over onze Schepper. 
  
Met vriendelijke groet, 
Erik Blomjous 
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Op 9 febr. 2020, aanvang 15.30 uur is er een concert  

 
georganiseerd door de Vrienden van de kerk. Het concert heeft 
twee delen. 
 
 

 
 
 
 
 
In het eerste deel speelt  
 
het Reinecke trio,  
 
klarinet, hoorn en piano  
 
een stuk van 

 
Carl Reinecke (1824-1910)  

Trio voor klarinet, hoorn en piano op. 274  
 Allegro 

Ein Märchen  
Scherzo, Trio I, Trio II 
Finale 

 
Daarna spelen Marianne Ratajski, piano en Bas Baanders, cello: 
 
Antonio Vivaldi (1679-1741)   

Sonate nr. 3 in a 
 
Ernest Bloch (1880-1959) uit Jewish Life:  

nr.1 Prayer 
nr.2 Supplication 
nr.3 Jewish Song 
 

Gabriël Fauré (1845-1924)  
Elégie opus 24 

 
Felix Mendelssohn (1809-1847)  

Lied ohne Worte opus 109 
 
Camille Saint-Saëns (1835-1921)  

Allegro Appassionato opus 43 
 

Onze daaropvolgende concerten zijn: 
   22 mrt. 2020  Trio Carmo:  
      gitaar, fluit en zang 
  10 mei  2020  Ensemble Cantico d’Archi  
      viool, altviool, cello en piano  
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KBO-PCOB    
 

Dinsdag 11-02-2020 om 14 uur  
in de Elleboog van Nieuw Schoonoord!! 
 

   Walter Toon(t) Hermans 
 “Wat hebben we gelachen”  kopte de voorpagina van de krant toen bekend werd dat “de grote clown” 

op 22 april 2000 was overleden. Heel Nederland was in rouw. “De clown is niet meer” zo opende het 

acht uur journaal. De hele dag was er op iedere televisiezender dit trieste nieuws te horen en in elk 

nieuwsprogramma werd er aandacht aan besteed. Mensen spraken elkaar aan op straat: “Heb je het al 

gehoord? Toon is dood.” Toon, alleen zijn voornaam was al genoeg. Iedereen wist over wie je het had. 

Waar is de tijd gebleven van lachen om eigenlijk niets en toch iets groots. Lachen zonder mensen te 

choqueren en te schofferen. Gewoon ouderwets je de tranen lachen? Een avondje Toon stond daar altijd 

gerand voor. Of hij nou “De stoel van mijn zuster” liet zien, of vertelde over het banket met de gehaktbal 

en de uitschuiftafeldame of zijn kolderliedjes zong met o.a. Nottebellemagarineta, miljoenen mensen 

hebben onbedaarlijk gelachen. Deze humor is tijdloos. Deze humor moet bewaart worden. Daarom: 

“Walter Toon(t) Hermans” 

Als kleine jongen raakte ik, zoals ik dat zelf zegt, besmet met het “Toonvirus.” De bandrecorder van 
zijn oma met een geluidsband van Toon maakte dat ik een superfan werd. Ik verzamelde vanaf dat 
moment alles van de grote clown en verdiepte me in de grootmeester en kwam zo leuke weetjes te 
weet over mijn idool. Als superfan en kenner geef ik vanmiddag een lezingen Toon Hermans. Een 
middagje gezellig terug naar die goede oude tijd. Ik vertel enthousiast over de grootste in zijn vak 
allertijden en draag enkele gedichten van Toon voor. Natuurlijk laat ik ook leuke fragmenten uit zijn 
shows zien. Klassiekers als “De voorzitter van ons genoegen met Mevrouw Loofhutjes” en “Wat ruist 
er door het struikgewas” komen aan bod. Maar ook nummers uit zijn beginperiode zullen voorbij 
komen. Een ode aan deze grote rasartiest.  
Komt u deze middag gezellig mee genieten?   
Gasten zijn van harte uitgenodigd! Koffie of thee(in de pauze) 1 euro. 
 

Walter van Geffen 

Terugblik Actie Kersttas 2019 
Ook dit jaar heeft het Diaconaal Netwerk 
Armoedebestrijding Rheden-Rozendaal (DIANA) 
samen met Stichting STRAK kersttassen kunnen 
uitgeven aan mensen met een minimuminkomen 
binnen de gemeenten Rheden en Rozendaal.  
Tijdens de inleverdagen zijn er erg veel producten 
ingeleverd bij de verschillende inzamelpunten van 
de diaconieën. Het is schitterend dat er zoveel 
artikelen zijn afgegeven die écht een fijn en vaak 
lekker extraatje zijn voor de feestdagen. Mensen 
hebben met zorg boodschappen gegeven en 
attenties verzorgd voor medemensen die het niet 
breed hebben. 

Daarnaast is er ook ruimhartig geld overgemaakt. Hiervan zijn extra boodschappen ingekocht om de 
tassen mee te kunnen vullen. 
 
De diaconie van Rozendaal heeft in ons dorp de tassen rondgebracht en de overgebleven 
boodschappen zijn  naar Dieren gegaan en in de Ontmoetingskerk gesorteerd, samen met die van de 
andere kerken.  Wethouder Gea Hofstede van Rheden kwam een handje meehelpen met inpakken. 
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Vervolgens zijn alle tassen tijdens de inpakavond door ongeveer 15 vrijwilligers gevuld en naar de 
diverse opslagpunten vervoerd. Mensen die zich voor een kersttas hadden aangemeld konden hier 
een goed gevulde, feestelijke kersttas ophalen. 
  
Dankzij alle donaties en de inzet van een grote groep vrijwilligers hebben Diana en Stichting STRAK 
dit jaar 365 kersttassen kunnen uitdelen! Dat zijn er 65 meer dan vorig jaar en ook hard nodig. 
Helaas konden we door het grote aantal opgaves niet iedereen verblijden (dat gold niet voor 
Rozendaal). Daarom hopen we volgend jaar op extra donaties om nog meer tassen te kunnen vullen.  
Namens DIANA en Stichting STRAK willen we iedereen bedanken die deze actie weer mogelijk heeft 
gemaakt. 
 
Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding Rheden-Rozendaal en Stichting STRAK 
www.stichtingstrak.nl 
 

Kaalslag in de kerktuin 
 
Eerder schreef ik al over de noodzakelijke kap van een aantal bomen in de tuin van de kerk. Eén 
bezweken aan de esdoornziekte en de andere ernstig verzwakt door de extreem droge en warme 
zomers van de afgelopen twee jaar en geïnfecteerd met de letterzetterkever. We hebben met pijn in 
het hart de opdracht tot kap verleend want het waren fraaie bomen die ook voorkwamen op de 
gemeentelijke lijst van monumentale exemplaren. Drie gekapte bomen waren 170 jaar oud, de 
andere gekapte coniferen wat jonger. 

                               
De foto’s tonen de werkzaamheden op 16 december 2019. Menskracht en zwaar materieel. Op de 
linker foto het moment dat de top van de Chamaecyparis (dus geen Thuja) naar beneden komt. Let 
op de man bovenop het resterende stuk stam! 
Uiteraard gaan we herplanten. De boom in het gazon wordt vervangen door een Sequoiadendron 
(mammoetboom), de boom bij het houthok waarschijnlijk door een Ailanthus Altissima 
(hemelboom), en in de strook grond naast de aanbouw komen een goudkleurige Larix, een rode beuk 
en een krentenboom. 
Namens de tuincommissie, Erik Kool 

http://www.stichtingstrak.nl/
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EEN SONNET. 
 
Het is nu 5 jaar geleden dat ik een dichtbundel publiceerde met de titel "Uitgelezen voorbijgangers" 
met als ondertitel 'portretten in sonnetten' waarin ruim 90 sonnetten in klassieke vorm, die - 
groepsgewijze- een eerbetoon vormden aan mensen van nu en uit voorbije tijden, die gedurende een 
levenlang indruk op mij hebben gemaakt. Dat waren 'vogels van diverse pluimage' : heiligen, 
schrijvers, denkers, pausen, toneelschrijvers, componisten, filmsterren, komieken...enfin zogezegd 
van Blaise Pascal tot Marilyn Monroe en van Bach tot Jacques Brel en Louis Armstrong. En allemaal 
netjes gerubriceerd onder trefwoorden. 
Zo was er ook een rubriek ZACHTE KRACHTPATSERS ,waarin naast Moeder Teresa en Dag 
Hammarskjöld ook twee sonnetten opgenomen, aan Jezus gewijd, ons grote voorbeeld. Toch?. 
Een daarvan heb ik uitgekozen, omdat de inhoud ervan zo heerlijk dwars staat op alles wat op dit 
moment in de wereld heilig is: materieel succes, geldelijke rijkdom, glamour en jong, mooi en gaaf 
zijn, maatschappelijk in aanzien staan, beroemdheid/bekendheid genieten, bereisd zijn, vooral 
autonoom zijn enz.  enz.  Allemaal geen zaken waar ik mij ver boven verheven voel, maar dingen die 
we, denk ik, als zwaktes moeten aanmerken wanneer wij ze afzetten tegen wat Jezus leerde en 
leefde. Enfin, hier is het sonnet: 
 
Jezus de Antimammon 
 
De zachte krachten zouden overwinnen 
-Partijprogramma in een noendop- 
Maar daarmee moest hij wel zijn tocht beginnen, 
Beweging voor een wereld op z'n kop 
 
Want ook rond het jaar nul ging het om centen, 
Dat heette ook in die tijd zaken doen 
En voor zijn deels zo vrome opponenten 
Telde, ook in die tijd al, slechts de poen. 
 
Maar hij ontwaarde in de mensenharten 
Dat hebben niet het diepst verlangen is, 
Dat geldzucht arm en zelfs armzalig maakt. 
 
Hij die wel wordt genoemd een man van smarten, 
Bevrijdt zó uit de hebgevangenis: 
'Geef gul aan wie in armoe is geraakt'. 
 
Jaap van Dijkhuizen 
 
 

Raad van Kerken Velp/Rozendaal       http://rvkvero.nl 
 

Ook alvast in uw agenda: zondag 5 april 15.00 uur  
 
in de Grote Kerk van Velp:  
 

Voorstelling Etty Hillesum door vocalgroep Choral 
 
Meer hierover in de volgende nieuwsbrief 
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Agenda PG Rozendaal februari  2020 
 

   

Zo 2 10.00u Ds. A.C. Grandia, Doesburg 

Ma 3 19.45-21.00u Cantorij 

Wo 5 10.00-12.30u Serre van Rozendaal, Workshop Indigo 

Wo 5 20.00 u Het Oerboek, ds. Dirk Jan Brans, 
 in Grote Kerk Velp, zie programma V & T 
 
Grote Kerk  

Zo 9 10.00u Ds. F.Z. Ort 

Zo 9 15.00u Vrienden van Rozendaal: Concert,  
Reinecke Trio, Marianne Ratajski, Bas Baanders 

Wo 12 10.00-12.30u Serre van Rozendaal 

Do 13 19.45-21.00u Cantorij 

Vrij 14 19.30 u Film in Grote Kerk Velp: I’ll push you. Zie V&T 

Zo 16 10.00u Mw. Ds. P.C. Barnard, Blaricum 

Wo 19 10.00-12.30u Serre van Rozendaal 

Wo 19  14.30u Film in de Serre 

Do 20 19.45-21.00u Cantorij 

Zo 23 10.00u Ds. F.Z. Ort 

Wo 26 10.00-12.30u Serre van Rozendaal: Burgemeester en de 
kinderburgemeester 

Do 27 19.45-21.00u Cantorij 

Vr 28 10.00-11.30u Nicodemus 

   

  *V&T= Vorming en Toerusting 

   
 
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                                             

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

