Woord vooraf
Voor u ligt de folder voor het komende winter- , lente- en zomerwerk in de kerk van
Rozendaal. Het aanbod van kringen, avonden en cursussen is divers: het zijn ontmoetingen
met de talloze wijzen waarop mensen hun ideeën en emoties uiten. In Bijbelverhalen, in
muziek, in kunst, in liederen. Wij zullen het komende seizoen op excursie gaan langs al deze
uitingen van bijbel, cultuur of geloof. Het kunnen ontmoetingen zijn die kostbaar zijn, die
inspireren of uitdagen of die ons troosten. Plaats waar deze ontmoetingen zal zijn, is de
vernieuwde Tuinkamer.
Voor wie zijn de morgens of avonden? Eenvoudigweg: voor iedereen die geïnteresseerd is in
de inhoud. Wij mikken nadrukkelijk op de inwoners van ons dorp, niet alleen op de leden van
onze kerkelijke gemeente maar vooral op ieder van u die mee wil worden genomen op een
ontdekkingstocht langs aspecten van bijbel, filosofie, kunst en cultuur.
Waar komen we samen? Dat ligt voor de hand: vrijwel altijd in de kerk van Rozendaal. Wij
maken gebruik van de Tuinkamer, die naast de kerk ligt, of we gebruiken de grote ruimte
waar we ook onze erediensten vieren.
Wij wensen u veel plezier met het doornemen van onze activiteiten en wie weet, tot ziens in
de Tuinkamer!
ds. Frans Ort

Nicodemuskring
Al jaren komt de Nicodemuskring samen in de Tuinkamer van onze kerk bijeen om samen na
te denken en vooral van gedachten te wisselen over actuele thema’s, over filosofische en
existentiële vragen, over theologen en hun visies. De ochtenden duren van 10 tot ongeveer
12 uur. De opzet van de ochtenden is globaal als volgt: we drinken samen koffie, we
luisteren naar een inleiding en vervolgens gaan we na een korte pauze met elkaar in gesprek
omtrent de aangereikte thema’s. Als u dit leest, is onze eerste bijeenkomst al geweest: we
spraken daar over de [plaats en positie van de kerk tijdens de zelfstandigwording van
Indonesië. Inleider was ds. Hans van der Wal. De keer daarop zal ds. Frans Ort een inleiding
geven op de wijze waarop Eugen Drewermann zijn bijbeluitleg in psychologisch licht zet. In
november zal ds. Hans van der Wal zijn verhaal vervolgen en afronden over Indonesië. De
volgende ochtenden zijn nog open: we maken dan afspraken over de volgende keren dat we
samen komen. De Nicodemuskring is inmiddels gegroeid tot een plek waar we intensief met
elkaar nadenken over veel facetten van de religie en de filosofie. Ieder die geïnteresseerd is
in verdergaande ontplooiing is van harte uitgenodigd om aan te schuiven…
De eerste ochtend is op vrijdag 25 september aanstaande. In principe komen we daarop
aansluitend samen op elke laatste vrijdagmorgen van de maand.
data: vanaf 25 september 2015, in principe elke laatste vrijdagmorgen van de maand
aanvangstijd: 10.00 uur (koffie klaar om 9.45 uur)
plaats van samenkomst: Tuinkamer, Kerk van Rozendaal
inleider: leden van de groep, ds. Frans Ort

gesprekken rond de open haard
In dit komende seizoen wil ik graag een bescheiden gesprekskring opstarten voor
gemeenteleden en andere belangstellenden tussen de dertig en vijfenveertig jaar. Ik zou dan
graag met elkaar willen praten over veel verschillende onderwerpen rond kerk, geloof,
bijbel en actualiteit. Ook zouden we met elkaar kunnen praten over de zaken die ons op dit
moment bezighouden in werk en gezin.
De eerste avond zal in de kerk worden gehouden: we komen samen in de Tuinkamer. Maar
misschien is het ook een idee om in de toekomst de avonden bij ons thuis te organiseren: we
bespreken het wel… Op 3 november komen we samen en we zullen dan een
kennismakingsbijeenkomst hebben. Daarnaast bespreken we de opzet en het vervolg van de
komende avonden: er is duidelijk ook inbreng van de deelnemers…
Ik zou het wel fijn vinden wanneer degenen die deel gaan nemen zich ook bij mij zouden
willen opgeven.
Dat kan via email: frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl of via de telefoon: 03 13 41 41 37.
Tot ziens!
data: 3 november 2015
aanvangstijd: 20.00 uur
plaats van samenkomst: Tuinkamer, kerk van Rozendaal
inleider: ds. Frans Ort

avond rond het liedboek: de Psalmen
We gaan het liedboek verkennen aan de hand van de psalmen. Eén van de verrijkingen van
het nieuwe liedboek is dat naast de berijmde psalmen vele andere muzikale vormen zijn
opgenomen. Allereerst is het fantastisch dat alle 150 berijmde psalmen uit het vorige
liedboek weer terecht zijn gekomen in het huidige liedboek. De afgelopen twee jaar (en ook
daarvoor al) hebben we kennis kunnen maken met andere manieren van psalm-zingen. We
gaan deze avond al deze verschillende vormen met elkaar beproeven en zingen.
Het (bijbel)boek der psalmen is een verzameling van vijf boeken. Uit elk van die vijf boeken
zullen we een aantal psalmen zingen, berijmd of onberijmd. De betekenis van ‘psalm’ komt
van het Griekse psalmus, en ‘psalmus’ is weer een Griekse vertaling van het Hebreeuwse
Mizmoor, wat letterlijk betekent: spreekgezang met snaarbegeleiding. Iets heel anders dus
dan hoe door de protestantse kerk door de eeuwen heen de psalmen zijn gezongen.
We zullen deze avond ervaren hoe rijk het boek der psalmen is; dit geldt voor de inhoud: zo
onderscheiden we koningspsalmen, wijsheidspsalmen, Sionspsalmen, boetepsalmen… voor
de vorm: lof- dank- en smeekpsalmen en zelfs de vloekpsalm ontbreekt niet, en voor wat
betreft de setting: de bedevaarts- processie- en/of intochtspsalm. En deze diversiteit, naar
inhoud en vorm/setting, zien we tevens terug in de muzikale vormen die we in het liedboek
tegenkomen.
De psalmen zijn geschreven in poëtische taal. Ookal kennen de oorspronkelijke Hebreeuwse
psalmen geen (eind)rijm, toch herkennen we de poëzie, ook in de vertaling, o.a. in de manier
van hoe ze zijn opgeschreven (het gebruik van witregels).
Eén van de belangrijkste stijlmiddelen is het Parallellisme Membrorum, een stijl-figuur
waarbij twee of meer zinswendingen min of meer aan elkaar gelijk zijn.
We zien dit terug in bijvoorbeeld de toonzettingen die doen denken aan hoe de psalmen in
de kloosters werden en worden gezongen, alternerend: het ene vers op reciterende toon
gezongen door de ene groep zangers, het volgende en ‘gelijkende’ vers door de andere
groep. Daarom is het zo fantastisch dat in Rozendaal elke zondag de cantorij zingt, zodat ook
deze vormen van psalmzingen soms een rol kunnen krijgen in de eredienst op zondag.
datum: 19 november 2015
aanvangstijd: 19.30 uur
plaats van samenkomst: Tuinkamer, Kerk van Rozendaal
inleider: Joke Brandsma

rond-de-tafelgesprekken
In het seizoen 2013-2014 hebben we een serie rond-de-tafelgesprekken georganiseerd bij
gemeenteleden aan huis: we spraken toen over onze gemeente, over haar kracht en haar
zwakheden. De gesprekken waren geanimeerd en openhartig. Met enthousiasme is er
gesproken met elkaar. Wij hebben toen besloten om dergelijke ontmoetingen vaker te
organiseren. In het komende seizoen zullen we in het voorjaar weer een aantal middagen en
avonden organiseren. Waarover we zullen spreken, is nu nog een verrassing: in de
kerkenraad willen we daar verder over brainstormen. Via de Nieuwsbrief zullen wij u op de
hoogte houden.
Hopelijk schuift ook u aan bij een van deze ontmoetingen!

De Groote Oorlog: poëzie in de loopgraven
We kunnen er dezer dagen niet omheen: het is inmiddels een eeuw geleden dat de Groote
Oorlog uitbrak. Een oorlog, die buitengewoon diepe sporen achterliet in het leven van
mensen. Natuurlijk allereerst in de levens van de betrokkenen: mannen, vrouwen, kinderen.
Maar ook een oorlog die sporen achterliet in het denken van mensen: ons mensbeeld
veranderde drastisch, de theologie en met name het denken over de almacht Gods draaide
volledig op zijn kop, de technologie kreeg een enorme ontwikkeling en ook de kunst
veranderde zichtbaar. De Groote Oorlog staat ook wel bekend als the writer’s war (de oorlog
van de schrijvers): velen grepen in de loopgraven de pen en schreven hun ellende van zich af
in dagboeken, poëzie, verhalen of roman. Zo werd onder meer het epos Lord of the Rings
geboren in de loopgraven van de Somme… Op 25 januari 2016 verzorgt ds. Frans Ort een
avond met poëzie uit de loopgraven. Met enkele anderen leest hij gedichten die tijdens de
oorlog zijn geschreven. Daarnaast zal hij commentaar leveren op de vele ontwikkelingen die
deze oorlog zo schrikbarend en ontzaglijk wreed maakten. Ook hier geldt weer: voorkennis is
niet nodig, interesse wel!
De opmerkelijke lezer heeft natuurlijk gemerkt, dat deze kring vorig jaar in Dieren is
gegeven, maar door het barre weer van die avond waren we maar met een heel klein
groepje. Vandaar de mogelijkheid om nu ook in Rozendaal kennis te nemen van deze poëzie.
datum: 25 januari 2016
aanvangstijd: 20.00 uur
plaats van samenkomst:
Tuinkamer, de kerk van Rozendaal
inleider: ds. Frans Ort

verhalenavond
Wij leven in een narratieve traditie: veel van wat wij geloven, is vastgelegd in de verhalen die
we aan elkaar vertellen. Een verhaal is vaak vele malen gelaagder (en gewaagder!) dan een
simpele uitspraak. Denk maar aan het verschil tussen de uitspraak “God is de Schepper” en
de poëtische kracht van het verhaal over Adam en Eva... De afgelopen jaren is er steeds
meer oog gekomen voor de kracht van verhalen, die we aan elkaar vertellen. In de afgelopen
tien jaar heb ik een serie verhalen geschreven waarin ik mij bezighoudt met Bijbelse
verhalen, maar ook met hedendaagse geloofservaringen. Een serie van die verhalen hoop ik
op deze avond te vertellen. Sommige zijn ontstaan tijdens de avonden van de
BVvanVerhalen, een groep verhalenvertellers, die ik in Dieren om mij heen heb verzameld.
Andere ontstonden spontaan tijdens andere gelegenheden. De verhalen zijn nadrukkelijk
bedoeld om mensen die het avontuur van geloven zijn aangegaan, te ondersteunen en uit te
dagen. Ik zou het Joods willen zeggen: wil je weten wat ik gelóóf? Kom maar, ik zal je een
mooi verhaal vertellen…
U bent bij deze van harte uitgenodigd.
datum: 2 maart 2016
aanvangstijd: 20.00 uur
plaats van samenkomst: Tuinkamer, Kerk van Rozendaal
inleider: ds. Frans Ort

Op ontdekkingstocht door de kerkbouw en christelijke kunst
In de wereld van kerkbouw en architectuur wordt er wat neerbuigend over gesproken:
theologen die gebouwen “lezen”. Maar dat is precies wat we het komende seizoen gaan
doen. In mijn studie stond kerkbouw en kerkinrichting centraal (het was mijn eerste
hoofdvak). Deze avonden in het zomerleerhuis gaan we op zoek. Het wordt een
ontdekkingstocht langs de verschillende stijlen van de kerkelijke architectuur: de basilica, de
Romaanse en Gotische periode maar zeker ook de moderne tijd. Centraal staan de
kerkgebouwen. We bekijken ze aan de hand van beelden en foto’s en komen zo op het spoor
van de bijzonderheden uit verschillende tijden. Telkens zal op de avonden de vraag centraal
staan: wat vertelt dit gebouw over het geloof van de bouwers? Daarnaast zijn in de
kerkgebouwen altijd weer afbeeldingen te vinden van Christus. Maar in de periode van de
basilica werden geheel andere accenten gelegd dan in de Romaanse en Gotische periode.
Ook hier vormen de beelden een illustratie van het geloof van de makers. Vaak is de reactie
op dergelijke verhalen “zo heb ik nog nooit naar een gebouw gekeken…” Ik hoop op een
verrijkende serie avonden, die ons met nieuwe ogen naar de traditie van het Christendom
laten kijken. Mocht er in de groep belangstelling zijn, dan bestaat er de mogelijkheid om het
bestudeerde materiaal een keer zelf te gaan bekijken tijdens een excursie op een zaterdag in
september 2016. Ik zou dan de Heilig-Geistkirche in Emmerich willen bezoeken.
datum: 25 mei, 15 juni, 29 juni, 13 juli 2016
aanvangstijd: 20.00 uur
plaats van samenkomst: Tuinkamer, Kerk van Rozendaal
inleider: ds. Frans Ort

kindernevendienst
Een beetje buiten het geheel van dit boekje, maar toch wil ik uw aandacht vragen voor het
feit, dat we vanaf eerste advent een poging zullen doen de kindernevendienst nieuw leven in
te blazen. Samen met Ineke Zomer zullen we de komende maanden met een aantal anderen
de opzet van de kindernevendienst voorbereiden en op Eerste Advent zal dan de eerste keer
plaatsvinden. Er is ruimte voor de kinderen aan het begin van de dienst en aan het slot van
de dienst komen ze in de kerk om de zegen te krijgen. Het is de bedoeling om ook op de
kerkelijke hoogtijdagen als Kerst, Pasen en Pinksteren kindernevendienst te hebben. Wij
hebben er zin in en we hopen van harte dat we de komende tijd met plezier dit kunnen laten
plaatsvinden! Mocht u met uw kinderen willen komen, u bent op die zondagen van harte
welkom!
ds. Frans Ort

