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Ter overweging 
 
In mijn vrije tijd schrijf ik. Dat weet u natuurlijk 
al lang. Mijn laatste bundel was een serie 
religieuze gedichten onder de titel jij en ik-
momentopnamen van een zoektocht. Ik ben 
daarna begonnen aan het schrijven van 
gebeden, die volgend jaar verschijnen onder de 
titel soms kun je beter zwijgen-
pelgrimsmonologen. Ik schreef eerder al over 
mijn gedachten rondom het kyriegebed. En 
voegde daar toen een gebed aan toe. In het 
gedeelte met de persoonlijke gebeden schreef 
ik het volgende gedicht/gebed. Toen ik het 
schreef, stelde ik me voor in alle stilte alleen 
voor Gods aangezicht te staan, en daarbij 
voorzichtig en zacht tot Hem het woord te 
richten. Ik verwoordde daarbij mijn vragen en 
aarzelingen omdat onze God een verborgen 
God is, die zich weliswaar geopenbaard heeft, 
maar die tegelijkertijd altijd weer verborgen 
blijft… Hij is er en tegelijk: je ziet Hem niet. 
Toen ik het geschreven had, aarzelde ik of het 
nu een gebed was of dat het toch een kleine 
belijdenis was. Ik vertrouw het aan u toe, u 
mag zelf oordelen. 
 

     

 

                   aarzelend gebed 

         een belijdenis voor Pinksteren 

  omdat ik ook wind niet kan zien 

  evenmin als warmte 

  of de geur van rozen, 

  werkelijke troost 

  

  en toch: zo ben Jij er, 

  onnaspeurbaar aanwezig 

  als een vertrouwd geheim 

  

  want Je beweegt me, doorgloeit me, 

  komt me tegemoet, 

  schenkt licht 

  of die hand, zacht langs mijn huid 

  

 ds. Frans Ort 
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*situatie cantorij 
In verband met het terugtreden van Alice van Eldik als onze cantor is er een nieuwe situatie ontstaan 
voor onze cantorij. We stonden voor de vraag op welke wijze wij de opengevallen plek zouden 
kunnen invullen. Na overleg hebben Anita Nibbelink en Ada Waalboer aangeboden de opengevallen 
plek van cantor in onze gemeente samen op te vullen. Zij zijn bereid om de komende tijd leiding te 
geven aan de cantorij en de contacten bij de voorbereiding van de dienst te verzorgen. De 
kerkenraad heeft hun aanbod met grote vreugde en dankbaarheid aanvaard. We zijn bijzonder blij 
dat Anita en Ada dit willen doen. Omdat zij dit al enige tijd verzorgen, is met hen afgesproken deze 
situatie met terugwerkende kracht per 1 april jl. te doen ingaan. 
 

*nieuwe classispredikant 
U weet het misschien, maar er zijn grote veranderingen gaande in de regionale kerk. De protestantse 
gemeenten zijn altijd al met elkaar in verschillende regio’s verbonden. Zo’n regio wordt classis 
(meervoud: classes) genoemd. Door een grote herindeling is het aantal classicale vergaderingen 
drastisch teruggebracht. Er zijn nu elf classes in het hele land in plaats van zo’n kleine 70 vroeger. De 
classis heeft een nieuwe (professionele) functie geschapen, namelijk die van classispredikant. Deze 
functie is gecreëerd in het kader van het proces Kerk 2025 en is bedoeld om de regionale samenhang 
tussen gemeenten te vergroten. Deze classispredikant is het gezicht van de Protestantse Kerk in zijn 
regio. Hij bevordert onder meer de ontmoeting van de gemeenten. De classispredikant signaleert 
wat er in gemeenten en kerkenraden leeft, wat hen belemmert en verder kan helpen bij het gestalte 
geven aan hun roeping. Met ingang van 1 september 2018 wordt dr. J. van Beelen classispredikant 
van de classis Gelderland Zuid & Oost. De classicale vergadering, die het beroep heeft uitgebracht, is 
dankbaar dat dr. Van Beelen het beroep direct heeft aangenomen. Dr. Van Beelen heeft nadrukkelijk 
gekozen voor deze classis – die hij in zijn huidige functie als regionaal adviseur van de classicale 
vergaderingen van de Veluwe, Overijssel en Flevoland en Gelderland Zuid & Oost goed heeft leren 
kennen – vanwege de kerkelijke breedte en de mooie diversiteit in geloofsbeleving. Voor de 
duidelijkheid: de classis Gelderland Zuid & Oost omvat grofweg de Bommelerwaard, Betuwe plus de 
gehele Gelderse Achterhoek en de gebieden rond Arnhem en Nijmegen. Het is dus een fors, 
geografisch uitgebreid gebied. Ook kerkelijk is het zéér divers: van de ingetogen, bevindelijke 
religiositeit in de Achterhoek tot de orthodoxe geloofsopvattingen in het rivierengebied, van de 
uitdagingen in de grote steden tot de modernere ideeën in de gemeenten aan de Veluwezoom. Het 
is een voorrecht om aan dat nieuwe proces deel te kunnen nemen. 
 

*Architectuur en kerkgeschiedenis: de glimlach van de hemel 
 

Al eeuwenlang domineren de middeleeuwse kathedralen onze 
horizon en bepalen ze het gezicht van steden. Maar hoe is deze 
stijl ontstaan? Wat veranderde de Romaanse (en vaak beduidend 
lagere) kerken in de grote en hoge kathedralen? Eén van de 
belangrijkste redenen voor de stijlwisseling is een andere kijk op 
God, de mens en de wereld. Na de veelal ernstige gezichten in de 
Romaanse stijl toont de gotiek een beeldtaal waar ineens een 
glimlach verschijnt. Verder worden de kerken getekend door de 
glas-in-loodramen en het licht: het is alsof de hemel tastbaar 

dichtbij komt in de kathedralen. Aan de hand van zwart-wit foto’s van de kerken in Normandië (die 
hij de afgelopen jaren intensief documenteerde) vertelt ds. Frans Ort een verhaal over de 
veranderingen in geloven, die ons diepgaand hebben beïnvloed. Voorkennis is niet nodig. U bent van 
harte uitgenodigd voor een mooie avond rondom architectuur en kerkgeschiedenis. (En wie in 
Normandië op vakantie wil, mag de schoonheid van de kerken alvast komen bewonderen ☺) De 
avond is op 11 juni aanstaande, het begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de vertrouwde serre 
van Rozendaal. 
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Nicodemuskring 
Op vrijdagmorgen 29 juni aanstaande komen we weer samen met de Nicodemuskring. Onze vaste 
stek is de serre van Rozendaal. De koffie staat klaar vanaf 9.45 uur. De morgen begint om 10.15 uur. 
De laatste twee maal stond het Onze Vader centraal. Deze laatste keer voor de zomervakantie is het 
onderwerp nog niet vastgelegd. We houden u via de mailgroep op de hoogte. 

  
Verhalen in de zomer: Getijden van Frans Ort 
 

In de afgelopen jaren schreef ds. Frans Ort een hele serie korte 
verhalen. Regelmatig vertelde hij –samen met de vertellers van de 
BVvanVerhalen- Bijbelse verhalen in een nieuw jasje. Maar 
daarnaast schreef hij een serie korte verhalen die algemener van 
karakter zijn.   
De serie verhalen is ontstaan tussen 2012 en 2016. Het geheel 
speelt zich af in een denkbeeldig Frans dorpje aan de 
Normandische kust. De mensen komen er om een lang weekend 
uit te waaien op het strand, om op verhaal te komen of gewoon 

om in de zon te zitten. Zoals  zo vaak in het werk van Frans Ort is het motief de onverbiddelijkheid 
van de tijd: het definitieve en bepalende van gisteren, het ongewisse van morgen en de 
verwachtingen in het nu. Sleutelwoorden zijn weemoed, hoop, levensvreugde, verdriet, loslaten of 
juist opnieuw liefhebben. Op deze avond in de beginnende zomer leest hij een aantal van deze 
verhalen voor. Ze zullen worden afgewisseld door muziek. Iedereen die deze verhalen wil komen 
beluisteren, is van harte uitgenodigd! De verhalen worden naderhand uitgedeeld in een klein boekje, 
dat de deelnemers kunnen meenemen. De avond is op 4 juli aanstaande, het begint om 20.00 uur en 
wordt gehouden in de serre van Rozendaal. 
ds. Frans Ort 
                     

In Memoriam:   Walda Haag, oud cantorijlid,  30-12-1916 - 17-04-2018 
 
Als jonge sopraan kwam ik halverwege de jaren tachtig bij de cantorij van Rozendaal. 
Vanaf het begin was ik onder de indruk van Walda Haag. 
Haar spraak was een beetje deftig en zij had een prachtige, warme en zuivere alt, waarmee zij jaren 
in de cantorij heeft gezongen. 
Walda woonde dicht bij de kerk op de Kerklaan, hoek Genestetlaan en  als het nodig was voor 't een 
of ander, kon ze snel even naar huis lopen. 
Haar man had zijn huisartsenpraktijk overgedaan en was geneesheer-directeur van het toenmalige 
Diaconessenhuis in Arnhem geworden. Daarmee kwam er ook een eind aan de drukke "vrouw-van-
de-huisarts-baan" die Walda jarenlang met veel verve had vervuld.. 
Op een gegeven moment is Walda met het zingen in de cantorij gestopt. Als ik me goed herinner was 
een van de redenen daarvoor, dat zij familie in Dieren ging ondersteunen. 
Nog weer later verhuisde ze naar "De Biesdel" en daar heeft zij gewoond tot aan haar overlijden. 
Het was heel bijzonder om als cantorij tijdens haar afscheidsbijeenkomst op 24 april 2018 te zingen 
in de kerk van Rozendaal. De kerk, waarin zij zelf zoveel jaren heeft meegedaan om "de lofzang 
gaande te houden". 
Namens de cantorij van Rozendaal,    Ans van Dijkhuizen. 
 
Nieuws van de kerkrentmeesters 
 
-  De jaarrekening over 2017 is gereed en in de mei-vergadering van de kerkenraad vastgesteld.  
   Wederom mogen wij ons verheugen over een positief resultaat. Voor 2017 bedraagt dit € 7.630,-  
   en dit bedrag zal toegevoegd worden aan ons vermogen. De volledige jaarrekening ligt ter inzage  
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   bij de heer Leo Blokland (penningmeester) en is – in samenvatting – aanwezig op onze website. 
 
-  Het toegezegde bedrag voor de actie Kerkbalans 2018 bedraagt € 64.047 (begroot is € 64.000,-). 
   Alle gevers hartelijk dank voor hun bijdragen! 
 
-  Inmiddels zijn de grote “klussen” (proefrestauratie van een deel van de muurschildering, UV- 
   werende folie op de kerkramen en herstel van het orgel) succesvol afgerond.  Voor wat betreft de  
   muurschildering is nu het wachten op het resultaat van de proefrestauratie, hetgeen in het  
   voorjaar van 2019 beoordeeld kan worden. Op basis hiervan gaan we besluiten of een volledige 
   restauratie technisch en financieel haalbaar is.  
   Voor de thans uitgevoerde proefrestauratie van de muurschildering is een subsidie  
   aangevraagd bij de Provincie Gelderland en deze werd begin mei volledig gehonoreerd. Dat wil 
   zeggen dat 75% van de gemaakte kosten (= het maximum subsidiebedrag) door de provincie zijn 
   vergoed. Het resterende deel is uit eigen middelen betaald. 
 
  - Ten behoeve van de exploitatie van de Serre ontvangen wij een jaarlijkse subsidie van de gemeente 
    Rozendaal. Ook ten behoeve van 2019 is een aanvraag ingediend waarover de gemeente 
    eind van dit jaar zal beslissen. 
 
-  Voor het Open Podium tijdens de zomerfair ontvingen wij een subsidie van € 800,- van de gemeente  
   Rozendaal. 
 
-  Het huurcontract met de Sociëteit Velp wordt – met ingang van 2019 – voor onbepaalde tijd verlengd.  
    Daarmee is een belangrijke bron van inkomsten voor de exploitatie van de Serre geborgd. 
    Ook met een aantal andere – nu nog tijdelijke – huurders van de Serre gaat overlegd worden om  
    tot een dergelijke overeenkomst te komen. 
 
-  Reeds geruime tijd zijn wij doende om ons team van kosters uit te breiden (leeftijd en gezondheid  
   maken de dienstverlening op dit terrein kwetsbaar).  Met veel genoegen kan ik meedelen dat onze  
   zoektocht een geweldig resultaat heeft opgeleverd en dat het team uitgebreid gaat worden met:  
   - Jan de Haas als koster voor rouw- en trouwdiensten, 
   - Marjan Bleker als koster voor rouw- en trouwdiensten, 
   - Magda Duteweerd als koster voor de zondagse diensten, 
   - Hans Both als (tijdelijk) koster voor alle diensten en 
   - Jan Dijkhuis als (tijdelijk) koster voor de zondagse diensten. 
   De nieuwe “ploeg” begint in het 3e kwartaal van dit jaar en wij wensen hen veel succes bij de  
   uitvoering van hun taak. 
 
 - Ingevolge de ARBO-wetgeving dienen ook (kleine) kerken te voldoen aan een aantal eisen op 
   het gebied van veiligheid. Een recent artikel in het blad “Kerkbeheer” leerde ons dat wij de  
   situatie in onze kerk en Serre nog eens moeten evalueren (m.n. de aanwezigheid van  
   medische hulpmiddelen en ondersteuning bij een calamiteit vragen extra aandacht). 
   V.w.b. de aanduiding van vluchtwegen en blusmiddelen wordt reeds  voldaan aan de gestelde eisen.  
   (deze zaken worden ook jaarlijks gecontroleerd). 
 
-  Een aantal van onze gemeenteleden ervoer geluidsproblemen bij het beluisteren van de  
   diensten via de kerkomroep. Het lijkt erop dat deze problemen door de verantwoordelijke  
   organisatie zijn opgelost, maar mocht u in de toekomst weer problemen ervaren (geluids- 
   kwaliteit, wegvallende verbinding) aarzel dan niet om mij direct te informeren. 
 
 - Het zal u niet verbazen dat onze kerk en Serre behoorlijk wat energie verbruiken voor verwarming  
   en verlichting. Het afgelopen jaar werden de oude pompen van de cv-installatie reeds 
   vervangen door moderne energiezuinige exemplaren waarmee het elektriciteitsverbruik geredu- 
   ceerd kan worden. Nu willen wij een onderzoek gaan starten naar de reductiemogelijkheden van  
   het  gasverbruik en andere energiebesparende maatregelen. Mits financieel haalbaar, wordt  
   daartoe een professioneel  bureau ( met de relevante ervaring bij kerkgebouwen) ingeschakeld.  
   Wij houden u op de hoogte van onze inspanningen om - waar mogelijk-  onze kerk te 
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   “vergroenen”. 
- Na een geweldige groeispurt in april kunnen we weer volop genieten van de tuin rondom ons kerkgebouw.  
  Alhoewel de natuur een groot aandeel levert in de schoonheid van deze omgeving, moeten we ook 
  onze tuinvrouwen en -mannen  niet vergeten en danken voor de vrijwillige inzet van hun “groene  
  vingers” voor het behoud van al dit moois! 
   
Namens de kerkrentmeesters, Hans Rexwinkel 

 
Diaconiecollectes juni 
Zondag 3 juni : voor diaconaat algemeen en dat betekent dat de opbrengst in het potje komt dat 
algemene noden bestrijdt. 
Zondag 10 juni : in verband met de zomerfair geen dienst in Rozendaal. 
Zondag 17 juni : KIA werelddiaconaat: een kans voor inheemse jongeren in Guatemala.  Guatemala 
werd tientallen jarenlang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking 
te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid in het land is groot.  

 
Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, hebben 
nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. 
Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van KIA biedt 
deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of 
bekwaamheid in het bedrukken van textiel. Ook wordt geholpen 
bij het opzetten coöperaties. 
Zondag 24 juni : wordt er gecollecteerd voor het Inloophuis Velp. 
Het inloophuis is alweer een aantal jaren geleden gestart en heeft 
-kort gezegd- als doel een trefpunt te zijn, waar contacten gelegd 

kunnen worden. Buurtbewoners vinden er een luisterend oor, ze kunnen er binnenlopen, een 
spelletje doen of gewoon een kop koffie drinken, soms een eenvoudige maaltijd nuttigen. Om zoiets 
goed draaiende te houden is en blijft natuurlijk altijd (financiële) hulp van 'buiten' welkom! 
Zondag 1 juli : voor de Stichting Platform Vluchtelingen Arnhem (VPA) aan de Kastanjelaan in 
Arnhem. Migranten met enig perspectief of in een schrijnende situatie kunnen daar terecht voor 
beperkt juridisch advies, hulp bij medische voorzieningen en als een goed onderkomen ontbreekt. De 
benodigde gelden komen in beperkte mate van kerken, particulieren en fondsen. Het geheel wordt 
'gerund 'door alleen vrijwilligers. 
 
Oprichting van het VPA, de geschiedenis: 
In december 2003 werd op het station in Arnhem in de vrieskou een gezin, man, vrouw en twee 
kinderen, aangetroffen. Zij waren uitgeprocedeerd en hadden geen recht meer op opvang. Daarom 
waren ze op straat gezet. Dat moment was bepaald door de leeftijd van het jongste kind, een baby 
van 6 weken. Een vrouw die zwanger is mag wanneer ze geen recht meer heeft op opvang samen 
met eventuele gezinsleden in de opvang blijven tot de baby 6 weken is. En dan gaan ze de straat op. 
Dat zijn/waren in Nederland de regels en er zijn en waren  mensen die bereid zijn die regels uit te 
voeren. Maar er zijn ook mensen die niet willen accepteren dat er in Nederland zo met mensen 
wordt omgegaan. Het gezin vond tijdelijk onderdak in ruimten die horen bij de kerk van de 
Parkstraatgemeente. 
Naar aanleiding van deze gebeurtenis werd het initiatief genomen tot oprichting van Stichting 
Vluchtelingen Platform Arnhem (VPA). Naast vertegenwoordigers van Arnhemse kerken waren bij de 
oprichting onder meer betrokken vertegenwoordigers van GroenLinks, SP, Christen Unie en het Rode 
Kruis. Ook waren mensen aanwezig van Onbegrensd. Zij ondersteunden al langere tijd asielzoekers in 
nood. 
voor de diakenen           Ans van Dijkhuizen.                 
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                                                                        Uit de Kik:  
 

Zomerfair Rozendaal op 9 en 10 juni 2018 
 
In het weekend van 9 en 10 juni vindt de jaarlijkse 
zomerfair van de Kerk van Rozendaal aan de Kerklaan 
plaats. Twee dagen lang is de kerk omgebouwd tot een 

boekenmarkt annex expositieruimte. Behalve boekhandel Jansen & de Feijter zullen ook enkele 
particulieren boeken aanbieden. Een nieuw, kleurrijk boekje met wandel- en fietstochten in en 
rondom Rozendaal zal op zaterdag gepresenteerd worden en is uiteraard te koop.  
De tuin staat vol met kraampjes waar o.a. keramiek, jams, plantjes, sieraden en shawls te koop zijn. 
En er zijn heerlijke hapjes, drankjes en ijs te koop. Natuurlijk is er ook muziek om een lome, zomerse 
sfeer te creëren. Tegen het eind van de middag van zowel de zaterdag als de zondag treedt de 
Rozendaalse Kapel op.  
Ter gelegenheid van de viering van 200 jaar gemeente Rozendaal is er in de tuin een podium 
gebouwd, waarop de jeugd van Rozendaal en omstreken zijn muzikale kunnen laat horen. Op 
zondagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur vinden hier optredens plaats en, bij voldoende 
belangstelling, ook op de zaterdagmiddag. 
U bent van harte welkom tussen 10.00 en 17.00 uur, toegang vrij. 
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              Een kijkje in het muzikale keukentje (8) 
 
Na de psalmen zijn we in ons Nieuwe Liedboek aangeland op pagina 421. Daar 
begint de volgende gang van ons muzikale menu: de ‘Cantica’, of in gewone 
kerktaal: de kantieken. De koks gluren naar ons, de schalen achterna waarop het 
uitzonderlijke gerecht van de elf lofgezangen worden gepresenteerd. Cantica zijn 
lofgezangen waarvan de tekst wel in de bijbel is terug te vinden maar niet in de 

psalmen. In ons Liedboek zijn ze als aparte categorie opgenomen. De teksten van drie kantieken  
komen uit het evangelie van Lucas en worden daarom de ‘cantica evangelica’ genoemd. Deze 
kantieken staan daarom ook meteen achter elkaar, te beginnen met de lofzang van Maria 
(‘Magnificat’) waarvan de tekst uit Lucas 1:46-55 komt, gevolgd door die van Zacharias (‘Benedictus’), 
Lucas 1:67-79 en daarna die van Simeon (‘Nunc Demittis’), Lucas 2:29-32.  Het zijn n.l. niet zomaar 
‘gewone’ bijbelliederen of zoals ons Liedboek wil: ‘bijbelse vertelliederen’. De kantieken hebben een 
direct verband met de getijdendiensten in het klooster. Jezus heeft het zijn leerlingen zelf gevraagd: 
bidt zonder ophouden!  Die taak was niet nieuw. Al in oude Joodse tijden onderhield men 
gebedsdiensten op vaste tijden, zeker in de tijden dat de Tempel in Jeruzalem niet meer bestond en 
het brengen van offers onmogelijk was. De vroegchristelijke kerk nam die praktijk over en het 
onderhouden van vooral het psalmengebed geldt nu nog als de voornaamste taak van 
kloostergemeenschappen.  In de Middeleeuwen groeide een traditie om zó onophoudelijk te bidden 
dat per dag alle 150 psalmen aan de beurt kwamen. Maar ja, er moest toch ook ‘gewerkt’ worden want 
‘als iemand niet wil werken, moet hij ook niet eten.’1 Het gevolg was dat men het psalmengebed ging 
verdelen over de hele week en dát is in veel kloostergemeenschappen vandaag de dag nog zo. Heel 
vroeg in de ochtend of de late nanacht beginnen de gebedsdiensten met de ‘Metten’. Dat woord komt 
van het Latijnse ‘matutinus’ en daarvan is ons woord ‘matineus’ weer afgeleid: héél vroeg vanwege  
het verlangen naar de wederkomst, in de eerste plaats van Christus maar ook van de dag. Nog in de 
Middeleeuwen werden de Metten zelfs precies om middernacht gebeden!  Net als bij ons niet-
kloosterlingen tikt de biologische klok van elke vaste bewoner ook volgens eigen aanleg en….dat leidt 
er toe dat  men vast heel plechtig, maar lang niet altijd heel vrolijk wakker komt aangesneld  naar dat 
hele vroege eerste gebedsuur! Het prijzende werk van G’d komt daarom rustig op gang, meestal met 
het zingen van één of meerdere psalmen en veel stil, met gesloten ogen!, gebed.  Pas in de 
getijdendienst daarna, de Lauden (‘Dageraad’), in de Middeleeuwen dan ook rond de zonsopgang 
gebeden, verwelkomt men de bezigheden van de nieuwe dag met o.a. het zingen van het 
‘Benedictus’(‘Gezegend!’), de Lofzang van Zacharias. Daarna werden in oude tijden elke drie uur 
gebedsvieringen gehouden, om 6 uur de priem, om 9 uur de terts, om 12 uur tussen de middag de 
sext, om 15 uur de none.  Die 3-uursdiensten zijn na het 2e Vaticaans concilie verdwenen. De priem 
ging op in de Lauden en de terts, sext en none in een ‘middaggebed’, rond 12 uur.  Aan het eind van 
de middag, tegen 17 uur, komt men bijeen in de Vespers(‘Avond’),  dat ‘dank’ betekent. Dat woord 
geeft hoofdbrekens want…dat lijkt een meervoud van ‘vesper’. Tja, niks aan te doen: het enkelvoud 
luidt: vespers. Men looft en prijst de dag nog voluit, er wordt in alle mogelijke schakeringen dank 
gezegd, vanuit een verwonderde voldaanheid en zingt daarom het ‘Magnificat’ (‘Verheugend!’), de 
Lofzang van Maria. Rond 20 uur komt men nog één keer bijeen voor de Completen, de dagsluiting, 
waarin men ‘het berouw’ uitzingt over alle dingen die ook deze dag minder goed zijn gegaan, gevolgd 
door het zingen van het ‘Nunc Dimittis’ (‘Nu laat heen gaan!’), de lofzang van Simeon.  Voor al die 
getijdengebeden is een liturgische structuur ontworpen, van lezingen, psalmen en gebeden.2 De 
dagelijks gebedsdiensten bestaan elk uit zeven delen, waarschijnlijk op grond van Psalm 119:64: ‘Wel 
zevenmaal daags heb ik u geloofd om uw gerechte regels’.3  In het protestantisme hebben we eigenlijk 
twee getijdengebeden overgehouden, het ochtend- en het avondgebed, die ook zo’n liturgische 
structuur hebben, anders dan de hoofddienst op zondag. De structuur daarvan werd in 1978 

                                                           
1 2 Tessalonicenzen 3:10 – Naardense Vertaling 
2 Jaap Bolt, “Het Psalterium” naar de traditie van het Missale Romanum en de Getijde-vieringen naar de Monastieke traditie 

uitg. eigen beheer, 1983. 
3 Naardense Vertaling 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI_Lrzh87ZAhUKKVAKHV4xBX8QjRx6BAgAEAY&url=https://www.stickythings.nl/muzieknoten-sticker-1&psig=AOvVaw2lPG6z0x2MTdOXlx-wkShi&ust=1520094610264968
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aangereikt door een uitgave van de Prof. Dr. G. van der Leeuw-stichting dat de prangende titel draagt: 
‘Onze hulp’ . Want ja, dat waren de jaren dat ‘liturgie’ in protestantse kring opnieuw moest worden 
geleerd!   
Protestant of niet, die Latijnse kerkelijke termen uit de katholieke mis waren en zijn ons best 
vertrouwd. Dat skelet van de orde van dienst op zondag  is door de eeuwen heen, levendig aangekleed, 
in allerlei composities op de geluidsdragers of via de concertzaal onze ziel  binnengewandeld. Zelfs de 
protestantse Bach componeerde zijn Hohe Messe, Mozart een stuk of 19 missen  en een Requiem, en 
Beethoven minstens twee waaronder zijn beroemde Missa Solemnis, om maar te zwijgen over al die 
componisten van vroeger en later die ik ongenoemd laat. Kerkmusicus Maarten Kooy(*1927-†2013), 
o.a. twintig jaar cantor van de Dom in Utrecht (1971-1991)  schreef voor de Liedboekdagen van de 
Commissie voor de Kerkmuziek in 1984  een  ‘Leerlingenmis’.  De première maakte ik mee. ‘Kyrie 
eleison’ zong het kinderkoor. Met daarachteraan op dezelfde melodie het zinnetje: ’Dat is: ‘Heer 
ontferm u’.  Zo ging dat door. Zong het kinderkoor ‘Sanctus, Sanctus’, dan kwam er direct achteraan: 
‘Dat is:  Heilig, heilig’ etc. Zei een medecursist naast mij: ‘Echt een mis voor verstokte protestanten!’. 
Mooi was het. Het was niet de eerste mis die Maarten Kooy had gecomponeerd. In 1973-1974, in de 
tijd dat het vorige Liedboek werd gepresenteerd, schreef hij een ‘Missa Brevis”(verkorte mis) voor 
vierstemmig koor met vierstemmig solistenkoor en twee hoorns! Die protestanten moesten zelf nu 
maar eens zingen wat op al die langspeelplaten stond. De Eeuwige had daar vast het volste recht op. 
Kunnen wij de cantica tamelijk willekeurig inzetten als lofprijzingen met als enige criterium of de tekst 
en/of de melodie ons bevalt?  Dat kan eigenlijk met geen enkel gezang. Aan de cantica kleeft altijd iets 
ongemakkelijks omdat enerzijds de selectie in het Liedboek klein is gebleven. In de hele Bijbel staan 
vermoedelijk wel vijftig teksten die een lofgezang vormen. Het Bijbelboek Jesaja mag wel 
hofleverancier genoemd worden met minstens 19 van zulke teksten.  Er staat er één in ons Liedboek: 
Jesaja 12 (Gez. 153). In ons Liedboek staan zes kantieken uit het OT en vijf uit het NT. Dat in ons 
Liedboek de Lofzang van Maria in vijf versies genoteerd staat zegt vermoedelijk iets over de 
herkenbaarheid en/of populariteit van deze cantiek. Maria’s hart verheugt zich na de aankondiging 
door de engel Gabriël van de geboorte van een zoon  die ‘als zoon van de Allerhoogste zal worden 
aangeroepen’ (Luc. 1:32)4. Dat is te begrijpen want ons gevoel zegt dat het dan bijna Kerstmis wordt!  
Maar deze lofzang is liturgisch wel veel sterker dan aan Kerst, gebonden aan de kloostertraditie, en 
wel aan de vespers, zoals de lofzang van Zacharias op dezelfde manier gebonden is aan het 
ochtendgebed. De Lofzang als van Habakuk (Habakuk 3:2, 17-18) is geheel andere koek. De 
bijbehorende bijbeltekst maakt duidelijk dat deze lofzang het profetische tegenwicht vormt tegen de 
breed uitgemeten toorn van G’d. (Hab. 3: 8-16) Waarmee het niet echt makkelijk is om de Lofzang van 
Habakuk geïsoleerd, als ‘doorsnee’- lofzang, in een orde van dienst op te nemen als achterwege blijft 
wat Habakuk heeft geïnspireerd tot zijn woorden van lof!  En wat te denken van de Lofzang van ‘de 
drie mannen in het vuur’ (Daniël 3:52-90). U kent het verhaal vast: Nevoechadnetsar veroordeelt drie 
mannen tot de dood door het vuur omdat ze weigeren hem te aanbidden in plaats van hun G’d. Maar 
het vuur verteert hen niet. In de ‘brandende oven’ zingen ze luidkeels de lof van de Eeuwige. De koning 
hoort het en valt van verbazing bijna van zijn troon. Hij ziet in het vuur niet drie maar vier ‘kerels’ en 
‘vuur dat hen niet schaadt’5. De drie gevangenen worden bevrijd. In de Hebreeuwse bijbel staat wel 
het verhaal van de ter doodveroordeling en de redding uit het vuur maar niet de tekst van het lange 
lofgezang! Dat komt uit een latere Griekse vertaling en is aan de bijbeltekst toegevoegd. Dus is er nu 
sprake van een ‘originele’ cantiek of van een toegevoegde tekst die de status van ‘cantiek’ verdient?  
Dat laatste natuurlijk want je zult maar in het vuur staan en dan niets anders kunnen doen dan niet 
alleen je letterlijke maar ook je figuurlijke vurigheid uitzingen in een magistrale lofzang aan de Eeuwige, 
schepper van hemel en aarde!  Als mens van deze tijd kan ik ervan dromen dat het altijd zo zou moeten 
kunnen wérken: dwars tegen elke onrechtvaardige doodstraf in, onze stem in zoveel gezongen poëzie 
verheffen.  Dat dan machthebbers van verbijstering van hun stoelen vallen en doodstraffen ongedaan 
maken. Waarmee ons tussengerecht ‘Cantica’ bepaald schitterend opgemaakte, erg gecompliceerd 

                                                           
4 Naardense Vertaling 
5 Naardense vertaling 
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samengestelde, doch smakelijke hapjes zijn geworden. Terwijl er vragen onbeantwoord blijven: wat is 
het goede moment om deze lofgezangen te programmeren? Want zoals Zacharias, Maria en Simeon 
gebonden zijn aan tijden van de dag, lijken ook de kantieken gebonden aan bepaalde periodes van het 
kerkelijk jaar of tenminste aan lezingen volgens het leesrooster. En: moeten kerklieden eigenlijk altijd 
(bijbel)tekstgetrouw zijn? Over die ingewikkelde combinaties een andere keer als we toe zijn aan de 
volgende gang van ons menu: de bijbelse vertelliederen.  
Mei 2018, Ada Waalboer.  
 

 

Zomercantorij in Rozendaal 
Ook dit jaar wordt er in de zomermaanden traditiegetrouw een 
zomercantorij georganiseerd.  
De zomercantorij start op 1 juli en loopt door tot en met 26 
augustus. Iedereen die dat leuk vindt kan weer meezingen met de 
zomercantorij. Net als voorgaande jaren hoeft u niet goed te 
kunnen zingen of ervaring te hebben als koorzanger, het 
belangrijkste is dat u plezier beleeft aan zingen. 

U bent van harte welkom als u zomaar een keertje komt, maar ook als u vaker komt. U mag alleen 
komen en samen met anderen. U hoeft niet verbonden te zijn aan (de kerk van) Rozendaal, ook 
mensen uit Velp, Arnhem, Westervoort en nog verder weg zijn van harte welkom. 
Als het u heel goed bevalt mag u ook na de zomer blijven, maar dat hoeft natuurlijk niet. 
Uiteindelijk telt alleen dat u het leuk vindt om (een keer) samen met anderen te zingen.  
De zomercantorij repeteert elke zondagmorgen om half tien in de serre en zingt vervolgens om tien 
uur in de dienst. Er wordt hoofdzakelijk éénstemmig gezongen en het betreft voor het merendeel 
(redelijk) bekende liederen. 
De zomercantorij wordt afwisselend geleid door Ada Waalboer en Anita Nibbelink.  
We zien ook dit jaar weer uit naar een zomer vol zang en zangers! 
Ada Waalboer 
Anita Nibbelink 
 

De Serre van Rozendaal 
 
woensdag 20 juni: Turkse muziek  

 
Murset Yavuz en Tuncay Arslan zullen op woensdagochtend 20 juni 
traditionele Turkse muziek voor ons spelen. Ze wonen in Arnhem en 
zingen en spelen met passie voor hun plezier. 
Zoals elke woensdag is de Serre geopend voor ontmoeting en koffie van 

10.00 tot 12.30 uur. Het optreden van Murset en Tuncay begint om 10.30 uur. Toegang vrij. 
 

                  

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZpeGo2K3bAhUIvRQKHeN8Au4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.pknzeevangenoudendijk.nl/vieringen/eredienst/cantorij&psig=AOvVaw3fHhSuuxENzPNKB2dp9tBR&ust=1527778405194620
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Raad van  Kerken Velp/Rozendaal  
 

Velleper donderdagen 
  
Op 26 juli en 2 augustus worden dit jaar de Velleper donderdagen 
gehouden. Als Raad van Kerken Velp/Rozendaal zijn we voor de 
dertiende maal present. In de Emmastraat hebben we een kraam voor 
de kerk staan, als een vooruitgeschoven post in de drukte van de 

braderie. Er worden op straat kaarsen uitgereikt. Dat kaarsje kan in de kerk worden opgestoken. 
Vorig jaar hebben 1250 mensen per dag daar gebruik van gemaakt.  
Ook dit jaar zoeken we vrijwilligers om kaarsen uit te delen, op de brandende kaarsjes te letten, 
mensen te begroeten, en eventueel een gesprekje te voeren met de bezoekers. 
De ervaringen van de vrijwilligers zijn meestal zeer positief; zo’n dagdeel geeft veel voldoening en is 
ook vaak gezellig. Op maandag 23 juli om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst in het 
parochiecentrum van Velp. 
 Indien u belangstelling heeft kunt u zich opgeven bij Bert Beekhuis en/of Gerda van den Bijllaardt, 
die deel uitmaken namens Rozendaal van het bestuur van de Raad van Kerken. 
  
Bert Beekhuis 
m-bbeekhuis@hetnet.nl 

Zoom!  Festival 2018 Van 30 mei tot en met 3 juni 2018 vindt ZOOM! Kamermuziekfestival 

plaats op en rond de Veluwezoom. Van woensdag tot en met zondag, geven de musici van het Ruysdael 
Kwartet samen met hun (internationale) gasten bijzondere kamermuziekconcerten op prachtige locaties 
in Rheden, Rozendaal en Doesburg.  
 

Concerten in de kerk van Rozendaal: 
 
* Zaterdag 2 juni – 18.30 uur: Presentatieconcert Masterclass ZOOM!  
De musici van het Ruysdael Kwartet en hun gasten geven ook dit jaar tijdens het ZOOM! 
Kamermuziekfestival workshops en masterclasses aan gevorderde amateurs en aankomende 
professionals. De ensembles die dit jaar hebben deelgenomen aan de masterclasses laten tijdens dit 
presentatieconcert de resultaten horen van hun inspanningen. 
Voor deze workshops is er dit jaar ook een samenwerking aangegaan met Codarts Hogeschool voor de 
Kunsten in Rotterdam. 
Dit concert is gratis toegankelijk 

Zondag 3 juni: Fietsrouteconcerten.  
Een uniek onderdeel van ZOOM! zijn de fietsrouteconcerten: 
fietsend naar verrassende locaties langs de Veluwezoom genieten 
van mooie kamermuziek. U kunt kiezen uit vier uitgestippelde 
routes. Deze brengen u naar vier locaties, waar u zeer diverse 
concertjes kunt beluisteren. De fietsafstand voor elk van deze 
routes is goed haalbaar. Wilt u een wat sportievere uitdaging? Dan 

raden wij route 1 aan, die zich wat dieper in de lommerrijke Veluwse heuvels begeeft. Elke route 
start om 13.00 uur met daarna steeds een uur later de aanvang van het volgende concert. (1 fietsje is 
het makkelijkst. 
Ter afsluiting is er het Fietsslotconcert. Hier komt het fietsende publiek van de vier verschillende 
routes om 17.00 uur bij elkaar in de Dorpskerk van Rheden.  
* De start van route 2 is in onze kerk zondag om 13.00 uur      Alle info op www.zoomfestival.nl 

mailto:m-bbeekhuis@hetnet.nl
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Agenda PG Rozendaal 2018 
 

Juni  Za 2  19.30 uur Kamermuziekfestival Zoom: 
presentatieconcert Masterclass in 
kerkzaal  

 Zo   3 10.00 uur  Ds. S.L.S. de Vries, Utrecht 

 Zo 3 13.00 uur Kamermuziekfestival Zoom: start 
Fietsrouteconcert route 2 

 Wo 6 10 – 12.30 uur Serre van Rozendaal 

 Za   9 10 – 17.00 uur Rozendaalse Zomerfair 

 Zo 10  10 -  17.00 uur 
 

Rozendaalse Zomerfair  
Geen dienst in Rozendaal 

 Ma 11 20.00 uur Ds. Frans Ort: Architectuur en 
Kerkgeschiedenis: De glimlach van de 
hemel  

 Wo 13 10 – 12.30 uur Serre van Rozendaal 

 Zo 17 10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal 

 Wo 20 10 – 12.30 uur 
Vanaf 10.30 uur 

Serre van Rozendaal:  
Turkse muziek door Murset Yavuz en 
Tuncay Arslan 

 Wo 20 20.00 uur Film in de tuinkamer  
Meer info t.z.t. per mail 

 Zo 24 10.00 uur Mw. Ds. M.G. Fernhout, Arnhem 

 Wo 27 10 – 12.30 uur Serre van Rozendaal 

 Vrij 29 10.00 uur  Nicodemus 

juli Zo  1 10.00 uur Ds. F.C. Ort, Rozendaal 

 Ma 4 20.00 uur Verhalen in de zomer: Getijden met 
Ds. Frans Ort 

 
 
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 juni verschijnen                                                                      
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