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V OORWOORD
“Gaan we elkaar ooit nog weer op een normale wijze ontmoeten?”,
heeft menigeen het afgelopen jaar verzucht. Het is een begrijpelijke
reactie op het moment dat de hele maatschappij in een lock-down
zit. Nu het Corona-virus aanzienlijk minder kans krijgt om hard om zich
heen te slaan, zien we dat er weer veel mogelijk is. We presenteren
daarom vol vertrouwen het nieuwe programmaboekje voor Vorming
en Toerusting.

‘Van U is de toekomst’ is het jaarthema van de PKN.
Als protestantse gemeenten in Rozendaal en Velp nemen we dat
over. Het is de rode draad door veel activiteiten die we in het seizoen 2021-2022 met elkaar organiseren. ‘Van U is de toekomst’ drukt
uit dat onze toekomst niet door onszelf wordt bepaald, maar dat
deze in Gods hand ligt. We zien open en met vertrouwen uit naar
wat God ons wil geven. Er klinkt hoop en verlangen naar de toekomst in door.
Het jaarthema heeft ons geïnspireerd voor een aantal activiteiten,
zoals voor de keuze van films en voor de wandelingen op zaterdagochtend. Maar het thema hebben we niet gebruikt om ons te beperken. Zo zijn er activiteiten doorgeschoven die vorig jaar geen
doorgang konden vinden en zijn er activiteiten, zoals gesprekkringen, die hun eigen thema’s bepalen. Het resultaat is een ruim en
divers aanbod van activiteiten: voor elk wat wils!
Elkaar ontmoeten is een belangrijk facet van gemeente-zijn. In principe proberen we daarom bij alle activiteiten ‘gewoon’ samen te
komen. Echter, omdat we nog niet volledig van het virus verlost zijn,
betekent dit soms dat het aantal deelnemers beperkt is. Daarnaast
verwachten we dat iedereen de verantwoordelijkheid voelt om zich
te houden aan de landelijke Corona-maatregelen.
Houd u vooral de kerkbladen, de nieuwsbrieven en de digitale media in de gaten voor het laatste nieuws. De meeste activiteiten worden daarin ook aangekondigd en, als er onverhoopt iets niet doorgaat, zal dat op die wijze ook bekend worden gemaakt.
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Maar er is nog een goede reden om deze kanalen in de gaten te
houden: soms zijn er extra activiteiten die nog niet bekend waren bij
het ter perse gaan van dit boekje. We zijn rijk gezegend met twee
gemeenten waarin veel georganiseerd wordt.
Wij wensen u veel plezier en inspiratie bij alle activiteiten. We hopen
op vreugdevolle ontmoetingen!

Het voorbereidingsteam:
Dirk Jan Brans
Willy Luiks
Frans Ort
Marja Rutten
Rob van de Wetering
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Micha cursus
Zorgen voor elkaar en voor de schepping

Word je geraakt door het onrecht dat je om je heen ziet? Wil je er wat
aan doen en vraag je je af wat God van ons vraagt?
In de Micha Cursus ontdek je in zeven bijeenkomsten wat de Bijbel zegt
over gerechtigheid en hoe jij, met jouw talenten, kunt meewerken
in Gods Koninkrijk.
Je gaat aan de slag met onderwerpen als:

Zorgen voor de wereld om je heen
Duurzaam en eerlijk handelen in deze wereld
Jouw talenten en mogelijkheden om recht te zetten wat krom is

•
•
•

Door middel van concrete en uitdagende opdrachten ontdek je hoe je
met hoofd, hart en handen verschil kunt maken.

►
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Data:

woensdag 22 sept.
woensdag 6 okt.
woensdag 20 okt.
woensdag 3 nov.
woensdag 17 nov.
zaterdag 27 nov.
woensdag1 dec.

Info:

Kennismaken met het Koninkrijk
Opstaan tegen en bidden voor
Zorgen voor de wereld om je heen
Consumeren en delen
Hoe dan? Verdieping van een
onderwerp naar keuze
Handen uit de mouwen
Doe-dag op een nog af te spreken locatie
Terugblikken en vooruitkijken

www.michanederland.nl

Werkboek: Deelnemers kunnen via de website zelf het werkboek Micha
cursus bestellen
Tijd:
Plaats :
Leiding:
Aanmelding:

Koffie 19:30 uur. Start 20:00 uur
Eerste avond ivm verbouwing Rondeel in de Grote Kerk zaal, daarna in het Rondeel, zaal Biljoen
Gerie Mensink en ds. Dirk Jan Brans
Graag aanmelden bij Dirk Jan Brans (djbrans@xs4all.nl)
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Wandelingen ‘Van U is de toekomst’
Zoek je een combinatie
van natuur, rust, bezinning
en een goed gesprek?
Wandel dan met ons
mee.
Tijdens een wandeling
van ongeveer 7 km willen
we ontdekken wat het
PKN-jaarthema
‘Van U is de toekomst’
voor ons betekent.
We zoeken hiervoor de
stilte van de natuur in de
omgeving van Velp op.
We gaan op pad met een korte Bijbeltekst. Wandelend in stilte laten we
deze tekst rustig op ons inwerken. Daarna gaan we, al wandelend, in
tweetallen met elkaar spreken over één van de facetten van het uitzien
naar Gods toekomst: verwachting, ontspanning en overgave.
We beginnen en eindigen de wandelingen met het samen zingen van
een lied. Wil je liever alleen van de rust en de natuur genieten, ook dan
ben je van harte welkom om mee te lopen.
Een wandeling duurt ongeveer twee uur. Houd er rekening mee dat
sommige paden niet helemaal vlak zijn. Je mag aan alle wandelingen
meedoen, maar je kunt je ook voor één of twee wandelingen
aanmelden. Neem zo nodig zelf iets te eten en te drinken mee.
Data:
Tijd:
Plaats:
Leiding:
Opgave &
Informatie
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zaterdag 25 september 2021 – Wandeling ‘Verwachting’
zaterdag 30 oktober 2021 – Wandeling ‘Ontspanning’
zaterdag 27 november 2021 – Wandeling ‘Overgave’
9:30 – 12:00 uur
Verzamelen op de parkeerplaats van bezoekerscentrum
Veluwezoom, Heuvenseweg 5a, Rheden.
ds. Dirk Jan Brans en Rob van de Wetering
Tiny Richter (tiny.richter@outlook.com)

Jongerencatechisatie voor de 10- tot 12-jarigen

Jij gelooft ergens in. Iederéén gelooft ergens is, tenzij hij of zij een heel saai
iemand is. En dat ben jij niet. Zo kan jij om te beginnen, geloven in jezelf.
Dat is al heel wat. Je kunt ook geloven in andere mensen, in grote
woorden of in de aarde. En in God? Misschien ook wel. Maar dan wel op
jouw manier.
In twee keer zes bijeenkomsten staan we stil bij 8 vormen van ‘geloven–in’.
Aan de hand van verhalen en allerlei spel- en werkvormen.
Dus wil je meer weten over geloof, houd je van verhalen, spelletjes, serieus
zijn en lol maken?
Dan ben je van harte welkom.

Data:

dinsdag 28 september, 5 en 12 oktober 2021
dinsdag 2, 9 en 16 november 2021.
dinsdag 1, 8 en 15 februari 2022
dinsdag 8, 15 en 22 maart 2022.

Tijd:
Leiding:
Plaats:

16:00 -16:50 uur
ds. Dirk Jan Brans
in het Rondeel achter de Grote Kerk, Kerkstraat 32

P.S. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
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Muziektheatervoorstelling Bonhoeffer – wie ben ik?
Deze theatervoorstelling stond in het
jaar 2020 al twee maal op de
agenda. Helaas kon dit door
Corona tot nu toe geen doorgang
vinden, maar 3 maal is scheepsrecht!
Op 5 mei 2020 was het 75 geleden,
dat de Tweede Wereldoorlog ten
einde kwam. Vrijheid mag en moet
gevierd worden. Op 9 april 2020 was
het 75 jaar geleden dat Dietrich
Bonhoeffer zijn leven gaf voor die
vrijheid.
Dietrich Bonhoeffer was een
predikant, die meedeed aan een
aanslag op Hitler. Hij werd gepakt,
veroordeeld en op 9 april 1945
opgehangen. 39 jaar oud.
Hij deelde zijn onverzettelijkheid met
moderne heiligen als Etty Hillesum,
Martin Luther King, Nelson Mandela.
In antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ vocht hij tegen zichzelf, met
God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen, om
overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij daarvan
verslag. In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheater
voorstelling ‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’ volgt Kees van der Zwaard hem
op zijn zoektocht. Tastend vanuit het besef dat elk mens zijn of haar
eigen antwoord heeft op die vraag ‘wie ben ik?’.
Hij speelt samen met violiste Roosmarijn Tuenter.
Zij zal een tegenstem componeren en improviseren. En zij zal als Maria
von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Toegang:
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zaterdag 9 oktober
20:00 uur
Grote Kerk
€ 5,-

Meditatie in de Oude Jan

Meditatie is een moment van
verstilling, onthaasten, reflectie op een tekst en op de eigen
levensweg. Aan de hand van muziek en meditatieoefeningen wordt de
innerlijke stilte opgezocht.
Om 20.00 uur is er eerst ontmoeting met koffie/thee. Na ongeveer tien
minuten zoeken we onze plek en begint de meditatie.
Rond 21.00 uur wordt de kerk in stilte verlaten.
Data:
een zevental dinsdagavonden elke tweede dinsdag van de maand

2021:
12 oktober en 16 november
2022:
11 januari,15 februari ,15 maart, 17 mei en 14 juni
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Begeleiding:

20:00-21:00 uur
Oude Jan
vrijwillige bijdrage.
ds. Dirk Jan Brans (06-19622619) of djbrans@xs4all.nl)
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Taizé-vieringen in het seizoen 2021-2022

Zin om te zingen? Op zoek naar stilte?
Dan is een Taizé-viering iets voor jou.
Graag zouden wij weer willen starten met de Taizé-viering. Het liefst weer
in de Oude Jan, maar daar is het lastig voldoende afstand te houden en
is samen zingen nog te risicovol.
Vandaar dat we de eerste keer bijeenkomen in de Grote Kerk. Daar kunnen we ruim zitten wat ingetogen zingen mogelijk maakt. In het nieuwe
kalenderjaar hopen we dan weer terug te keren naar de Oude Jan
Voorafgaande aan de vieringen wordt er door het gelegenheidskoor
geoefend en ingezongen van 16.00 tot 18.00 uur. Wie in dit koor mee wil
zingen is van harte welkom!
Voor het gelegenheidskoor is er vegetarische soep. En na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting bij koffie en thee. Voor het oefenen en meeeten graag even aanmelden (djbrans@xs4all.nl) dan wordt de muziek
per e-mail toegestuurd.
Datum:
Plaats:
Data:
Plaats:
Tijd:
Leiding:
Cantorpianist:
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zondag 14 november
Grote Kerk
zondag 23 januari, 6 maart en 15 mei
Oude Jan
19:00 uur
ds. Dirk Jan Brans
Mirjam Oost

Nicodemus-kring

Al jaren komt de Nicodemus-kring in de Tuinkamer van de kerk in Rozendaal 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.
Elke laatste vrijdagmorgen van de maand komt een trouwe en
betrokken groep mensen samen in de Serre van Rozendaal.
We hebben zeer wisselende gespreksonderwerpen: Bijbel, ethiek,
filosofie en cultuur.
Soms wordt een inleiding gehouden door een van de leden van de kring,
soms verzorgt ds. Frans Ort een verhaal. Naast de inleidingen is ook het
gesprek een belangrijk element van de Nicodemuskring: na de koffie
spreken we altijd op een uitermate plezierige manier met elkaar naar
aanleiding van wat er verteld is.
We beginnen om 10.15 uur, maar vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar.
U bent van harte welkom om mee aan te schuiven.

Data:
Tijd:
Plaats:
Inleider:

In principe elke laatste vrijdagmorgen van de maand
10:15 uur (koffie is klaar om 9:45 uur)
de Serre van Rozendaal
leden van de groep, ds. Frans Ort
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Oogstdankdienst in het kader van duurzaamheid
De dienst van zondag
7 november belooft een
bijzondere viering te worden. De
combinatie van thema's is spannend: dank voor de oogst en duurzaamheid. Zucht onze aarde immers niet onder de groeiende
oogst - opbrengst/winst - die wij uit
de aarde halen? Hoe kunnen we
God danken voor de vruchten die
de aarde geeft en tegelijk
bidden om duurzaamheid?
We willen in deze dienst ons oor èn hoofd èn hart! - te luister leggen
bij Psalm 104. De zanger van dat
lied dankt God om zijn schepping,
het kunstwerk van zijn handen. De
psalm doet een fors appel op de
zangers van dit lied.
Kortom, genoeg redenen om op 7 november uw de schoenen aan te
doen en 'aan te schuiven in de bank'.
Wie het fijn vindt om de dienst mee voor te bereiden en input te geven
over zijn of haar ideeën bij Psalm 104 en duurzaamheid kan aanschuiven
bij het online voorgesprek op dinsdagavond 2 november van 19.00 tot
20.00 uur.
Wie na de dienst van gedachten wil wisselen kan aanschuiven voor het
online nagesprek van 14.00 tot 15.00 uur.
Inloglink voor voor- en nagesprek komt in de nieuwsbrief van 28 oktober
of wordt u bij opgave toegezonden.
Datum:
Tijd:
Voorgesprek:
Nagesprek:
Opgave:
Voorganger:
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zondag 7 november
10:00 uur
dinsdag 2 november 19:00 -20:00 uur
zondag 7 november 14:00 -15:00 uur
djbrans@xs4all.nl
ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk

Het laatste hoofdstuk van “Het oerboek van de mens”

Al meer dan een jaar geleden hebben we met een achttal mensen ‘Het
oerboek van de mens’ gelezen. Door corona hebben we het boek niet
in zijn geheel kunnen behandelen. Het laatste hoofdstuk is blijven liggen.
Mede op verzoek van een deelnemer zou ik met u graag nog in gesprek
willen gaan over het laatste hoofdstuk, deel V, het Nieuwe
Testament, blz. 327- 422.

Het oerboek van de mens, de evolutie en de Bijbel
Schrijvers: Kai Michel en Carel van Schaik
ISBN:
9789460034794 (hardcover), 9789460030475
(ebook), 9789460030468 (paperback)
Datum:
Tijd:
Plaats:
Leiding:

donderdagavond 11 november
aanvang 20:00 uur
zaal Biljoen in het Rondeel van de Grote Kerk
ds. Dirk Jan Brans
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Filmavonden

Van U is de toekomst
6 films die raken aan het jaarthema ‘Van U is de toekomst’
Vrijdagavond 26 november - Departures
Vrijdagavond 28 januari - Nomadland
Vrijdagavond 25 februari - The Circle
Vrijdagavond 25 maart - A Hidden Life
Vrijdagavond 24 juni - Corpus Christi
Vrijdagavond 22 juli – Supernova
In de kerkzaal kan men ruim zitten, dus filmkijken zal coronaveilig zijn.
Na de film is er een nabespreking met een nootje en een glaasje fris
en vooraf wordt koffie en thee geserveerd.

Tijd:
Plaats:
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19:30 uur
Kerkzaal van de Grote Kerk

Film 26 november: Departures (2007)

Daigo, een begenadigde jonge cellist keert met zijn vrouw naar zijn
geboortestad terug als zijn residentie orkest door gebrek aan subsidie
ophoudt te bestaan. Zijn oog valt op de advertentie: “ Departures
(vertrekken), geen opleiding nodig, korte uren, voltijdbaan” en hij
verwacht werk bij een soort reisbureau, het blijkt bij een uitvaartondernemer te zijn. Na aanvankelijke weerzin, wordt Daigo zich via zijn
leermeester bewust van de bijzondere waarde van het traditionele
Japanse afscheidsritueel. Hij leert de doden met respect te behandelen,
ze te wassen, te kleden en te kisten in aanwezigheid van de
nabestaanden. Het wordt een heftige initiatie voor Daigo, waarin we
hem zien groeien in mooie, liefdevolle en respectvolle omgang met de
doden, maar ook in zijn eigen onverwerkte rouw om zijn vader.
Een ontroerende, poëtische en humoristische film vormgeven vanuit de
Japanse cultuur en toch heel herkenbaar en begrijpelijk voor ons. Een film
over hoe nabestaanden de doden een plaats geven in hun hart. Een film
die laat zien dat voor ons toekomstige leven goed afscheid nemen
belangrijk is.
Datum:
Tijd:
Plaats:

26 november
19:30 uur
Grote Kerk
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Film 28 januari: Nomadland (2020)

Een ontroerende roadmovie met veel sfeer en prachtige beelden.
Hoe ziet je toekomst eruit als je alles bent kwijtgeraakt? Wat ga je dan
doen?
Het overkomt Fern, een Amerikaanse zestiger. Ze is een vrouw in rouw.
Ze heeft niet allen haar man verloren, maar door de kredietcrisis ook haar
werk en haar huis. Ze laat de bewoonde wereld achter zich en trekt als
een heuse nomade van plek naar plek. Op zoek naar tijdelijke klusjes,
omdat ze anders financieel niet rond kan komen. En ze is niet de enige,
want onderweg komt ze veel zestigplussers tegen die ook – soms noodgedwongen, soms vrijwillig – hebben gekozen voor een bestaan als
moderne nomade.

Datum:
Tijd:
Plaats:
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28 januari
19:30 uur
Grote Kerk

Film 25 februari: The Circle (2017)

In 2013 schreef Dave Eggers zijn bestseller ‘The Circle’, een verontrustende roman over de ‘toekomstige’ macht van hightech internetbedrijven. De gelijknamige film, die getrouw het boek volgt is niet zo
overtuigend en geloofwaardig als het boek, maar roept voldoende
vragen op voor een goed nagesprek.
In de film krijgt Mae haar droombaan bij het machtige internetbedrijf
"The Circle", Deze organisatie wil alle informatie over de gehele wereld
in beheer hebben. De persoonlijke e-mails van de gebruikers, hun
sociale media, betalingsverkeer en aankopen zijn met elkaar
verbonden door een universeel besturingsprogramma. Het resultaat:

iedereen heeft slechts één online identiteit. Een nieuw tijdperk van
openheid en gemeenschapszin is aangebroken!
Een beloftevolle toekomst gloort zo wil de techreus de wereld doen
geloven. Maar wie profiteert van alle verzamelde informatie? En wat
zijn de gevaren?
Datum:
Tijd:
Plaats:

25 februari
19:30 uur
Grote Kerk
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Film 25 maart: A Hidden Life (2019)

Door de wijze waarop filmmaker Terrence Malick de natuur in zijn films in
beeld brengt wordt je altijd getroffen door het ontzagwekkende van die
natuur. Het is alsof je een heilige ruimte binnenstapt. Dat is ook zo in zijn
laatste film waarin indrukwekkende Oostenrijkse bergen en vredige
alpenweiden het transcendente decor vormen. A Hidden Life speelt zich
af in Oostenrijk voorafgaand aan en tijdens de Tweede Wereldoorlog, en
vertelt het verhaal van Frans Jägerstätter, een onverzettelijke
dienstweigeraar die vasthoud aan zijn morele overtuiging.
Malick baseerde zijn film op de echte briefwisseling tussen Frans en zijn
echtgenote Franziska. Zij zijn in de late jaren dertig twee van de pakweg
vijfhonderd inwoners van het Oostenrijkse dorpje St. Radegund. Na de
Anschluss weigert Jägerstätter trouw te zweren aan de nazi’s –
een weigering die hij volhoudt, ondanks de immense gevolgen voor
hemzelf en zijn vrouw en kinderen.
Historisch gezien is Jägerstätters standvastigheid een druppel op een
gloeinde plaat, maar Malick toont overtuigend het belang en de
schoonheid van die vrijwel onzichtbare verzet. Juist in het aangezicht van
groot en groeiend kwaad. Het vormt een teken van hoop en toekomst.
Datum:
Tijd:
Plaats:
20

25 maart
19:30 uur
Grote Kerk

Film 24 juni: Corpus Christi (2019)

Daniel, de hoofdpersoon in deze Poolse film, is een rouwdouwer die
dolgraag priester wil worden. Ongetwijfeld heeft dat met de status te
maken die geestelijken in het katholieke Polen genieten, maar aan
Daniels bezielde blik zie je dat het bij hem ook om diepere motieven
gaat. Vanwege zijn ernstige strafblad lijkt het priesterschap voor Daniel
evenwel uitgesloten.
Het toeval beslist anders. Of misschien is het ook de voorzienigheid.
Onderweg naar de houtzagerij waar een baantje voor hem is geregeld,
struint Daniel naar het plaatselijke dorpskerkje. Hij raakt aan de praat met
Eliza, de dochter van de huishoudster van de pastoor, en voor hij het
weet presenteert hij zich als geestelijke op doorreis. Die maskerade slaat
aan bij de andere dorpelingen, zeker wanneer hun pastoor naar het
ziekenhuis wordt afgevoerd en ze opeens verlegen zitten om een priester
die de mis kan uitvoeren. Bovendien kampt het dorp met een vreselijke
tragedie, een trauma dat in stilte smeekt om goede geestelijke zorg.
De neppriester kwijt zich met nauwgezetheid van zijn taak en weet in
veel gevallen de nodige verlichting te brengen en de harten te raken.
Jan Komasa, de regisseur, die zijn film gebaseerd heeft op een
waargebeurd verhaal zegt hierover. ‘Daniel is een leugenaar die de
waarheid vertelt en ook doet.’ Maar heeft dat toekomst?
Datum:
Tijd:
Plaats:

24 juni
19:30 uur
Grote Kerk
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Film 22 juli: Supernova (2021)

Wat als de toekomst onzeker wordt door voortschrijdende dementie?
Colin Firth en Stanley Tucci zijn fenomenaal als Sam en Tusker, die in
Supernova samen hun weg moeten vinden in een leven dat langzaam
uit hun handen glijdt. Regisseur en schrijver Harry Macqueen weet
perfect de juiste toon te treffen in dit ingetogen drama waarin liefde en
verlies samen komen. Sam en Tusker zijn al 20 jaar samen en trekken in
een camper door Engeland. Ze bezoeken familie, vrienden en plaatsen
uit hun verleden, maar het is geen gewone vakantie. Deze tijd die ze
samen hebben, is het belangrijkste in hun leven geworden. Tusker’s
dementie is de laatste jaren erger geworden en de reis door het
verleden moet ruimte maken voor een onzekere toekomst. Geheimen
worden onthuld, plannen vallen in duigen en hun liefde biedt geen
vanzelfsprekende oplossing meer. Ze moeten zich afvragen wat het
betekent lief te hebben in de schaduw van een ingrijpende ziekte.
Datum:
Tijd:
Plaats:
22

22 juli
19:30 uur
Grote Kerk

Ontmoeting en gesprek met Trees van Montfoort
(‘Groene Theologie’)

Op zondag 9 januari gaat ds. Trees van Montfoort voor in een dienst in de
kerk van Rozendaal, samen met ds. Frans Ort. Thema’s uit haar
(prijswinnende) boek Groene Theologie staan dan centraal. Na de dienst
zal zij een korte introductie houden waarna we met haar in gesprek
gaan. Het boek Groene Theologie is een buitengewoon interessant
betoog voor een verantwoordelijker omgaan met de schepping: Trees

van Montfoort ziet daarbij een leidende rol voor de kerken. Haar boek
werd bekroond tot het beste theologische boek van 2019.

Datum
Tijd:
Plaats:
Leider:

9 januari
10:00 uur (koffie is klaar om 9:45 uur)
de kerk van Rozendaal
ds. Trees van Montfoort en ds. Frans Ort
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Alpha-cursus 2022

Veel mensen zoeken zingeving. Ze missen iets in hun leven.
Jij kent ze vast ook wel in jouw omgeving. Je zou ze misschien graag op
het spoor van Jezus brengen. Maar hoe doe je dat?
Als je het lastig vindt om zelf de goede woorden te vinden, wijs ze dan
eens op de Alpha-cursus.
De Alpha-cursus is bedoeld voor mensen van alle leeftijden die kennis
willen maken met het christelijk geloof. In de cursus gaat het om vragen
als: Wie is Jezus? Hoe leidt God ons? Wat doet de Heilige Geest?
Waarom en hoe moet je bidden?
De cursus is ook interessant voor christenen die deze wezenlijke en
praktische vragen nog eens vanuit de basis willen doordenken.
Neem eens een kijkje op https://alpha-cursus.nl/

Vanuit de PG Velp starten we op donderdag 20 januari 2022 met een
Alpha-cursus De cursus beslaat tien donderdagavonden en één zaterdag.
Elke avond start met een gezamenlijke maaltijd. Daarna leidt iemand van
het Alpha-team het onderwerp in en wordt er in groepjes over
doorgepraat. Kortom, elke bijeenkomst is inspirerend,
informatief en zonder meer gezellig!
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Data:

Tijd:
Locatie:
Opgave:

20 en 27 januari
3, 10, 17 en 24 februari
10, 19 (zaterdag!), 24 en 31 maart
7 april
donderdagen van 18:45 – 21:30 uur,
zaterdag 19 maart van 10:30-17:00 uur
Het Rondeel
Graag voor 9 januari

Voor meer informatie of aanmelding: Rob van de Wetering,
pastor@pknvelp.nl, (06-4240 2371).
P.S. We zoeken nog versterking van het Alpha-team. Lijkt het je leuk om je
geloof op deze manier te delen met anderen, neem dan eveneens
contact op.
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Open Podium poëzie
Zondag 30 januari valt in de Week van de Poëzie. Een aantal regionale
dichters zal in de Kerk van Rozendaal werk voordragen (René Kijne, Sya
de Nooij, Lammert Hoeve, Dick Ottevanger, Frits Koning, Corrie van ‘t Spijker, Jaap van Dijkhuizen, Frans Ort e.a.). De gedichten worden afgewisseld met improvisaties op de piano. Het Open Podium begint om 14.30
uur en zal ongeveer tot 16.00 uur duren. Naderhand is er gelegenheid tot

napraten met de dichters in de Serre.
Datum:

zondag 30 januari

Tijd:

14:30 – 16:00 uur

Plaats:

Serre van Rozendaal

Regionale gesprekskring ‘de dertigers’
In het komende seizoen zal ds. Frans Ort een groep starten voor mensen
van 30, 40 jaar, die nieuwsgierig zijn naar de Bijbelverhalen. We gaan
‘gewoon’ nauwkeurig lezen en telkens weer verder zoeken naar de
vragen áchter de verhalen: wát staat er? Wát betekent dat? Er is al een
groep mensen uitgenodigd en verschillende genodigden hebben gezegd deel te gaan nemen. Iedereen die nieuwsgierig is én die de Bijbelverhalen wil leren kennen, is van harte welkom. We komen samen in de
Serre van de kerk van Rozendaal.
Data:
Plaats:
Opgave:
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Datumprikker word rondgestuurd
de Serre van Rozendaal
ds. Frans Ort, f.ort@upcmail.nl, (0313 414137)

Ga anders denken

Jezus leren kennen door de bril van Marcus. Dries van den Akker SJ
vertelt twee avonden over zijn boek Ga anders denken.
De eerste avond krijgen we zicht op de structuur van het Markusevangelie. Zijn evangelie is een soort van mozaïekwerk, samengesteld
uit wat hij bij anderen hoorde over Jezus. Het resultaat is een
verbluffende en glasheldere compositie.‘
De tweede avond wordt ingezoomd op de woordkeus van Markus.
Bepaalde woorden reserveert hij voor bepaalde gelegenheden. Hij
bedacht zelfs nieuwe woorden om het bijzondere van Jezus' persoon
tot uitdrukking te brengen. In een vertaling is het lastig om de
zeggingskracht van Marcus zijn woorden tot uitdrukking te brengen.
Beide invalshoeken werpen een verassend licht op de persoon en
spiritualiteit van Jezus
Dries van den Akker SJ is jezuïet en oud-docent godsdienst, catechese
en levensbeschouwing. Hij verzorgt een website over heiligen:
www.heiligen.net en is redacteur van Ignis Webmagazine.
Data:
Aanvang:
Plaats:
Leiding:

maandag 7 en woensdag 9 februari 2022
20:00 uur
Zaal Biljoen of de kerkzaal
Dries van den Akker SJ
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Op verhaal in Rozendaal:
twee zondagmiddagen met de BVvanVerhalen

In de afgelopen jaren heb ik samen met een groep vertellers vele malen
Bijbelverhalen opnieuw tot leven geroepen: we vertelden de verhalen in
een nieuw (en vaak verrassend!) perspectief. De vertelsessies duren
ongeveer een uur en worden afgewisseld met muziek. Soms heeft de
vertelling een thema, soms staat een Bijbelse persoonlijkheid centraal.
In de geest van de narratieve theologie klinken de bekende (en soms
minder bekende) verhalen ineens nieuw en fris – alsof ze voor het eerst
verteld worden. Twee nieuwe cycli hopen we in de kerk van Rozendaal
te vertellen: één rond de profeet Jeremia, één rondom de Kruisweg van
Jezus.
Data:

zondag 27 februari, verhalen rondom de profeet Jeremia
Palmzondag 10 april, kruiswegmonoloog ‘de omstanders’

Leiding: Frans Ort
Tijd:

14:30 – 16:00 uur

Plaats:

Serre van Rozendaal
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Rembrandt rondom Passie en Pasen

Rembrandt zag zichzelf graag als verhalenverteller. Met enkele pennenstreken of penseelstreken weet hij emoties op het doek, op het papier of
in de etsplaat tot leven te wekken. Je voelt onmiddellijk wat er speelt tussen de verschillende personen in het verhaal en welke positie ze innemen.
Het gebeuren wordt bijna tastbaar. Op 6 april 2022 gaan we kijken hoe
Rembrandt dat doet bij zijn verbeelding van de Paasverhalen.
We gaan vooral zelf kijken en met elkaar delen wat we zien. Maar in de
kantlijn zal ook de nodige achtergrondinformatie gegeven worden over
het werk van Rembrandt, over zijn tijd en de technieken die hij hanteerde
en ook zelf ontwikkelde.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Leiding:
opgave:

woensdag 6 april
Rembrandts verbeelding van de Paasverhalen
20:00 uur
Grote Kerk te Velp
ds. DirkJan Brans
djbrans@xs4all.nl
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Etty Hillesum – een theaterproductie door Vocalgroep Choral

Een theaterproductie rondom de dagboeken en het leven van Etty
Hillesum. Haar leven werd gekleurd door haar onstuimige en soms grillige
karakter, haar Joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog. Etty beschrijft
een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling. Ze zoekt naar liefde, naar
verbinding met zichzelf en anderen, de dingen achter de dingen, naar
God. Haar dagboeken tonen een levenskunstenares die onder moeilijke
omstandigheden steeds meer in staat is positiviteit te benadrukken en
zichzelf en haar eigen lot te accepteren. Ze ziet zichzelf niet als
slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die inbeukten op
haar bestaan. Haar oproep is om, onder welke omstandigheid dan ook,
de antwoorden in jezelf te zoeken en in jezelf de dingen te verbeteren.
Deze levenskunst, inspiratie en kracht wil Choral in haar programma
vormgeven.

Datum:

zaterdagavond 23 april of zondagmiddag 24 april
Precieze dag en tijdstip wordt nog bekend gemaakt
Organisatie: Raad van Kerken Velp
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Spiritueel fotograferen

Vrijwel iedereen fotografeert: met de mobiele telefoon of bescheiden
compactcamera, tot aan geavanceerde spiegelreflex- of systeemcamera’s. Tijdens een kennismakingsgesprek ontdekten ds. Dirk Jan Brans
en ds. Frans Ort hun gemeenschappelijke liefde voor de fotografie.
In samenspraak met de uitstekende amateurfotograaf Gert Jan Bollen
ontstond het idee om in het vormings- en toerustingswerk hier handen en
voeten aan te geven. Dit jaar willen we met enthousiaste amateurfotografen aan de slag. We zullen aan de hand van een aantal thema’s
die van tevoren zijn bekendgemaakt zelf aan de slag gaan. Tijdens de
bijeenkomsten bespreken we wat we hebben gefotografeerd en
waarom. De nadruk ligt op het creatieve en spirituele aspect: iedereen
die enthousiast mee wil fotograferen, is welkom. We streven ernaar de
groep in eerste instantie niet groter te laten zijn dan twaalf mensen.
Omdat we deze groep ‘gemeentebreed’ willen laten werken, zijn
deelnemers uit Velp, Dieren en Rozendaal van harte welkom. We komen
ook in de verschillende plaatsen samen.
Datum:
Tijd:
Leiding:
Opgave;

zaterdag 14 mei (Rondeel Velp)
zaterdag 10 juni (Ontmoetingskerk Dieren)
zaterdag 16 juli (de Serre van Rozendaal)
13:00-17:00 uur
ds. Dirk Jan Brans en ds. Frans Ort
ds. Frans Ort (frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl /
f.ort@upcmail.nl)
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Geloven op maandag, autobiografie van een predikant

Regelmatig kom ik in gesprekken de verzuchting tegen: ‘zondag wéét ik
het allemaal wel, maar maandag lijkt mijn geloof alweer te verdampen.’

Op veel manieren is geloven voor ons anno nu moeilijk: je krijgt het gevoel dat je geloof permanent op de tocht staat. Ook in mijn eigen leven
heeft dat gevoel regelmatig post gevat in mijn hart. Ik schreef er een verhaal over onder de titel geloven op maandag. Het is een middagvullende vertelling rondom de vraag ‘hoe hervind ik mijn geloof?’: aan de
hand van voorbeelden uit mijn eigen levenservaring wordt het uiteindelijk
een ontdekkingstocht door vijf grote Paasverhalen. Alsof geloof opnieuw
kan opstaan…

Datum:

15 mei 2022

Tijd:

14:30 uur - 16:30 uur

Plaats:

Kerk van Rozendaal

Leiding:

ds. Frans Ort
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Meditatief wadlopen 2022

Wadlopen kan het hele jaar door, mediteren ook, en het kan
gecombineerd worden! Het wad nodigt uit om overal en over onverwachte ervaringen en gedachten te kunnen spreken, woorden daarvoor
te kunnen vinden, relaties te kunnen leggen met gedichten, Psalmen, eigen ervaringen, elkaar anders te ontmoeten. Vaak heel verrassend!
Op en nabij het wad kunnen gedichten/overdenkingen/meditaties over
het Wad, de Waddenzee, Psalmen over natuur (en dat zijn er vele!)

worden besproken.
De organist Onno de Groot is een fervent wadloper en mag zich
inmiddels ook een erkende gids noemen. Hij zou ons graag willen laten
delen in zijn liefde voor het wadlopen.
Een datum waarop het mogelijk is in één dag uit en thuis te zijn is 21 mei.
Daar nog een dag aan vastknopen kan ook. Uitvalbasis is het mooie
dorpje Pieterburen voor tochten naar het Pieterburen Wad, NoordPolderZijl, Schiermonnikoog of Ameland.
Bij voldoende animo is Onno van harte bereid een dag of weekend te
organiseren
Zie ook : www.wadlopen-pieterburen.nl, www.hetgetij.nl, www.wad.nl
Datum:

21 mei 2022 + eventueel 22 mei 2022

Leiding: Onno de Groot
Vervoer: met eigen auto
Inlichtingen en voorlopige opgave: onnogr@gmail.com
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Lezing en gesprek met Trees van Montfoort over Groene
theologie

Op woensdagmiddag 29 juni houdt Trees van Montfoort een lezing over
haar boek Groene Theologie en gaat ze met ons in gesprek.
In haar veel geprezen boek daagt ze ons uit tot een verregaande
christelijke-theologische bezinning op de verhouding tussen God,
schepping, natuur en mens. Het boek helpt gelovigen én ongelovigen
door een andere bril de Bijbel te lezen. Haar boek markeert wat velen
momenteel begint te dagen: dat theologie ook echt iets met ecologie te
maken heeft.
Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant en lid van de
werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Inloop:
Leiding:
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woensdag 29 juni 2022
Grote Kerk
15:00 – 17:00 uur
Vanaf 14:45 uur voor een kopje koffie of thee
Trees van Montfoort

Leerhuis Joodse traditie

De afgelopen jaren hebben Madelon Beekhuis en Bert Bomer een
Joods Leerhuis verzorgd. Zij behandelden onder meer boeken van
Abraham Heschel en Jonathan Sacks. In dit spoor gaan zij ook het
komende seizoen verder.
Het precieze programma en de data worden in de komende tijd
bekend bekent gemaakt in de kerkbladen en nieuwsbrieven.

Data:
woensdagmiddag 24 november, 1 december en 8 december
Plaats: de Serre van Rozendaal
Leiding: Bert Bomer, bebom.buutvrij@gmail.com
t(el. 0313-410918)
Madelon Beekhuis, m-bbeekhuis@hetnet.nl
(tel. 026–3642660)
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Onbeperkt Bijbellezen

Ongeveer eens per 6 weken komen we bij elkaar, een groepje mensen
met en zonder beperking. Tenminste, als er mensen zonder beperking
bestaan!
We luisteren of kijken naar bijbelverhalen en praten erover, wat ons raakt
in de verhalen, wat we herkennen, wat we moeilijk vinden.
Het gaat over onszelf in verbinding met de bijbelverhalen.
We bereiden ook een keer een kerkdienst voor samen met de predikant;
een dienst voor iedereen.
Schroom niet, want het kan heel zinvol en mooi zijn om zo van elkaar te
horen en te leren!
Voor God gelden geen beperkingen van wat voor aard dan ook!
Data:
Tijd
Plaats
Informatie/
begeleiding
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in overleg, zie Lef! en www.pknvelp.nl
19:00 – 20:00 uur
in overleg, vaak in het Barentszhuis in Velp
Joke van der Kolk, jvanderkolk2@gmail.com,
(06-23603249)

Gesprekskring De verdieping

Deze gesprekskring bestaat al vele jaren en staat altijd open voor nieuwe
deelnemers.
Er wordt gepraat naar aanleiding van of over een bepaald boekje of
persoon. We kiezen dat bij de start in overleg met elkaar . Elke avond
levert een boeiend gesprek op, soms heel persoonlijk.
De avonden vinden plaats bij één van de deelnemers thuis. Na afloop is
er gelegenheid voor wie dat wil om onder het genot van een drankje
nog wat na te praten.
Wil je meedoen, dan ben je van harte welkom.
Data:
Tijd:
Plaats:
Informatie/
aanmelding:

in overleg, zie ook Lef! en de www.pknvelp.nl
20:00 – 21:30 uur
wisselend, bij deelnemers thuis
Joke van der Kolk, jvanderkolk2@gmail.com,(06-23603249)
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Drie nieuwe koren in het seizoen 2021-2022
Dit kerkelijk seizoen gaan in de Protestantse Gemeente Velp een drietal
koren van start. Dit doen we vanuit de overtuiging dat muziek verbindt en
mensen samenbrengt. Muziek is iets ongrijpbaars. Het raakt je. Je wordt er
blij van of je raakt ontroerd.
Dat geldt voor grote en voor kleine mensen, voor jong en voor oud.
Daarom komt er een projectkoor voor kinderen, een projectkoor voor
volwassenen en een Samen-Zingen koor voor Senioren.
Kinderprojectkoor
Het kinderprojectkoor is eind juni 2021 van start
gegaan, maar elk kind dat mee wil doen kan elk
moment instromen. Op de startzondag heeft het
kinderkoor zijn eerste kunnen laten
horen. Het volgende optreden is
gepland op de eerste adventszondag 28
november. Daarna gaan we samen kijken of we
voor de zomer van 2022 misschien nog wel een
keer bij elkaar gaan komen voor nog een keertje zingen in een
ochtenddienst.
Als je mee wilt doen, stuur dan een mail naar: ton.schimmel@planet.nl
Leiding:
Ton Schimmel
Oefendata:
in overleg
Oefenmoment: in overleg (meestal op zondag tijdens, voor
of na de dienst)

Volwassenprojectkoor
Het volwassenenprojectkoor maakt een doorstart.
De beide dirigenten Arno Vree en Ton Schimmel
gaan dit samen leiden. Voor de eeuwigheidszondag
op 21 november gaat Ton dit koor leiden en aanmelden voor dit project kan via Marja Rutten.
marjars@hotmail.com
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We gaan een drietal repetities houden op zaterdagmiddag 30 oktober,
6 en 13 november en op zaterdagmiddag 20 november . We zingen op
de gedenkzaterdag en uiteraard in de dienst op zondagmorgen 21 november.
Arno gaat het projectkoor leiden dat op 6 maart 2022 gaat zingen op de
eerste zondag van de 40-dagen tijd. Ook daarvoor zullen weer een aantal repetities worden gepland.
We gaan er van uit dat iedereen die mee wil doen (en we hopen van
harte dat er heel veel zangers enthousiast worden om mee te doen) wel
“gewoon zuiver kan zingen”.

Oefendata:
Leiding:
Opgave:

in overleg
Ton Schimmel en Arno Vree
Marja Rutten marjars@hotmail.com

Samen Zingen met Senioren
Samen Zingen met Senioren is de beste omschrijving van deze activiteit die iedere eerste donderdag van de maand gehouden gaat worden.
Met elkaar geliefde en bekende liederen zingen
in de Grote Kerk. Niet met de bedoeling om op te
treden, maar voor iedereen die graag zingt. Ook
kun je er nog iets opsteken, want bij de periode
van het Kerkelijk Jaar wordt een passend lied
gekozen. Misschien is die soms wat onbekender,
maar mag toch zeker klinken. Verder is er iedere
bijeenkomst de mogelijkheid om een lievelingslied op te geven. Zo geven
we samen invulling aan wat we zingen.
Arno Vree begeleidt de muzikale bijeenkomst en aansluitend is er ruime
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken onder het genot van
een kopje thee of koffie.
Leiding:
Arno Vree
Tijd:
Iedere eerste donderdag van de maand om
Kosten:
Elke keer dat je meedoet een eigen bijdrage van 5 euro
Aanmelden: Tiny Richter tiny.richter@outlook.com
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A GENDA T OERUSTINGSPROGRAMMA
R OZENDAAL - V ELP 2021 - 2022
Maand

pag. nr.

september 2021
wo. 22
Micha cursus
za.
25
Wandeling; thema verwachting
di.
28
Jongerencathechisatie

6
8
9

oktober 2021
di.
05
Jongerencathechisatie
wo. 06
Micha cursus
do.
07
Samen Zingen met Senioren
za.
09
Bonhoeffer -Wie ben ikdi.
12
Jongerencathechisatie
di.
12
Meditatie
zo.
17
Taizé viering
wo. 20
Micha cursus
vr.
29
Nicodemus kring
za.
30
Wandeling ; themaontspanning

9
6
39
10
9
11
12
6
13
8

november 2021
di.
02
Jongerencathechisatie
di.
02
voorgesprek Oogstdankdient in het kader
van duurzaamheid
wo. 03
Micha cursus
do.
04
Samen Zingen met Senioren
zo.
07
dienst en nagesprek Oogstdankdient in het kader
van duurzaamheid
di.
09
Jongerencathechisatie
do.
11
‘Het oerboek van de mens”
zo.
14
Taizé-viering
di.
16
Jongerencathechisatie
di.
16
Meditatie
wo. 17
Micha cursus
wo. 24
Leerhuis Joodse traditie
vr.
26
Nicodemus kring
vr.
26
Filmavond- Departures (2007)
za.
27
Micha cursus
za.
27
Wandeling ; thema overgave
december 2021
wo. 01
Micha cursus
wo. 01
Leerhuis Joodse traditie
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9
14
6
39
14
9
15
12
9
11
6
35
13
17
6
8
6
35

Maand
wo.
do.

08
02

januari 2022
do.
06
zo.
09
di.
11
do.
20
zo.
23
do.
27
vr.
28
vr.
28
zo.
30

pag. nr.
Leerhuis Joodse traditie
Samen Zingen met Senioren

35
39

Samen Zingen met Senioren
Ontmoeting en gesprek met Trees van Montfoort
Meditatie in de Oude Jan
Alpha cursus
Taizé viering
Alpha cursus
Nicodemuskring
Filmavond—Nomadland (2020)
Open podium Poëzie

39
23
11
24
12
24
13
18
26

februari 2022
di.
01
Jongerencathechisatie
do.
03
Alpha cursus
do.
03
Samen Zingen met Senioren
vr.
07
Anders denken
di.
08
Jongerencathechisatie
wo . 09
Anders denken
do.
10
Alpha cursus
di.
15
Jongerencathechisatie
di.
15
Meditatie in de Oude Jan
do.
17
Alpha cursus
do.
24
Alpha cursus
vr.
25
Nicodemuskring
vr.
25
Fillmavond - The Circle ( 2017)
zo.
27
Op verhaal in Rozendaal
maart 2022
do.
03
zo.
06
di.
08
do.
10
di.
15
di.
15
za.
19
di.
22
do.
24
vr.
25
vr.
25
do.
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Samen Zingen met Senioren
Taize viering
Jongerencathechisatie
Alpha cursus
Jongerencathechisatie
Meditatie in de Oude Jan
Alpha Cursus
Jongerencathechisatie
Alpha cursus
Nicodemus kring
Filmavond - A hidden life ( 2019)
Alpha cursus

9
24
39
27
9
27
24
9
11
24
24
13
19
28
39
12
9
24
9
11
24
9
24
13
20
24
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Maand

pag. nr.

april 2022
wo . 06
do.
07
do.
07
zo.
10
za./zo. 23/24
vr.
29

Rembrandt rondom Passie en Pasen
Samen Zingen met Senioren
Alpha cursus
Op verhaal in Rozendaal
Etty Hillesum
Nicodemuskring

29
39
24
28
30
13

mei 2022
do.
05
zo.
15
zo.
15
di.
17
za.
14
za.
21
vr.
27

Samen Zingen met Senioren
Geloven op maandag
Taizé-viering
Meditatie in de Oude Jan
Spiritueel Fotograferen
Meditatief wadlopen
Nicodemuskring

39
32
12
11
31
33
13

juni 2022
do.
02
di.
14
za.
10
vr.
24
vr.
26

Samen Zingen met Senioren
Meditatie in de Oude Jan
Spiritueel Fotograferen
Filmavond -Corpus Christi ( 2019)
Nicodemus kring

39
11
31
21
13

juli 2022
do.
07
za.
10
wo. 29
za.
16
vr.
22
vr.
29

Samen Zingen met Senioren
Spiritueel Fotograferen
Lezing en gesprek Trees van Montfoort
Spiritueel Fotograferen
Filmavond -Supernova ( 2021)
Nicodemuskring

39
17
34
31
22
13
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Nog af te spreken data:
Onbeperkt Bijbellezen
Gesprekskring De Verdieping
Regionale gesprekskring ‘de dertigers’
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Kinderprojectkoor
Volwassenenprojectkoor
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