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Kerstgedachten 

 

Er wordt mij regelmatig in de aanloop naar Kerst gevraagd: ‘en, dominee, heb u al een kerst-

gedachte?’ Ik heb daar vaak over nagedacht. Hoewel ik het niet écht een wezenlijke zaak vind, 

heb ik in de loop van de jaren eigenlijk ieder jaar een motto bedacht voor mijn kerstdiensten. 

Ik heb ze maar eens verzameld en de tien gedachten waar ik jullie als lezers mee wil uitdagen, 

staan hieronder vermeld.  

 

- Met Kerst krijg je geen wenskaart, maar een verhuisbericht. 

- Het licht in de Kerstboom steek je aan met de Paaskaars. 

- Met Kerst komt het licht van beneden, niet van boven. 

- Wie omhoog kijkt naar de engelen, komt altijd de ogen van een ander tegen. 

- De stal is een Ark en de herbergier heet Noach. 

- Het gaat niet om de weg naar Bethlehem, Kerst gaat om de weg vanuit Bethlehem. 

- Wie komt om te aanbidden, gaat altijd langs een andere route naar huis. 

- Wie bij de kribbe staat, vindt niet, maar is gevonden. 

- Kerst is een spiegel. De vraag: waar zie je jouw gezicht? 

- De ster wijst ons de heenweg, de terugweg moeten wij zelf vinden. 

 

Heel goede Kerstdagen gewenst, 

ds. Frans Ort 

 
******* 

 

een sprookje voor de Posbank kerstwandeling van 17 november  

 

Op 17 december organiseert onze Rotaryclub Rheden-Rozendaal weer de Posbank kerstwan-

deling. Er zijn allerlei ‘stations’ waar zaken gebeuren: er wordt gezongen, gedanst, verteld, 

midwinterhoorn geblazen, er is een wensboom en daaromheen is er de prachtige entourage 

van de Posbank in de winter. Eén van de stations wordt dit jaar gevormd door een serie ver-

halenvertellers, die elk hun eigen versie van een sprookje vertellen dat ik heb geschreven. En 

ook als u de PBKW niet bij kunt wonen dan nog wil ik u dit sprookje niet onthouden. 

ds. Frans Ort 
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de witte Feniks 
een sprookje voor op de Posbank 

 

‘Ik ben moe’,  zei de Feniks, ‘het heeft lang genoeg geduurd.’ 

En dat was ook zo: 500 jaar als Vuurvogel over de wereld vliegen, maakt dat je veren oud zijn 

geworden en je kleuren zijn verschoten. En hij was práchtig geweest: met een regenboog van 

kleuren op zijn veren. 500 jaar vliegen over de aarde, 500 jaar hoop geven aan mensen. Steeds 

laten zien dat iedereen erbij hoort, dat alle kleuren samen zijn. Maar nu was het mooi ge-

weest. Voor het eerst in al die jaren had hij een nest gebouwd, gewoon in de struiken. En toen 

het nest klaar was, was hij erin gaan liggen. 

 

‘Hé’,  zei een van de kinderen die door het bos liepen, ‘een nest.’ 

Maar wat een ráár nest. Het was van dunne, groene palmtwijgen, en het zat vol bloemen. 

 En het rook naar kaneelschors. 

‘Wat een gekke vogel’, zei een ander. 

‘Het is een Regenboogvogel’, zei de oudste wijs. 

‘Niet waar’, zei de vogel met een vermoeide stem, ‘ik ben een Feniks. Vandaag is mijn Brand-

dag. Daar moet je niet van schrikken hoor, want zo meteen….’ 

Verder kwam hij niet. Met één grote steekvlam verdween hij. En het was zo gek: de palmtak-

ken bleven groen, en de bloemen geurden heerlijk. Er lag alleen een hoopje as in het nest. 

 

De kinderen stonden doodstil. Ze waren best geschrokken. En terwijl ze stonden te kijken naar 

het nest, zei één van hen ineens: ‘kijk nou. De as beweegt.’ 

En de as bewoog. En zomaar ineens stak een klein vogeltje zijn koppie boven de as uit. 

‘Daar ben ik weer’,  piepte hij met een hoge stem, ‘ik zei toch dat een feniks ben. Die herrijzen 

altijd weer uit de as. Hoe vind je mijn nieuwe kleuren?’ 

‘Maar je bent helemaal wit’, zeiden de kinderen. 

‘Wit?’, piepte de Feniks geschrokken, ‘ik moet een regenboog zijn. Dan kan iedereen weten 

dat ie erbij hoort.’ 

‘Nee hoor’, zeiden de kinderen, ‘je bent zo wit als sneeuw!!’ 

 

‘Nou, dat is mooi’,  kraste een diepe stem. 

Het was Uil. Die had vanuit een boom zitten kijken. 

Uil was wíjs. Want Uil wist altijd alles. 

‘Wit is de kleur van de vrede’, zei Uil plechtig, ‘en die hebben we hard nodig vandaag. 

Vlieg nu maar, kleine Feniks, en laat de kleur van de vrede overal zien. 

En als ze jou zien, hopen de mensen vast weer op vrede. 

Misschien wordt het wel een betere wereld.’ 

 

En dat heeft Feniks gedaan. 

Hij vliegt de komende 500 jaar over de hele wereld. 
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Om iedereen te laten zien dat het weer vrede kan worden. 

En misschien zit hij hier wel in het bos, vandaag. 

Misschien zie je hem even voor je uit vliegen. 

Dan is het toch een Witte Kerst. 

En dan weet je diep van binnen, dat je altijd mag hopen op vrede. 

Vrede voor iedereen. 

 

******* 

 
In Memoriam 
 
Op 6 november j.l. is na een kort ziekbed overleden de heer Aart de Groot, echtgenoot van 

Hetty Dorlas, in de leeftijd van 93 jaar. Aart en Hetty waren verbonden met onze gemeente 

en wij kenden hen als  trouwe bezoekers van de zondagse diensten zolang dat kon.  Zij woon-

den vele jaren in Doorwerth en zij zijn in januari van dit jaar verhuisd naar een zorgcentrum in 

Oosterbeek. Aart de Groot was kerkhistoricus. Hij heeft bijgedragen aan de uitgave van het 

“Biografisch lexicon van de geschiedenis van het protestantisme “ en werkte als wetenschap-

pelijk docent aan de universiteit van Utrecht. In de bijeenkomst  voorafgaande aan de crema-

tie op 12 november is zijn naam liefdevol herdacht door zijn zoon, die sprak vanuit de familie 

en namens Hetty. Hij vertelde van hun lange leven samen en van de betekenis die hij voor hun 

kinderen en kleinkinderen heeft gehad. En een van de kleindochters sprak een gedicht uit. Een 

collega kerkhistoricus sprak namens zijn vakgenoten waarderende woorden. Een bevriende 

predikant vatte het geheel samen waarna Hetty  de oude woorden van de Aäronitische zegen 

over ons allen uitsprak. Wij wensen Hetty veel moed en sterkte de komende tijd en bidden  

haar Gods zegen toe.  

Frans Ort                                                                                                                                                                       

Madelon Beekhuis 

******* 

 
kerkdiensten december 
 
4 december, 2e Advent, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Bram Grandia, Doesburg  
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
11 december, 3e Advent, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
dienst van Schrift en Tafel 
voorganger: ds. Frans Ort 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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18 december, 4e Advent, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Sytze de Vries, Schalkwijk 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
24 december, kerstavond, 21 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Frans Ort 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
25 december, kerstmorgen, 10 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Liesbeth van Hilten- Matthijsen, Apeldoorn 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
1 januari 2023, nieuwjaarsdag, 10 uur 
ochtendgebed vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: Madelon Beekhuis-Wassenburg 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl , verder zoeken op Rozendaal 
 
 

******* 
Bij de diensten van december 2022 

Zondag 4 december 2022, 2e van Advent                                           
‘Populus Sion’  - Psalm 80:2                                                                         
Liturgische kleur: paars                                                                             
vg.: Ds. Bram Grandia                                                                                    
Lezingen: Jesaja 11:1-10 ; Mattheus 3:1-12 

Op het 17e -eeuwse schilderij van Jean Baptiste Champaigne 

(1631-1681) wijst Johannes, in zijn kameelharen gewaad, 

met zijn rechterhand in de verte, terwijl zijn hoofd naar de 

kijker toegekeerd is. ‘Zie, ik zie wat u wellicht nog niet ziet’. 

Het contrast kan niet groter zijn tussen hem en héél in de 

verte een ogenschijnlijk ondefinieerbaar  ‘figuurtje’.  Sterk 

uitvergroot laat de afbeelding zien dat in dat ‘figuurtje’ wel 

degelijk Jezus te herkennen valt die op een heuveltje  -teken 

van zijn verhevenheid - staat, met zijn rug naar een water-

partij. Het meer van Gallilea? Helaas heb ik nergens kunnen vinden hoe groot dit schilderij in 

werkelijkheid is. Op Johannes valt alle licht. Op de wimpel bovenaan zijn staf is een gedeelte 

van de tekst zichtbaar: “Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi”: ‘zie, het lam van God 

dat wegdraagt de zonde der wereld!’ Tussen beiden ligt een onbestemde, onbegaanbare rots-

partij. Jezus is afgebeeld als de bekende verschijning in een lang, wit gewaad tot op de voeten, 

lange licht golvende blonde lokken tot op de schouders,  de rechtervoet voor de linker, teken 

van een voortschrijdende beweging,  de linkerhand ter hoogte van zijn hart en de rechter 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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wijzend naar de grond: naar een pad, recht vooruit, maar met obstakels. Heeft de schilder 

gedacht aan wat de toekomst Jezus zal brengen?  De rotspartij heeft, ter hoogte van Johannes’ 

rechterheup, in de diepte nog een spoor van een beekje, teken van de Jordaan waarin hij vol-

gelingen van Jezus, en straks ook Jezus zelf zal dopen. Niet alleen de ‘grootheid ’van Johannes 

t.o.v. van het kleine ‘figuurtje’ Jezus geeft alle kracht aan de woorden van Johannes: ‘ík doop 

u met water, tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, ‘ik ben niet bekwaam om 

hem zijn sandalen na te dragen; híj zal u dopen met heilige geestesadem en vuur;’. Pieter Ous-

soren zette met nadruk streepjes op ‘ik’ en ‘hij’. In vers 11 staat nog 3x ‘ik’ en 1x ‘hij’ , in vers 

12 alleen 3x ‘hij’. Maar die kleine figuur in de verte lijkt op de schildering  zo teer als de op-

schietende  ‘twijg uit de tronk van Jesse,-  een scheut die uit zijn wortels (zal)’ bloeien’ bij Jesaja. 

Advent lijkt twee zaken tegelijk te willen: bekering, omkeer, op verkeerd in geslagen wegen 

èn het besef laten groeien dat vernieuwing, bekering, hervorming, niet Langs sterke onver-

woestbare ‘kabels’, ‘bomen van mensen’,  zal komen.  Maar zoals elders in de bijbel langs een 

steeds weer  flinterdunne en kwetsbare draadjes van een ‘enigen’, ‘jongsten’, ‘kleinsten’ of 

‘zwaksten’, maar dan wel mensen die door ENE ‘geroepen’ worden.    

Wij zingen: 

Morgenlied: Lied voor Advent, Gez. 463: ‘Licht in onze ogen”1.3.6.7.8. 
Drempelgebed: 296: ‘Die de morgen ontbood’ 

Psalm: Antifoon, Ps. 80 1. en 2. Antifoon 

Kyrie  Kyrie 301k 

Na eerste lezing: Gez. 466: O wijsheid, daal als vruchtbare taal’ 1.2.3 en 7. 
 Na Evangelielezing: Acclamatie 332 

Na Verkondiging Gez. 462: ‘Zal er ooit een dag van vrede’  
 
 

Slotlied: Gez. 439: ‘Verwacht de komst des Heren’ 

 

Zondag 11 december, 3e van Advent,                                                        
Gaudete: ‘Verheug u!’ (Filippenzen 4:4)                                            
Liturgische kleur: roze                                                                     
vg: Ds. Frans Ort                                                                                 
Lezingen: Jesaja 35:1-6a, 10; Mattheus 11:2-22 

De Adventszondagen hebben haast.  De toenemende 

duisternis om ons heen, letterlijk dan wel figuurlijk, 

moet zo snel mogelijk doorbroken worden. Daarom op 

de 3e Advents zondag een verandering van de liturgi-

sche kleur. Het paars wordt vermengd met een flinke teug wit. Het wit van het komende feest. 

Daarmee wordt de kleur vandaag roze. De voortgang van de geschiedenis hangt af van de 

‘roeping’ van de Eeuwige. Bij de doop van Jezus in de Jordaan, klinkt uit de hemel: ‘dit is mijn 

zoon, de geliefde, in wie ik welbehagen heb gekregen’, waarmee de profetenstem van Jesaja 

42:1 wordt geciteerd. Dat is tegelijk het teken van de vreemde vrijheid die in een mens ge-

schapen is. Zal de geroepen mens echt antwoorden: ‘Hier ben ik’? Op de afbeelding van 
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vandaag van Sieger Köder1 zitten rond de tafel een ‘allegaartje’ aan mensen: ze zijn gekomen 

van overal en nergens en hebben hun dagelijkse ‘statussymbolen’ als positie, voornaamheid, 

medailles etc. thuis gelaten.  Ze zijn zo verschillend van ‘afkomst’ als de nacht van de dag, als 

de zee van het land. Maar ze hebben allemaal hetzelfde  gedáán: ‘Hier ben ik’ gezegd op de 

uitnodiging van de Heer. Er ligt voedsel uit ieders eigen ‘keuken’, rijst, vis, brood, druiven, 

witte wijn, citroen, en wie weet: hete pepers.  Het doet er niets toe: want het gaat in deze 

beeldtaal om die twee handen daar boven: die breken een stevig brood  en Hij zal daarvan 

delen. Zoals bij ons vandaag. Teken van de komende werkelijkheid: ‘de vrijgekochten van de 

ENE zullen terugkeren en in Sion aankomen onder gejubel en met vreugde voor eeuwig op hun 

hoofd; vrolijkheid en vreugde zullen hen bereiken en vluchten zullen verdriet en gezucht.’ Het 

zijn troostwoorden van Jesaja 35:1-10,  samengevat,  die Jezus aan het begin van zijn werken 

aan de voeten van de disgenoten legt:  ‘onder wie uit vrouwen zijn geboren is er geen ontwaakt 

groter dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk der hemelen is de kleinste groter dan 

hij’. 

Wij zingen: 

Morgenlied: Lied voor Advent, Gez. 463: ‘Licht in onze ogen’ 1.4.6.7.8. 
Drempelgebed: 296: ‘Die de morgen ontbood’ 

Psalm: Antifoon, Ps. 85: 1 en 2, Antifoon 

Kyrie  301k 

Na eerste lezing: Gez. 438: ‘God lof! Nu is gekomen’ 
Na Evangelielezing: Acclamatie 332  

Na Verkondiging Gez. 446: ‘Zijt Gij waarop de wereld wacht’ 1A 2C 3A 4C 5A 
Cantorij J.S. Bach: ‘Wie soll ich Dich empfangen’  

Uit: Weinachtsoratorium BWV 248 I 
Tafelgebed:  ‘De Korrel sterft’  
Slotlied: Gez. 450: ‘Verblijd u in de Heer te allen tijd’ 

 

Zondag 18 december, 4e van Advent,                                                
Rorate Caeli - ‘Dauwt hemelen’ (Jesaja 45:8)                                                         
Liturgische kleur: paars                                                                    
vg: Ds. Sytze de Vries                                                                                                        
Lezingen: Jesaja 7:10-17; Mattheus 1:18-24 

De koning van Juda heeft weinig puf in het voeren van 

een verdedigende oorlog. Jesaja spreekt uit naam van  

de Eeuwige met de bange, wijfelende koning. De ENE 

biedt de koning  op een goudschaaltje de uitweg uit alle vorstelijke problemen: ‘Vraag voor 

jou een teken van bij de ENE, je God’, al is het diep in het schimmenrijk of hoog hierboven!’.  

Zou koning Achaz als een ‘Piggelmee’ avant la lettre nu àlles aan het ‘hemelse visje in de zee’ 

kunnen vragen? Maar de bijbel houdt niet van magie. Achaz had in koninklijke waardigheid 

 
1 Sieger Köder (1925-2015), Duitse katholieke priester en kunstschilder, die altijd preekte in en met beelden, ook 

met de door hemzelf geschilderde afbeeldingen.    
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kunnen vragen om strijdvaardigheid, moed, of wijsheid. Maar hij zegt: ‘ik vraag niets en zal de 

ENE niet beproeven’.  Jesaja spreekt nu het hele ‘huis van David’ aan. ‘Jij bent een koninkje 

van niks, bagatelliseer je de situatie waarin je verkeert? Vind je die niet ernstig genoeg om je 

strijdmakkers bijeen te roepen?’  ‘dat ge zelfs mijn G’d vermoeit?’  

Dan vervolgt Jesaja: ‘mijn geeft mijn Heer, hijzelf, aan u een teken:’. Dan volgt het teken dat 

eeuwen later door ‘een aankondig-engel’ aan de door omstandigheden in verwarring ge-

brachte Jozef ook gegeven wordt: ‘zie de jonge vrouw zal zwanger worden en een zoon baren, 

en roepen zal zij als zijn naam: Immanoe-El. Het teken dat bij  de onbekwame koning werkt als 

een goddelijk  ‘oordeel’, wordt voor Jozef en Maria  in het Evangelie tot zegen: zij, vader èn 

moeder, zullen de naam voor hun kind uitroepen: Immanoeël en,  zo voegt Matteüs er aan 

toe voor wie zich Jesaja 7:14 niet meer herinnert: ‘vertaald is dat: met ons is God!’. Op de 

afbeelding een kleine ‘aankondig’-engel met grote vleugels, met een instemmede blik. Hij 

weet het al zeker. Deze twee zullen hun roeping wel beamen:  ‘Hier zijn we’. Met hen gaat het 

lukken, dat vervolg van het verhaal van  G’d en mensen. Maria lijkt heel jong nog, Jozef ouder, 

met een hand op zijn hart: daar huist zijn liefdevolle rechtvaardigheid. Met zijn linkerhand 

beschut hij onder zijn rode mantel een boek. Wat zal het zijn geweest: een boek met daarin 

de evangeliën of, naar ik vurig hoop, de vijf boeken van de Tora? Immanuel, Jezus,  zal toch, 

eer hij op twaalfjarige leeftijd door zijn ouders in de Tempel wordt gevonden, met de ENE 

‘kennis’ maken via zijn ouders?  Om het aureool van Maria staan letters, maar hoe groot ik de 

afbeelding ook maak: ze blijven onleesbaar. Misschien staat daar wel een gedeelte van het 

Magnificat: ‘Mijn ziel verheft Gods eer’, gez. 66 in het Liedboek van 1973 in de vertaling van 

Willem Barnard. 

Wij zingen: 

Morgenlied: Het lied voor Advent, Gezang 463: ‘Licht in onze ogen’ 1. 5.6.7.8. 
 Drempelgebed: 296: ‘Die de morgen ontbood’ 

Psalm: Antifoon, Ps. 19: 1.2.3. Antifoon 

Kyrie  301k 

Na eerste lezing: Uit: ‘Jij mijn adem’ 98: ‘Wij wachten vol verlangen’ zie pg 6 
t. Sytze de Vries  mel. M. Teschner   

Na Evangelielezing: Acclamatie 332 

Na Verkondiging: Gezang 437: Kom tot ons, scheur de hemelen Heer’ 
1A 2C 3A 4C 5A 6A 
Gezang 466: ‘O Wijsheid daal als vruchtbaar zaad’ 1A 2V 3A 4C 5A 
6M 7A. 

Slotlied: Niet eerder gezongen? Gezang 437  ‘Kom tot ons’  
Niet eerder gezongen? Gezang 466 ‘O Wijsheid’ 
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Zaterdag 24 december, Kerstnacht,                                                                    

Liturgische kleur: wit                                                                                          

vg: Ds. Frans Ort                                                                                                                        

Lezingen: Jesaja 8:32b-9:7; Lucas 2:1-20 

Zou zonder TeNaCH2 ooit een Lucas 2 zijn ontstaan? Lucas gelooft 

dat  Rabbi Jezus in zijn optreden lijkt op de Messiaanse mens die, 

uit het Eerste Testament voortgekomen, het teken zal zijn dat de 

schepping op het punt staat voltooid te worden en al het ‘kwaad’ 

teniet gedaan. Lucas voorziet zijn Messiaanse mens van een ge-

boorte in…Bethlehem, de plaats waar de wieg van Koning David 

heeft gestaan.  Jozef hoeft zelf helemaal niet in Bethlehem te zijn geboren en Maria ook niet. 

woord Daarom schrijft Lucas:  ‘Maar ook Jozef klimt op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar 

Judea, naar de stad van David die Betlehem wordt geroepen, omdat hij is uit het huis en de 

vaderlijn van David, om te worden ingeschreven samen met Maria, die aan hem uitgehuwelijkt 

is en zwanger is.’ De ‘vaderlijn’?  U kent het gezegde: wie de moeder is , blijkt zonneklaar bij 

de geboorte, het vaderschap is pas zeker als dat wordt erkend! Jezus wordt er heel erg men-

selijk van. Met de genen van Koning David in zijn bloed wordt hij heel wat minder ‘perfect’  en 

‘zondeloos’ als eeuwenlange christelijke uitleg ons heeft willen doen geloven. Zijn roeping 

door de Eeuwige, die hij beaamt, wordt nog wonderlijker en uitzonderlijker dan wij voor een 

mens mogelijk houden. Het 15e -eeuwse paneelschilderij uit ‘Huis Bergh’ in  s Heerenberg  

toont vandaag Maria en Jozef zijn in een vreemd Middeleeuws decor: een tuin met, in  een 

vreemd perspectief, Maria gezeten op een ‘podiumpje’ als van een opengeklapte torenka-

mer?  Kijken wij naar binnen in een woonhuis, een herberg, een ‘stal’? Maria met haar veel te 

dunne lijfje zit op een bankje, het blauwe bovengewaad al terug geslagen,  teken dat de baring 

aanstaande is?   Ze draagt een groot aureool dat te zwaar lijkt voor haar devote gezichtje. En, 

zo expliciet ziet men het zelden, op een echografie avant la lettre  zien we de nog piepkleine 

Jezus in Maria’s baarmoeder. Het kindje ligt nog ontspannen te wachten op de dingen die te 

gebeuren staan.  Het heeft wel al een gouden aureool om het hoofdje.  Naast Maria  ligt op 

een  lessenaar een opengeslagen boek.  Jozef zit aan Maria’s andere kant  en helpt haar door 

de spinrok, de stok waarvan af de draad wordt gesponnen, vast te houden. Maria spint  de 

draad van Jezus leven. Onmiddellijk denk ik: pas maar op ‘Maria-Dorenroosje’, voor al die do-

rens waar je je in de toekomst nog aan prikken zult. Als ik ook op dit schilderij de verwisseling 

van links en rechts toepas, en er achter ga staan, blijkt de linkerhand van Maria naar de volle 

klos te wijzen: haar nog ongeboren kindje gaat geen leven over een pad van rozen zonder 

doorns tegemoet. 

 
2 TeNaCh: Tora – Vijf boeken van Mozes, Genesis Exodus Leviticus Numeri en Deuteronomium;   Nevim = 

Profeten;  Chetoevim = Geschriften,  samen: Hebreeuwse Bijbel 
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Een vogel lijkt te worden geprikt door de punt van de klos: teken dat er bloed vergoten gaat 

worden ‘tot vergeving van al onze zonden’? Twee musicerende engeltjes kondigen aan in déze 

nacht:  Gloria in Excelsis Deo. 

Wij zingen:  

Zingen Gez. 473: Er is en roos ontloken’ 
Gez. 483: Stille Nacht’ 
Gez. 481: ‘Hoor de eng’len zingen d’eer’ 
 Zingen: Gez. 501: ‘Als een ster in lichte luister’ 

Psalm: Ps. 2: 1 en 4 

Kyrie:  299d 

Gloria: Gez. 487: ‘Eer zij God in onze dagen’ 

Bij de opening van 
de Schriften: 

Gezang 477: ‘Komt allen tezamen’ 

Na eerste lezing: :Gez. 543: ‘Gij zijt in glans verschenen’ 

Na Evangelielezing: Lofprijzing: Gez. 444: ‘Nu daagt het in het oosten’ 

Na Verkondiging: Gez. 476: ‘Nu zijt wellekome’. 
Cantorij J.S. Bach: ‘Wie soll ich Dich empfangen’  

Uit: Weinachtsoratorium BWV 248 I 
                                         Vertaling Sytze de Vries Slotlied: Gez. 498:’Bethlehem, o uitverkoren stad’ 

 

Zondag 25 december, Kerstmorgen                                                         

Liturgische kleur: wit                                                                                

vg: Ds. Liesbeth van Hilten-Matthijsen                                                     

Lezingen: Jesaja 52: 7-10;  Johannes 1: 1-18 

We beginnen met het oude gezang “Quem Pastores Lauda-

vere” om ons de gebeurtenissen van vannacht weer te bin-

nen te brengen: de geboorte van Hem die geloofd en ge-

prezen gaat worden.   

De Evangelist Johannes draagt in zijn hart de min of meer 

voltooide geschiedenis van Jezus’ leven en werken mee. In 

die wijsheid begint hij zijn tekst van zijn ‘goede boodschap’: 

wie is Hij in relatie tot wie hij zijn Vader gaat noemen, met het oog op ons? Johannes kiest er 

voor te beginnen bij de Schepper. Die voor ons alleen als G’d kenbaar is door zijn spreken. Kan de 

verwondering dieper worden dan dat eerste vers bij Johannes: “Bij begin (Gen. 1,1) is er het spreken 

geweest; het spreken is God nabij geweest, ja God is het spreken geweest”.  Ja, dat zal zo zijn, zegt 

Johannes in vers 14:  “Het spreken is vlees-en-bloed geworden  en heeft bij ons zijn tent opgeslagen; 

wij hebben zijn glorie aanschouwd, een glorie van een eniggeborene van bij een Vader,- vol van genade 

en waarheid.” 

Zo werkt ‘liturgie’: tussen een afbeelding met een nog ongeboren kindje en een met een vol-

wassen Christus hoeft maar amper 12 uur tijd te verstrijken. Op de Russische icoon uit de 15e 
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eeuw is het heilige gelaat van Jezus afgebeeld tegen de achtergrond van een Joodse gebeds-

mantel waaraan de tsietsiejot ontbreken: m.i. wordt hiermee bedoeld dat Christus zelf de ver-

vulling van de 613 mitswot is. Elk talliet heeft n.l. aan elke hoek een kwastje, een tsietsiet, om 

de drager van de gebedsmantel te herinneren aan de 613 geboden die gehouden moeten 

worden: 248 ge- en 365 verboden.  Een Joodse gebedsmantel, talliet, wordt gedragen door 

mannen bij het verrichten van het ochtendgebed. Jezus heeft de talliet ook gedragen. (Matt 

9:20 en Matt 14:36).  Op de icoon wordt de Joodse herkomst van Jezus wordt verder aange-

duid met de pe’ot of peies, de lange slaaplokken die mannen voor hun oren lang laten uit-

groeien, in navolging van het verbod de ‘hoeken van het hoofd’ te scheren.(Lev..19:27) Door 

het dragen van talliet, tsietsiejot en peies wordt doorlopend te binnen gebracht dat geen van 

de geboden veronachtzaamd mogen worden! 

Op de icoon staan in het aureool van Jezus drie Griekse letters ‘ω O N’. Deze verwijzen naar  

Exodus 3: 13-14 waar de ENE zich bekend maakt aan Mozes: ‘ik zal er zijn , zoals ik er ben! De 

Grieks letters ‘IC’ links boven de afbeelding staan voor ‘Jezus’,  de ‘Xe’ rechts voor ‘Christus’. 

 
Wij zingen: 

Zingen: Gez. 472: ‘Hoor de herders’ 
 Psalm 98d Alle einden der aarde aanschouwen  cantorij en allen 

Kyrie en Gloria 299e 
Na Gebed van de zondag  Gez. 463: ‘Licht in onze ogen’ 1A 2A 3M 4C 5V 6A 7A 8A 
Na de eerste lezing: Gez. 500: ‘Uit uw verborgenheid’ 1A 2V 3M 4A 5A 

Na de Evangelielezing Gez. 494: ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’ 

Na de overdenking Gez. 459: ‘Ik breng een rechter aan het licht’  

Cantorij:  J.S. Bach: ‘Wie soll ich Dich empfangen’  
Uit: Weinachtsoratorium BWV 248 I 
 Slotlied: Gez. 487:’Eer zij God in onze dagen’ 

 

Zondag 1 januari 2023, Ochtendgebed                     

‘Besnijdenis - Naamgeving’                                            

Liturgische kleur: wit                                                       

Vg: Ds. Madelon Beekhuis-Wassenburg                   

Lezingen: Numeri 6:22-27; Lucas 2:21 

We begroeten elkaar eerst bij een kop koffie 

of thee, - de nacht van ‘oud’ naar ‘nieuw’ kan 

kort zijn geweest! – en gaan dan op deze eer-

ste dag van ‘Het Jaar onzes Heren 2023’  voor het ochtendgebed naar de kerkzaal, waarna we 

het samenzijn in de Tuinkamer voortzetten met een hapje en een drankje. Kiest de Joodse 

besnijdenis als religieuze eis,  zoals in zoveel andere godsdiensten een inperkende, beteuge-

lende of zelfs afkeurende houding jegens de menselijke seksualiteit?  
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Zeker niet. Rabbijn Tamarah Benima3 zegt dat de Rabbijnen vanaf de Oudheid zich vrijmoedig 

hebben uitgelaten over de seksualiteit. ‘Het is dus zeker niet zo dat de besnijdenis wil tornen 

aan de seksualiteit op zichzelf, noch aan de beleving van de seksuele lust’.  In elke besnijdenis 

klinkt het verhaal van Genesis mee. Niet alleen de Tuin van Eden, maar ook de sluiting van het 

Verbond met Abraham. Commentaren zeggen dat er een onderscheid moet worden gemaakt 

tussen de ‘gever’ en de ‘gave’ van het verbond. Door de sluiting van het Verbond tussen de 

Eeuwige en Abraham, die daarmee gelijkwaardige partners worden, komt het ‘aan G’d-gelijk-

zijn’  voor de mens weer te dichtbij, zoals bij het eten van de verboden boom in de Tuin van 

Eden. Door de instelling van de besnijdenis wordt voorkomen dat de mens zijn eigen  ‘schep-

pingsdrift’, zijn seksualiteit, als goddelijk gaat zien, zichzelf gaat aanbidden! Dat zou immers je 

reinste  afgodendienst zijn! Het is dus niet voor niets dat de besnijdenis geschiedt aan het 

mannelijke voortplantingsorgaan! En vrouwen dan? Worden die achtergesteld? Welnee, vrou-

wen worden bijna hun halve leven aan  de mogelijkheid tot het ‘scheppen van leven’ herin-

nerd,  dat elke maand gepaard gaat met de meestal als ongemak ervaren menstruatie! Jezus 

wordt als Joods jongetje besneden. Op de achtste dag. Kennelijk om er geen misverstand over 

te laten bestaan: niets menselijks zal hem vreemd zijn!  Ook Hij zal wél zijn Vader (‘in de he-

mel’) aanbidden maar niet….zichzelf! De grote vraag blijft: hebben wij Hem iets aangedaan 

door Hem het predicaat ‘goddelijk’ te geven of Hem als ‘G’d gelijk’ te beschouwen? 

Op zoek naar afbeeldingen van de besnijdenis werden vooral de messen, angstaanjagend, lan-

ger en steeds groter! De gekozen afbeelding van vandaag van Vincenzo di Biagio Cateno 

(ca.1480-1531)  doet ‘modern’ aan, sereen bijna. Welke ‘vader’4 is het die op het schilderij het 

jongetje besnijdt? Jozef, of de Eeuwige die Jezus later ‘Zijn Vader’ zal noemen?  Er  staan nog 

andere figuren op het schilderij. Het lijkt Maria te zijn die het kindje vasthoudt terwijl dat op 

het kussen op de schoot van de ‘Gevatter’ ligt. De ‘Gevatter’ is de eretitel voor degene die, 

gezeten op de stoel voor de profeet Elia5, het te besnijden kindje op de schoot gelegd krijgt. 

Als de besnijder G’d de Vader is, is de Gevatter dan Jozef? Maar als Jozef de besnijder is, wie 

is dan de Gevatter? Die erepositie wordt vaak gegeven aan de grootvader of een geliefde 

Torageleerde. Het blauwe gewaad (van de onschuld?) van Maria is afgegleden. Het rood in 

haar zichtbaar geworden kleding voorspelt het te vergieten bloed van de latere geschiedenis? 

Zoals de man links achter de besnijder diens mantel open houdt, zorgt de jonge vrouw naast 

Maria er voor dat haar rokken niet in de weg zitten. Zijn zij ‘engelen’ als helpers,  als getuigen 

van de besnijdenis? De scene lijkt ‘bevroren’ te zijn in het moment en die ‘stijfheid’ doet op 

deze afbeelding wonderen: aan de volwassenen met hun blik op het kindje gericht en aan het 

naar boven kijkende kindje, nauwelijks van vlees en bloed, wordt een groot geheim voltrok-

ken.Het moment van de naamgeving is niet afgebeeld. In orthodoxe kringen wordt een glas 

wijn gezegend waarna de Hebreeuwse naam van het besneden kind in het oor van de 

 
3 ‘Joodser dan dit krijgt u het niet’- De levenskunst van de Joodse Beschaving’- Tamarah Benima, uitg. Prome-

teus-Bert Bakker 2015,  hoofdstuk 7: ‘Seks – vrijmoedige hoogtepunten ’ p. 142 t/m pg 158 
4 Het is de plicht van de vader zijn zoon te besnijden maar die taak wordt omwille van het bewaken van de ge-

zondheid van het kindje uitbesteed aan de daarvoor opgeleide Mohel. 
5 De profeet Elia houdt bij elke besnijdenis een oogje in het zeil. 
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besnijder wordt gefluisterd. Zo zal hij heten volgens Lucas:2:21: Joshua - Jezus - ‘De ENE redt’ 

(Mat. 1:21 Lucas 1:31), Immanoëel - God is met ons (Mat. 1:23). 

Wij zingen:  

Cantor, allen Refr. Bemoediging 296 

Psalmengebed Psalm 8: 1A 2C 3A 4C 5A 6A 

Na de meditatie Gezang 512: ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’ 

Slotlied:  Gezang 537: ‘Uit uw hemel zonder grenzen;  

 

Ada Waalboer 

******* 

vanuit de diaconie 

Zondag 4 december: Diaconaat. De collecte is bestemd voor onze diaconie 

 
Zondag 11 december: Stoelenproject De Duif Arnhem. De Duif is een laagdrempelige avond- 

en nachtopvang voor dak- en thuislozen. Per nacht biedt de Duif aan zo’n 20 mensen gratis 

een dak, warmte een praatje en iets te eten. De Duif is het gehele jaar geopend en realiseren 

jaarlijks 250 tot 300 overnachtingen met ongeveer 30 vrijwilligers en 2,25 FTE aan beroeps-

krachten. De Duif is gehuisvest in de Spoorwegstraat 11 te Arnhem. 

Zondag18 december: De Herberg Oosterbeek.  Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil 

als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke bege-

leiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand 

willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij 

kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. 

Kerstnacht, zaterdag 24 december: Kayamandi. Stichting SOS Kayamandi is opgericht op 31 

maart 2005. Zij zetten in voor de kinderen van de townships Kayamandi en Cloetesville. Deze 

townships liggen bij Stellenbosch in Zuid-Afrika. Veel kinderen lijden honger. Door ziektes als 

HIV/AIDS zijn hier al meer dan 250 weeskinderen. Ze wonen in krotten, gebouwd van golfpla-

ten en afvalmateriaal. 

Eerste Kerstdag, zondag 25 december: KIA Kinderen in de knel. Veel kinderen en jongeren 

staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet 

zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en wer-

kende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We 

stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Help mee om het leven 

van kinderen in de knel te verbeteren.  

Namens de diakenen, Alfred Eeltink 

******* 
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actie Kersttas en 190 euro voor energie                                                                                                               

In december worden er weer veel kersttassen uitgedeeld door Stichting Strak, een hulporga-

nisatie voor mensen die van een minimum rond moeten komen in de gemeenten Rheden en 

Rozendaal. In november en in december ontvangt elk huishouden 190 euro in verband met 

de hoge gasprijs. Misschien heeft u deze tegemoetkoming niet nodig en is het een idee om dit 

bedrag of een deel hiervan af te staan aan de mensen die geholpen worden met de actie 

Kersttas. Als u hieraan mee wilt doen, kunt u een bijdrage over maken naar de bankrekening 

van de diaconie NL16 INGB 0000933939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal on-

der vermelding van Kersttas Stichting Strak. De diaconie zorgt ervoor dat uw bijdrage bij Stich-

ting Strak terecht komt.                                                                                                                                 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Namens de diaconie,                                                                                                                                           
Miep Dijkhuis, voorzitter 

******* 
 

Nieuw project diaconie Velp/Rozendaal  

In februari 2023 zal het gezamenlijk diaconaal project met Velp, SOS Kayamandi, worden af-

gesloten. We zullen daarna voor de duur van 2 jaar weer een nieuw project opstarten. Velp 

was aan de beurt om een keuze te maken en het volgende project is aangedragen:  

Lwengo Kids Foundation in Oeganda. Oeganda is één van de armste landen in de wereld. De 

allerarmste kinderen worden door ondersteuning de mogelijkheid geboden om naar school te 

gaan en een betere toekomst op te bouwen. Verder wordt zelfredzaamheid gestimuleerd tot 

ze op eigen benen kunnen staan. In de toekomst zullen we u meer informeren en op de hoogte 

houden van de vorderingen. 

Namens de diaconie, Miep Dijkhuis 

******* 

 

schrijfactie Amnesty International 

Maandelijks wordt u de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een online actie voor men-

senrechten. Het betreft altijd een andere actie dan de petitie waarmee Amnesty in de kerk 

staat!                                                                                                                                                                                             

Israël:                                                                                                                                                                                                                                              

Salah Hammouri is een Frans-Palestijnse advocaat die in de wijk Kufr Aqab in Oost-Jeruzalem 

woont.  Hij heeft een verblijfsvergunning voor Jeruzalem en werkt als veldonderzoeker voor 

Addameer, een ngo voor rechtsbijstand en gevangenenrechten. Sinds maart zit Salah in admi-

nistratieve detentie. Hij is nergens voor aangeklaagd en zijn detentie wordt telkens verlengd. 

Ook dreigen de autoriteiten zijn Israëlische verblijfsvergunning in te trekken. 
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Roep Benny Gantz, de Israëlische minister van Defensie, op om Salah Hammouri onmiddellijk 

vrij te laten!                                                                                                                                               

  https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-israel-hammouri 

 
 
 

******* 

 
 
Kalender 2023 

Jaarlijks wordt rond Kerst een attentie gebracht naar gemeenteleden die daarvoor in aan-

merking komen. Ditmaal is een kalender samengesteld met afbeeldingen van binnen en bui-

ten het kerkgebouw. Deze kalenders zijn ook te koop voor €10,=. Van iedere verkochte ka-

lender zal €3,50 gedoneerd worden aan het nieuwe project dat  onze diaconie samen met 

Velp organiseert:  Lwengo Kids Foundation.         
Na de diensten op 4 en 11 december zal een voorbeeldkalender liggen in de Serre, evenals 

intekenlijsten. Als u het benodigde bedrag heeft overgemaakt op de rekening van de kerk-

voogdij (NL81 RABO 0168708175, o.v.v. kalender), zullen de kalenders beschikbaar zijn na de 

dienst van 18 december.                                                  

Map Berkhof                                                                                                                                                                             
Anke Mopman                                                                                                                                                     

*******          

 

SchuldHulpMaatje Rheden -  Rozendaal  

JE HOEFT NIET IN DE SCHULDEN TE ZITTEN om SCHULDHULPMAATJE zelf een helpende hand 

toe te steken!!! Want dat laatste is wel wat Schuldhulpmaatjes doen: een helpende hand toe-

steken als er schulden of betalingsachterstanden zijn. Dan helpen we graag om overzicht in de 

financiën te krijgen en – daar waar het nodig is- begeleiden we mensen naar Schuldhulpverle-

ning. Nu vragen we aan u / aan jou om Schuldhulpmaatje een helpende hand te reiken. We 

https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-israel-hammouri
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zoeken iemand die het leuk vindt om de website en andere sociale media, met alles wat 

daarom heen hangt, te verzorgen. We zoeken iemand die dit project voor ons op wil pakken. 

Eerlijk is eerlijk…..het ontbreekt de zittende bestuursleden aan digitale vaardigheden. Maar 

wees gerust: we zoeken geen nieuw bestuurslid. We beseffen, horen en zien dat mensen niet 

meer zo bereid zijn zich voor langere tijd binnen een bestuur te committeren. Daarom deze 

oproep voor een persoon die bereid is om dit project voor Schuldhulpmaatje op te pakken. 

Het doel is dat we mede daardoor beter zichtbaar en vindbaar zullen zijn om zo onze helpende 

handen uit te kunnen blijven reiken. Het tijdsbeslag bedraagt ongeveer 15 uur per jaar.                                                                                                                                                           

Voor vragen kunt u bellen met onze voorzitter, Albert Jansen, tel.06 2390 9990 

Wij zien graag uw helpende hand!!!                                                                                                                        

Bestuur SchuldHulpMaatje Rheden -  Rozendaal                                                                                                                                               

******* 

nieuws van het CvK     
 

De actie Kerkbalans 2023 vindt plaats van zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 januari. Zoals 

gebruikelijk worden de enveloppen door een aantal lopers bij U thuisbezorgd in de brievenbus 

(er wordt niet aangebeld) en een deel wordt per post afgeleverd.  

De retourenvelop wordt niet meer afgehaald en daarom wordt U vriendelijk verzocht om uw 

bijdrage voor 2023 te vermelden op het betreffende formulier en dit te retourneren met de 

voorgefrankeerde retourenvelop.  

Wij hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen en danken u alvast voor uw bijdrage 

aan de instandhouding van onze kerkgemeenschap! 

Taakverdeling College van Kerkrentmeesters (CvK) 

Na het overlijden van onze penningmeester Leo Blokland, zijn de taken binnen het CvK op-

nieuw verdeeld. Zonder teveel in detail te treden is de verdeling als volgt: 

- Financiële zaken, huurcontracten en notulist: Frits van der Togt 

- Onderhoud gebouw, installaties, inrichting, tuin, verzekeringen en voorzitterschap: 

Hans Rexwinkel 

- Kerkbalans: wij zijn erg blij dat we voor deze omvangrijke activiteit met ingang van 

2023 een beroep mogen doen op Jan en Joke de Haas. Zij zullen de folders gaan prin-

ten, vouwen, envelopperen, adresseren en de gehele administratie van deze actie 

gaan verzorgen.  

Jan en Joke zijn reeds ervaren op dit terrein, omdat zij in hun vorige gemeente deze 

taken ook al verzorgden. 
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Werkzaamheden afgelopen periode 

Met de ondersteuning van Caroli Blokland (dochter van Leo) konden we zijn zeer omvangrijke 

archief (ordners en digitaal) overnemen en herinrichten, afgestemd op de nieuwe taakverde-

ling binnen het CvK.  

Verder werd veel tijd besteed aan de opstelling van de begroting voor 2023; met name de 

sterk stijgende inflatie en energiekosten baren ons zorgen en leiden tot een negatief resultaat. 

De begroting zal worden besproken in de kerkenraadsvergadering van december a.s. 

Ook het onderhoud vroeg de nodige aandacht: voegwerk, verwarmingsinstallatie, zonnepa-

nelen, timmerwerk, ventilatiekasten en de inhuur van een nieuw schoonmaakbedrijf per 1 

januari 2023. 

Bijzonder plezierig was de kostersavond van 15 november j.l.. Wij deelden met elkaar de zaken 

die speciale aandacht verdienen om ook deze taken bij de zondagse en bijzondere diensten 

zo goed mogelijk te vervullen. Ook kwam daarbij de afstemming met de verhuur, catering en 

schoonmaak aan de orde. Wij namen bij deze gelegenheid afscheid van Hein Buitenhuis, die 

het kosterschap tientallen jaren met veel inzet en zorg heeft vervuld. Hij werd tevens betiteld 

als beste klokkenluider en wij zijn benieuwd wie deze titel gaat overnemen. De avond werd 

op Rozendaalse wijze afgesloten met een hapje en een drankje. 

namens het CvK, Hans Rexwinkel 

Gift 
 
Opnieuw werden wij verrast door een prachtige gift van de Vrienden van de Kerk. Onze oude 

computer raakte aan het einde van de technische levensduur en werd daardoor erg traag. Met 

name bij het opstarten en presentaties werd dit hinderlijk. Wij beschikken - dankzij de Vrien-

den - nu weer over een technisch volledig up-to-date exemplaar waarmee we weer vele jaren 

vooruit kunnen. Ook voor de verhuur is dit een belangrijke voorziening.                                                     

Onze hartelijke dank voor dit royale gebaar! 

Hans Rexwinkel 

******* 
 

gesprekken over het nieuwe beleidsplan 
                                                                                                                                                                                                 

Inmiddels is de datum bekend dat wij met elkaar inhoudelijk van gedachten zullen wisselen 

rondom het beleid voor de komende jaren. De kerkenraad wil na de kerkdienst van 8 januari 

graag met u in gesprek. Na de gesprekken zal een bescheiden lunch geserveerd worden. 

De kerkenraad 
******* 
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terugblik benefietvoorstelling 2 oktober 
 
Een  geslaagde benefietvoorstelling voor de stichting SOS Kayamandi.                                

 

In het kader van het diakonale project van de Protestantse Gemeente Velp en de Protestantse 

Gemeente Rozendaal is op zondag 2 Oktober 2022 weer een benefietvoorstelling voor de 

stichting SOS Kayamandi gehouden (zie ook https://sos-kayamandi.nl). Door middel van  een 

muzikale raamvertelling door ds. Frans Ort werd over het bewogen leven en werk van de 

Joods-Russische schilder Marc Chagall (1887-1985)verteld . De raamvertelling werd in dichter-

lijke bewoordingen gepresenteerd met prachtige muzikale begeleiding  van de welbekende 

vocalgroup  Choral die in wisselende opstellingen de liederen en gezangen ten gehore bracht. 

Opvallend in het werk van Chagall is zijn enorme positiviteit, ook tot uitdrukking komend in 

zijn kleurengebruik gecombineerd met krachtige symbolen. De voorstelling is bezocht door 

zo’n 85 bezoekers die na afloop van een drankje en een hapje konden genieten. Mede dankzij 

nog diverse donaties, ook van mensen die SOS Kayamandi een warm hart toedragen maar niet 

naar de voorstelling konden komen, is het netto resultaat van de benefietstelling ruim € 1755,- 

die geheel besteed kan worden aan de kinderen van de projecten van SOS Kayamandi. Na-

mens al deze kinderen: hartelijk dank!! Graag doen wij als bestuur van stichting SOS Kaya-

mandi een beroep op u, wij willen dolgraag doorgaan met het geven van hulp aan “onze “kin-

deren. Wij hebben al met 20% moeten bezuinigen op onze maandelijkse uitgaven t.b.v. de 

weeshuizen en het broodproject! Op geen enkele manier berekenen wij als bestuur onkosten( 

o.a. het bezoeken van de projecten), iedere euro gaat naar de kinderen. 

Namens het bestuur stichting SOS Kayamandi,  

Bea Lanting-Boer 

******* 

 

https://sos-kayamandi.nl/
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vanuit de K.I.K.  
 
Benefietconcerten voor Oekraïne door Chamber Ensemble Kyiv, in en om Arnhem, Decem-

ber 2022 

 

Na het succesvolle benefietconcert in onze kerk in augustus speelt het Chamber Ensemble 

Kyiv vijf concerten in Arnhem, Rheden, Ellecom en Schaarsbergen van 10 tot 19 december 

onder de titel: ‘Veerkracht, liefde en hoop’. 

U luistert naar muziek en gedichten uit Nederland en Oekraïne die een troostrijk karakter dra-

gen. 

De musici komen uit Oekraïne en zijn vrijgesteld van deelname aan het leger, omdat hun mu-

zikale bijdrage belangrijker wordt geacht vanwege het uitdragen van de Oekraïense cultuur. 

Door concerten te geven binnen en buiten Nederland zamelen zij ook geld in voor gehandi-

capte kinderen uit Oekraïne. Hiermee wordt muziek een ‘levensader ’voor hen en anderen.  

Hoe makkelijk kunnen wij dat ondersteunen door het concert te bezoeken en tevens een fi-

nanciële bijdrage te geven voor de organisatie ‘Hart voor Kinderen’, dat een project onder-

steunt voor gehandicapte kinderen uit Oekraïne. 

De omstandigheden voor de musici verslechteren sterk door de dreiging van aanslagen en een 

halvering van hun salarissen die eerstdaags wordt doorgevoerd. Daarom ondersteunen wij de 

musici ook met de opbrengsten van de concerten. Zij bestaan voor de muziek, zij zijn muziek. 

Hoe moeilijk het daar ook voor hen is. Zij spelen door. 

De organisatie van het concert is in handen van de Stichting Soloveyko i.o. De kosten van de 

concerten worden vrijwel geheel gedragen door de kerkelijke gemeenten, zodat de opbreng-

sten ten goede komen aan het project van de Stichting Hart voor Kinderen en de musici. 

Voor het concert in Rheden worden de vluchtelingen die in Velp verblijven speciaal uitgeno-

digd en verder is het voor iedereen vrij toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage is uiteraard 

zeer gewenst. Het gaat om klanken en woorden van ‘Veerkracht, liefde en hoop’ voor alle 

betrokkenen. Voor het concert in de Koepelkerk worden de vluchtelingen in Arnhem uitgeno-

digd. Mocht u de concerten niet kunnen bijwonen en toch een financiële bijdrage willen 
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geven, dan kan dat met onderstaande QR code. Het bedrijf Contegrity help ons met de beta-

lingen zolang de Stichting Soloveyko i.o. nog niet over een eigen bankrekening beschikt. Op 

de concertlocaties kunt u ook doneren.De concerten zijn op de volgende locaties en data: 

Rheden, Dorpskerk  zondag 11 december, 15.00 uur 
Arnhem, Waalsekerk  dinsdag 13 december, 20.00 uur 
Schaarsbergen, Dorpskerk donderdag 15 december, 20.00 uur 
Ellecom, Dorpskerk  zondag 18 december, 15.00 uur 
Arnhem, Koepelkerk  maandag 19 december, 20.00 uur 

 
 

******* 

kerktuin in de herfst 
 
De amberboom (Liquidambar) laat eindelijk zijn herfstkleuren zien; de meeste andere bomen in de 
kerktuin hebben hun blad al verloren. Dat betekende veel werk voor uw tuincommissie; er is heel wat 

blad van gazon en paden verwijderd. 
In de borders laten we het blad zo veel mogelijk liggen. Het 
beschermt de grond tegen de winterkou en biedt beschut-
ting aan kleine beestjes en insecten.  
Van grotere takken en snoeihout hebben we takkenrillen 
gemaakt op de erfscheiding met de buren. Hierin kunnen 
kleine zoogdieren een plekje vinden. Zo proberen we door 
het beheer van de kerktuin de biodiversiteit te vergroten.  
Nu gaat de tuincommissie in winterslaap. Mocht er de ko-
mende maanden nog een mooi wintertafereel te zien zijn, 
dan zullen we u dat niet onthouden. 
Helaas heeft onze oproep in de vorige nieuwsbrief om vrij-
willigers voor een enkele (eenmalige) klus in de tuin geen 
enkele respons gehad. Mocht u alsnog wat tijd en energie 
hiervoor kunnen vrijmaken, dan graag een berichtje naar 
erik.kool@kpnmail.nl of 026-3611721. 
De tuincommissie: Niesje Verheij, Ine Bruins, Micheline Go-
bardhan, Erik Kool 

 
 

******* 

inleverdatum nieuwe kopij 
 
De kopij voor de volgende Nieuwsbrief mag worden aangeleverd voor 24 december aan-
staande. Wij danken hierbij iedereen voor het accuraat en ook op tijd inleveren van de kopij 
voor deze Nieuwsbrief! Wilt u, als het even kan, de kopij in Word aanleveren? Velen gebruiken 
de letter al die voor de Nieuwsbrief gebruikt wordt: de Calibri 12cpi. Het zou helemaal fantas-
tisch zijn wanneer u die letter (en dat letterformaat) ook al zou willen gebruiken. Dat verge-
makkelijkt voor ons het ‘inboeken’ in de Nieuwsbrief aanzienlijk.  
 
Frans Ort: f.ort@upcmail.nl; Anke Mopman: a.mopman@kpnplanet.nl  

 
******* 
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ESTRAGON: - Allons-nous-en                                                                                                                                              

VLADIMIR:  - On ne peu pas                                                                                                                                                                                                

ESTRAGON : - Pourquoi ?                                                                                                                                                

VLADIMIR :   - On attend Godot                                                                                                                                           

ESTRAGON :  -C’est vrai                                                                                                                                                                                      

(Samuel Becket, En attendant Godot) 

 

ADVENT                                                                                                                                                                            

wachtend met zoveel pijn                                                                                                                           

want tegen beter weten in                                                                                                                                   

alles iedereen bezweert                                                                                                                                        

geloof niet in belofte                                                                                                                                               

want wachten doet zo pijn                                                                                                                                              

wachten tegen beter weten in                                                                                                                               

(weten dat geen kennen is) 

maar ook weet hebbend van belofte                                                                                                                   

belofte die schuld maakt                                                                                                                                                                         

schuld die wordt ingelost                                                                                                                                        

al ligt die niet bij hem                                                                                                                                                

niet bij hem die heeft beloofd 

dan wachten maar                                                                                                                                                

in vredesnaam                                                                                                                                                        

tot wie beloofde komt                                                                                                                                       

beter weten negerend                                                                                                                                             

pijnstiller tegen wachten                                                                                                                                                

panacee tegen beter weten in 

    Jaap van Dijkhuizen                                                
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KERSTMIST                                                                                                                                                                               

Dikke mist als matglas om mij heen.                                                                                                                                     

Duisternis, geen hand voor ogen                                                                                                                                

afgewogen passen, scherpe steen.                                                                                                                                      

Ruik rook doordrenkt met natte nevel                                                                                                                                             

hoor geknetter van een vuur.                                                                                                                                               

Vage vlammen dansen op mijn glas                                                                                                                                      

verdrijven het gemis van vergezichten.                                                                                                                

Het hout laat zich niet makkelijk verbranden                                                                                                               

herders wrijven hun verkleumde handen                                                                                                                     

de schapen zijn geteld.                                                                                                                                             

Wind trekt aan, het vuur laait op                                                                                                                               

en reikt tot ongekende hoogte                                                                                                                                  

brengt engelenkoren aan het licht                                                                                                                                     

die zuiver zingend laten horen                                                                                                                                        

Gods onvolprezen Gloria.                                                                                                                                             

Eén ster stralend als nooit tevoren                                                                                                                                                    

torent uit boven een stal                                                                                                                                  

waarin het Heilskind is geboren                                                                                                                                        

mensheid voorgoed veranderen zal.                                                                                                                                    

Komt laten wij aanbidden. 

Frits Koning 

 

Afbeelding: geboorte van Christus, Giotto, Basiliek inferiore di S. Francesco in Assisi 


