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geloof, hoe wordt geloof geschapen
door een verhaal
waarin ik onverwacht
mezelf herken
en dan zeg: dit ben ik
geloof, hoe wordt geloof behouden
door datzelfde verhaal
waarin die Ene
onverhoeds aanwezig blijkt
en dan vragen: ben je hier
Frans Ort
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ADVENT
Als mens behept met vromige gedachten
Niet trendy en dus ook niet bij de tijd
Ben ik naïef genoeg om te verwachten
Dat er iets komt dat lijkt op eeuwigheid
Nee, het zijn zeker geen occulte krachten
Die mij tot een geloof hebben verleid
Dat simpel is ontdaan van donkere nachten
Waarin geen plaats is voor zwartgalligheid
Het heeft te maken met een ander leven
Dat stilaan in een mens geboren wordt
Die zich uiteindelijk gewonnen geeft
In een gevecht dat hij geleverd heeft
Tegen zijn ik dat hem had neergestort
Als niet die komt hem vleugels had gegeven

Jaap van Dijkhuizen

(Nood)klokluiden voor het klimaat.
Van 3 december tot 14 december zal de zoveelste aflevering van de internationale klimaatconferentie
plaatsvinden. Deze keer in het Poolse Katowice. Aanleiding voor o.a. Greenpeace om de aandacht te
vragen voor de opwarming van de aarde en het landelijk netwerk van groene PKN-kerken besloot erop in te
haken. Dat zal worden vorm gegeven door het luiden van kerkklokken in het hele land, ook in onze omgeving.
Onze kerkenraad van de Protestante Gemeente Rozendaal heeft besloten -evenals die van Velp en vele kerken
van verschillende denominaties- mee te doen.
Dat betekent dat a.s. zaterdag van twee voor 12 tot 12 de klok van onze kerk zal worden geluid.
Ans van Dijkhuizen
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Diaconiecollectes December:
Zondag 2 december:
Meet In in Ede is een inloopcentrum voor iedereen die ontspanning,
ontmoeting en ondersteuning zoekt. Vanuit de kerken (diaconieën) is het
project destijds gestart. Er werken nu ca. 120 vrijwilligers, die het van
dinsdag tot en met zaterdag van 15.00 uur tot 22.00 uur bemensen. De
kosten voor koffie, maaltijden en cursussen worden laag gehouden dankzij
de hulp van vele vrijwilligers. Maar er blijft ook geld nodig om 'de boel'
draaiende te houden.
Zondag 9 december: voor het diaconaat, wat inhoudt dat de opbrengst van deze collecte is bestemd
voor dichtbije noodzakelijke dingen, zoals bijvoorbeeld de bloemen in de kerkdienst.
Zondag 16 december: Voor het stoelenproject in Arnhem, welbekend. Intussen zijn de stoelen door
matrassen vervangen. Ooit is het project -nachtopvang voor daklozen- begonnen vanuit de gedachte
dat je mensen in de winter niet op straat kunt en mag laten slapen.
Zondag 23 december:
De Regenboog Groep in Amsterdam. Motto: Geef om een ander, help
Amsterdam uit (sociale) armoede. In Amsterdam leven zo'n 70.000
eenzame mensen, waarvan er ruim 11.000 financiële problemen hebben,
er zijn veel dak- en thuislozen, (ex-)verslaafden en mensen met
psychiatrische problemen.
De regenboog Groep bekommert zich dus om hen.

Kerstavond 24 december: zoals sinds jaar en dag gebruikelijk wordt op deze avond gecollecteerd
voor kinderen in de knel. De kerk verleent hulp aan Syrische vluchtelingen in Libanon, door voedsel
uit te delen en onderdak te regelen. Kinderen kunnen naar school en indien nodig naar een dokter.
Kerstmorgen 25 december:
Deze bijzondere dag voor Solidaridad, een organisatie die zoals
bekend werkt aan en voor een duurzame economische
ontwikkeling, bijvoorbeeld de voedsel- of kledingketen.
Solidaridad streeft naar eerlijke en zuivere handel, niet in de
laatste plaats voor de landbouwers en andere werkers.
Zondag 30 december: Werelddiaconaat: het ingezamelde geld is bestemd voor noodsituaties dichtbij
of veraf, kortom daar waar direct hulp nodig is, waarop wij dan kunnen inspringen.
voor de diakenen :Ans van Dijkhuizen

7x24 in Den Haag, impressies van een non-stop kerkdienst
Woensdag 21 november 04.45 uur. Een witte personenauto stopt op de nachtelijke en stille
Ringallee, grens tussen het slaapdorp Rozendaal en de slaapwijk Velp-Noord. Er stappen 2 mannen
uit de auto, die niet netjes rechts op de straat en met open deuren geparkeerd staat, en zij lopen
richting nummer 37. Hebben waarschijnlijk niet helemaal een helder beeld van waar wij wonen. Wij,
Ans en ik, staan gekamd, gewassen en -wat mij betreft- geschoren al klaar en schudden midden op
straat de handen van de twee heren: de Velpse emeritus predikant Paul Moet en de in de
Rozendaalse kerk als (dwars)fluitist welbekende Hennie Kromhout. Wij stappen in en Paul zet zijn
auto in beweging richting Den Haag.
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Een dag eerder belde Paul mij op met de mededeling dat hij had besloten deel te nemen aan de in de
Haagse kerk -en buurthuis Bethel aan de gang zijnde non-stop dienst, dat wil zeggen daar een keer
voor te gaan in die voortdurende kerkdienst die daar nu al voor de vierde achtereenvolgende week
werd (vol)gehouden: ter voorkoming van uitzetting van een uitgeprocedeerd Armeens gezin -en met
name de minderjarigen die daarvan deel uitmaken en in Nederland zijn opgegroeid. Enfin, u bent
allen goede krantenlezers en/of nieuwsvolgers en hebt weet van de situatie. Clou is dat onze
wetgeving de onderbreking of verstoring van een godsdienstoefening verbiedt (ook aan de overheid),
dat een vrijgemaakte kerk in Katwijk zich over het gezin heeft ontfermd, het onderdak heeft
verleend, een gebeuren door velen niet helemaal terecht 'kerkasiel' genoemd. Maar over de
juridische aspecten, waarvan ik door mijn vroegere professie redelijk goed op de hoogte ben, wil ik
het hier niet hebben. Feit is dat de gemeenschap rond de genoemde Haagse kerk de zaak heeft
overgenomen, dat de landelijke PKN hun actie steunt en dat het Armeense gezin nu al een week of 4
wordt gehuisvest in hun kerkgebouw, meer een royale kapel, De mensen wonen nu daar dus
zogezegd en niemand zal hen daar lastigvallen, althans de overheid niet, zolang er in de kapel een
dienst gaande is.
Welnu, die dienst wordt gaande gehouden, dag en nacht en er treden achtereenvolgens predikanten
en voorgangers op van allerlei christelijke denominaties, die na te hebben kennisgegeven van hun
wens tot medewerking, worden ingeroosterd. Onhaalbaar, zou men zeggen, maar er is tot op heden
niet één gat in dat rooster gevallen, de dominees/voorgangers stromen in voldoende mate toe op de
meest onmogelijke uren en vanuit de verste uithoeken van het land. En al die tijd zijn er ook
vrijwilligers aanwezig om de 'mensen van buiten' op te vangen en wegwijs te maken.
Paul was ingeroosterd voor een dienst van 07.00 tot 09.00 uur en had ons voorgesteld hem te
vergezellen, temeer omdat hij een aantal van mijn gedichten -die nogal eens gaan over mensen in
een vluchtsituatie of andere erbarmelijke omstandigheden- wilde gebruiken in de liturgie en in de
dienst wilde laten voorlezen. Wij voelden er wel voor en Hennie Kromhout had zichzelf aangemeld,
zeer verheugend want hij kon de zang begeleiden op de fluit en muzikale intermezzi invullen. De
sterke sopraan van Ans kon het zingen wat power geven.
Zo werd ons tegen 06.30 uur na aanbellen de deur geopend en werden wij vriendelijk en gastvrij
onthaald, koffie c.a. staat continu klaar. Wij besloten kwart voor 7 de sfeervol aangeklede en niet te
grote kerkzaal in te gaan. Er was juist een vrij jonge man -op zijn trui stond in grote cijfers 1963- een
uitleg te geven waarvan de portee mij niet meer helemaal helder voor ogen staat, maar er was
herkenning doordat hij een paar keer de naam van Henry Nouwen instemmend of citerend liet
vallen. Naar ons idee een voorganger van evangelische snit.
Zijn betoog liep wat uit, maar twintig minuten later kon hij een altijd brandende kaars overdragen
aan Paul. Die daarop de 'dienst' begon, geheel volgens een orde van dienst die hij had laten
uitprinten. Het verliep allemaal prima, maar ik zal er niet over uitweiden, want het gaat mij en ons
ten diepste over iets anders.
Over het uiteindelijke effect van deze 'preekmarathon' kan men twisten, evenals over de juridische
relevantie en geoorloofdheid. Het is genoeg gedaan in allerlei pro en contra commentaren, ook
binnen kerken.
Onmiskenbaar is dat hier een bijzonder betoon van betrokkenheid, zo u wilt van barmhartigheid of
simpelweg 'klaar staan' plaatsvindt, dat hartverwarmend is (bij nacht en ontij zijn christenen van
vrijzinnig tot stevig orthodox, bereid ook van heinde en ver op te draven en zonodig een paar uur
achtereen hun 'diensten te draaien').
Ik ervaar het ook als zonder meer weldadig te zien hoe er naast alle naar mijn idee hobbyistische
schrijverij van theologen die met zorgelijke gezichten in bestsellers uiteenzetten wat zij niet meer
kunnen geloven (erger is nog: niet meer kunnen meemaken 'in deze tegenwoordige tijd') gelukkig
ook een andere kant van de medaille is: gewoon, geloven moet je doen!
Toen onze dienst bijna geëindigd was sloop zachtjes een predikant in zwarte toga met bef de kapel
binnen. Ook hij had een behoorlijke afstand moeten afleggen.
Na de laatste woorden van Paul kwam hij rustig naar voren -de pianist die hij had meegenomen nam
al even geruisloos plaats achter zijn instrument, de kaars werd hem overhandigd en hij begon rustig
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en zonder enige opsmuk het juist opkomende licht te verwelkomen met een paar mooie,
vanzelfsprekend religieuze, metaforen en citaten van o.m. Martin Luther King. Veel publiek was er
natuurlijk ook bij hem niet. Ik had wel willen blijven zitten om de uitwerking te horen, maar het was
voor even genoeg. Tijd om toch wel even te slikken..…
Jaap van Dijkhuizen

Serre van Rozendaal
De laatste woensdagen van het jaar zijn wij, zoals gewoonlijk,
geopend van 10 uur tot en met 12:30 uur en bieden wij op zowel 5 als
19 december nog een leuke activiteit aan. Op 5 december Komt Jean
Pécasse en zal verhalen vertellen over zijn leven op Bali. En op
woensdag 19 december bent u zeer welkom om een mooi kerststukje
te maken. (zie hieronder)
Woensdag 26 december zijn wij gesloten. Vanaf woensdag 2 januari 2019 bent u weer van harte welkom.
Op woensdag 9 januari zal er een concertje plaatsvinden waarbij harpiste Diana de Vries samen met zangeres
Tenar van Kooten Niekerk verschillende stukken van o.a. Vivaldi, Händel en Puccini ten gehore zullen brengen.
Wij nodigen u uit om het nieuwe jaar gezamenlijk muzikaal in te luiden.
Meer informatie hierover volgt. Houdt u de volgende nieuwsbrief in de gaten.
Hierbij wensen wij u alvast hele fijne feestdagen.
Team gastvrouwen en gastheer van de Serre

5 december: tropische verhalen in de Serre van Rozendaal door Jean Pécasse
Van 1977 tot 2014 overwinterde Jean Pécasse als klimaatvluchteling jaarlijks
gemiddeld vijf maanden in Zuid-Oost-Azië. Vanuit zijn achtergrond als docent en
beeldend kunstenaar zocht hij daar naar welke werkelijkheid schuilgaat achter de
romantische façade zoals die ons wordt voorgeschoteld door folders en reisgidsen.
Daarom verbleef hij bij voorkeur bij de plaatselijke bevolking en slechts bij
uitzondering in hotels. Zijn ervaringen verwerkte hij in zijn schilderijen en
tekeningen en in
gesproken columns.
Zoals elke woensdag, is de Serre open voor ontmoeting en koffie van 10.00 tot
12.30 uur. De voordracht van Jean Pécasse begint om 10.30 uur. U bent van harte
welkom!

Jean Pécasse: Transformatie
Woensdagochtend 19 december: workshop kerststukjes maken.
Ik zorg voor diverse ondergronden; voor een 'gewoon' kerst stukje en
oasiskransen voor op tafel. We gaan eerst met diverse soorten kerst
groen aan de gang en zorgen ervoor dat we een mooie groene basis
krijgen. Daarna kunnen we de echte kerstsfeer aanbrengen met
balletjes, sterretjes, kaarsjes, lint e.d. Ik heb er heel veel zin! Tot
dan! Els Keurentjes
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Terugblik Benefietgemeentemaaltijd “OOG VOOR HOREN” op wo 31 oktober
De gemeentemaaltijd 2018 was een groot succes. Er was voor ruim 60 personen gedekt en de
deelnemers kwamen mooi verdeeld uit Rozendaal en Velp. De sfeer was uitstekend en het eten
verrukkelijk.
Dit jaar stond ons samenzijn in het teken van het jaarproject "Oog voor Horen", onze ondersteuning
van de dovenschool in Jordanië.
René Kolsters, familielid van de Blomjous-en uit Velp, was met zijn gezin aanwezig om ons uit eerste
hand te vertellen over de activiteiten van het Holy Land Institute for the Deaf. En daarbij waren de
plaatjes en filmpjes uit de periode dat hij met zijn gezin op het instituut heeft doorgebracht zeer
verhelderend. Mooi om te zien dat dochter Joanne en zoon Thomas op zo'n goede manier met de
doven en doof-blinden op het instituut kunnen communiceren. Zij zijn de Arabische gebarentaal al
aardig machtig. Erg indrukwekkend!
René is ooit geïnspireerd geraakt door het werk van Arie de Carpentier, een Nederlandse priester die
al ruim 50 jaar in het Midden-Oosten woont en werkt. Hij was tot voor kort de directeur van het
Instituut in Salt, Jordanië.
Van René vernamen wij dat in
de wereld 800 miljoen mensen
een gehoorbeperking hebben,
waarvan zo'n 80 miljoen
kinderen. Nu broeder Arie
officieel met pensioen is, gaat hij
zijn ervaring en kennis inzetten
voor dove en slechthorende
kinderen in een groter gebied.
Vanuit Jordanië zal zijn focus
meer gaan liggen op het
wereldwijd verspreiden van gehoortoestellen bij kinderen en andere hulpbehoevenden. Broeder Arie
wil vooral de drempel verlagen voor het aanmeten en instellen van gehoortoestellen, zodat er meer
kinderen sneller geholpen kunnen worden. Komend jaar zullen wij hun activiteiten in zowel Jordanië
als daarbuiten blijven volgen en ondersteunen.
Het kookteam had geweldig gekookt en de keukenploeg heeft ook veel werk verzet! Er zat
daadwerkelijk een echte Jordaanse touch aan het eten. Dochter Joanne was zeer verrast over hoe
dicht het op de Jordaanse smaak zat. En zij kan het weten!
Oh ja, en dan hebben we natuurlijk genoten van de muziek en zang van René, met begeleiding van
Joanne en Thomas. Dat maakte de avond helemaal speciaal!
Met de
gemeentemaaltijd is er
zo'n 695 euro opgehaald
en de verkoop van
artikelen van de school
heeft nog eens 40 euro
opgebracht.
Maar er is nog wel veel
mooi handwerk van het
instituut overgebleven.
Dat zullen we dan tijdens
de Kerstmarkt in Velp op
zaterdag 15 december
verkopen.
Iedereen is dan uiteraard weer van harte welkom!
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De Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal
organiseert een concert in de kerk van Rozendaal, Kerklaan 15, 6891
CM Rozendaal
Zondag 9 december 2018, aanvang 15.30 uur
Voor U treedt op het duo SAXYON
bestaande uit de twee jonge musici
Ellen Zijm (accordeon) en Marijke Schröer (saxofoons)
Zij spelen muziek van Edvard Grieg, Ad Wammes, Modest Moessorgski en
Charles Gounod. Van Grieg spelen zij een aantal van zijn lyrische stukken.
Van Wammes het speciaal voor hen gecomponeerde So Many Roads. Van
Moessorgski het prachtige Oude Kasteel en van Gounod de Funeral March
of a Marionette.
Na afloop “meet en greet” met de musici en met elkaar.
Saxyon is een zeer veelzijdig en dynamisch duo, dat sinds zijn ontstaan in 2013 in korte tijd de harten van het
publiek heeft veroverd met zijn zuivere klank en afwisselend repertoire. Marijke en Ellen weten als geen ander
de talloze mogelijkheden van hun jonge instrumenten voor het voetlicht te brengen en waren hiermee o.a. te
gast bij Radio 4, het Bachfestival Dordrecht, festival Het Accordeon en vele kamermuziekseries.
Eén van de speerpunten voor dit duo is het ontdekken van de mogelijkheden in klank en repertoire van de
bijzondere combinatie van saxofoon en accordeon. Het tweede, minstens even belangrijke speerpunt, is de
samenwerking met componisten, om zo meer repertoire voor deze vrijwel onbekende combinatie te creëren.
Saxyon staat garant voor dynamische optredens, met mooie verhalen achter de muziek en interessante
weetjes over repertoirekeuze, de muziek zelf of de componist erachter. Daarnaast vergeten Marijke en Ellen
niet om aandacht te schenken aan hun instrumenten, met al hun mogelijkheden. Een speciaal project van het
duo is het eigen arrangement van het Requiem van Gabriel Fauré, waarmee Saxyon (voor deze gelegenheid
uitgebreid met een contrabas) al met verschillende Nederlandse koren op de planken heeft gestaan. Ook
begeleidden zij andere koorwerken en vocale werken, waaronder het Stabat Mater van Pergolesi.

De kerk is open vanaf 15.00 uur.
Entree € 13 pp. voor Vrienden € 10.Gelrepas- en studentenkaarthouders € 5.Kinderen onder 10 jaar gratis (onder begeleiding)
Kaartverkoop vooraf aan het concert in de kerk
Reserveren: vrienden@dekerkvanrozendaal

Kerstmarkt 2018
Traditiegetrouw wordt op zaterdag 15 december weer een gezellige kerstmarkt
gehouden in de kerkzaal van de Grote Kerk van Velp. Er zullen diverse nieuwe
kerstkoopjes zijn, leuke kerststukjes gemaakt door de floragroep en natuurlijk
allerlei lekkere hapjes en drankjes. De opbrengst is voor ons dovenproject ‘Oog
voor Horen’ in Jordanië waar we in Rozendaal en Velp dit en volgend jaar jaar actie
voor voeren.
Voor giften: Velp: NL 50 RABO 0369771788; Rozendaal NL 16 INGB 0000933939,
t.n.v. de diaconie.
U bent hartelijk welkom op zaterdag 15 december a.s. van 11.00 tot 15.00 uur! Wim Buizert.
P.S. Heeft u nog mooie kerstspullen of wilt u wat lekkers bakken, neem dan contact op met Corry Venneman,
026-3635091 of 06-40785197.
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Kerstmiddag PCOB op dinsdag 18 december 2018 in de Elleboog
van Nieuw Schoonoord om 14.30 uur
Let op niet dinsdag 11 december
Deze contactmiddag in de adventstijd gaan wij samen met ds. J.B. Quik
– Verweij uit Spankeren op weg naar Kerst. Het zal een middag worden
met lezingen, gedichten, muziek en samenzang.
Kortom het wordt een verrassend programma, waarbij, zoals elk jaar centraal staat:
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven!
Leden van de PCOB, maar ook vrienden, familie, buren en bekenden zijn zeer welkom.

Raad van Kerken Velp/Rozendaal (www.rvkvero.nl)
In een vorig artikel schreef ik over een van de activiteiten van de Raad van
Kerken. Het raadplegen van de website zin in de regio. Op deze website staan
activiteiten van geloof en zingeving in onze regio. Misschien is er ook voor u
iets bij. Meditatie, lezingen over spiritualiteit, avonden over muziek en religie,
bijzondere vieringen enzovoort. De naam van de website is:

www.zininderegio.nl
Een andere activiteit van de Raad is het organiseren van kerstvieringen in de Velpse tehuizen. In
Oosterwolde, Lorentshuis, de Biesdel en het Jagthuis. Wist u dat u als geïnteresseerde daar hartelijk
welkom bent?
In de zomer was de Raad weer present op de Velper donderdagen. Tijdens de brasserie werden
kaarsen uitgedeeld aan passanten, die zij konden aansteken in de kerk aan de Emmastraat. Daar was
men welkom voor een individueel bezinningsmoment. Zo werden er dit jaar 1400 kaarsen
aangestoken.
Volgend jaar hopen we een gezamenlijke activiteit te organiseren op het snijvlak van geloof en
cultuur of geloof en samenleving. Bijvoorbeeld een voorstelling over Chagall door de theatergroep
Choral. Of misschien een bijeenkomst waar de mens Etty Hillesum centraal staat. Dit vanuit de
gedachte: samen sta je sterker.
Een volgende keer schrijven we over een andere activiteit van de Raad van kerken.
Bert Beekhuis, lid van de Raad van Kerken namens Rozendaal

Een kijkje in het laatste muzikale keukentje(13)
De Adventszondagen kondigen aan dat het Kerstmis gaat worden. We gaan daarom ván tafel naar ons
‘kerstdiner’. Ook in de kerk. De keukentjes van de kerk koken maar door van ‘eeuwigheid tot amen’!
Nu weet gelukkig niemand hoe lang ‘eeuwigheid’ duurt. Muzikale koks van diverse pluimage hangen
vanuit hun keukens over de balie. Wat zullen ze op het Advents- en Kerstmenu zetten? Tot slot van
ons kijkje in die keukens buigen we ons vandaag over het maken van de ‘boekjes’ voor Advent en Kerst.
We noemden ze lang ‘liturgie’ maar dat is het boekje zélf eigenlijk niet. Het is meer de ‘dienstregeling’
van elke zondagse liturgie. Hoe komen we eraan? De dienstregeling van de liturgie werkt als een menu
voor een restaurant. Van een verzameling bij elkaar passende ‘ingrediënten’ stelt de kok een menu
samen met naar zijn of haar idee smakelijke gerechten. Zo gaat het min of meer ook met de
dienstregeling op zondag. Over de smakelijkheid daarvan kunnen de meningen natuurlijk altijd
verschillen: de disgenoten zijn altijd stuk voor stuk uniek. Daarmee houden de koks naar beste weten
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rekening, zeker als zij voor een specifiek ‘diner’ de ingrediënten verzamelen. De liturgie ziet er
schematisch als volgt uit:1

De liturgie van een dienst op zondag

Het ordinarium is het
grondpatroon , elke zondag
‘vast’
1. De voorbereiding

Oecumenisch
Ordinarium

Het kerkelijk jaar – het
proprium
Elke zondag verder

- Onze Hulp
- Drempelgebed
- Zingen
- Kyrie
(Groot-Gloria)

1e Psalm of Gezang

De actualiteit
Elke zondag nieuw

- gesproken Kyrie

2. De Dienst van de Schriften
-De groet
- Gebed van de zondag
-1e Lezing
-Zingen
-2e Lezing
-De Lofprijzing

-Verkondiging
-Zingen na de preek

3. Geloofsbelijdenis
4. De Tafeldienst,
Gaven en gebeden

-Doop/belijdenis/ bevestiging
-Inzameling
-Gebeden
-Tafelgebed
-Onze Vader
-Delen van Brood en
Wijn
-Dankgebed

- Afkondigingen/collecte doelen
- Voorbeden

- Slotlied
- Uitzending en Zegen

De orde in de liturgie, ‘het ordinarium’, bestaat uit een vierdelig skelet. Het Oecumenisch Ordinarium
is één van de vormen van zo’n orde. Met andere woorden: zo mág het gaan, niets moét, maar ook niet
alles kán. Over de eerste twee kolommen, wat vast staat, hoeft dus nooit overlegd te worden. Over de
twee overblijvende kolommen des te meer. De ‘gang door de tijd’ gaat van Advent en Kerst via de 40dagentijd naar Pasen en Pinksteren en daarna door tot aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Dat ‘dwarsige’ kerkelijke jaar loopt min of meer parallel met het kalenderjaar: als de dagen korter
worden komt het feest van het Licht er aan en als de dagen weer lengen, komt het feest van Pasen
weer in beeld. Pasen en Kerst vormen de twee brandpunten van het kerkelijk jaar. Rondom de beide
hoogfeesten vormen zich dan ook ‘cirkels’, een grote van Aswoensdag en zondag Invocabit tot en met
1

M.A.Vrijlandt ‘Over liturgie’ uitgave eigen beheer, 13juni 1979
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Pinksteren, een kleinere van Advent t/m 6 januari Epifanie of Drie Koningen. De zondagen van deze
cirkels hebben een eigen kleur, alle andere zondagen zijn ‘groen’.
Voor de eigenlijke ‘dienstregeling’ van een zondag plukken we namen en data van allerlei lijstjes die in
even zovele computers zijn opgeslagen. Lijsten met data van diensten, namen van kosters,
ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters, voorgangers, organisten, repetities van de cantorij, cantors.
Roosters van de collecte-doelen, Amnesty, collectebonnen, de mededelingen, de agenda. Er zijn er nog
meer, vast en zeker, het verzorgen van de bloemen, het maken en drukken van de orde van dienst, het
schenken van de koffie. Eén rooster vuurt alle andere aan: het Leesrooster. Dat laatste rooster is door
de Raad van Kerken samengesteld in 2013 en loopt negen jaar door tot en met 2022. Sommige namen
vindt u wel, vele ook niet op de orde van dienst. De gastpredikanten krijgen 3 à 4 weken voor hun
dienst een uitnodigingsbrief met alle informatie over de gang van zaken te Rozendaal èn een concept
van de orde van dienst waarin de voor langere tijd vastgestelde zaken al zijn afgedrukt. Dat zijn de
lezingen voor de betreffende zondag en het lang van tevoren bepaalde Kyrie en Groot-Gloria, de
mededelingen en de agenda. In de periodes dat het Groot-Gloria vervalt, de tijd van Advent en de 40Dagen tijd tot aan Pasen, wordt de orde van dienst lang van tevoren aangepast. De gastpredikanten
overleggen de nadere invulling van de dienst met de cantors zodat de cantorij eventuele nieuwe
liederen tijdig kan instuderen. Zes dagen voor de betreffende dienst gaat de kant- en klare orde van
dienst o.a. naar degene die de orde van dienst print. De gedrukte orde van dienst is al op de
cantorijrepetitie aanwezig. Kortom: achter de orde in de liturgie schuilt een complete organisatie.
Kerk(muziek) en liturgie is als een stokoud treintje dat met de regelmaat van de klok een zondags
stationnetje aandoet, eigenlijk zonder nauwelijks te stoppen. Ooit is die trein gaan rijden. In de loop
van de tijd zijn er steeds nieuwe wagentjes aangehangen en verroeste exemplaren afgekoppeld. Maar
gek genoeg: er blijft ‘beweging’.
Wat de invulling betreft van het proprium en de actualiteit overlegt de dienstdoende predikant met
de cantors. Op grond van de lezingen en de tijd van het jaar doen beide partijen aan elkaar suggesties
over de te zingen psalmen en gezangen. De cantors houden daarbij altijd in het oog of voorgestelde
liederen niet te kortgeleden ook al gezongen zijn. Met een Liedboek met daarin 1016 liederen moet
m.i. voorkomen worden dat er weer te snel ‘lievelingskoekjes’ gebakken worden. Wat is voor die
zondag de rol van de cantorij, en hoe verloopt de ‘rolverdeling’ tussen gemeente en cantorij wat
betreft refreinen, antifonen, responsies, wel of geen ‘wisselzang’? Dat moet tijdig op de
cantorijrepetitie aan de orde komen en vervolgens de vooroefening vóór de dienst bepalen. De
organisten nemen bij de keuze van de orgelliteratuur voor het voor- en naspel en hun bijdrage onder
de inzameling ook de plaats van de zondag in het kerkelijk jaar mee. Zij zorgen ook voor de incidentele
aanwezigheid van andere instrumentalisten.
Als de bijzondere perioden in het kerkelijk jaar er aan komen, worden er wat de te zingen liederen
betreft heel erg vroeg voorstellen gedaan, niet alleen aan de kerkenraad, maar ook aan de cantorij en
de organisten. Kunnen de gemarkeerde perioden een extra accent krijgen, de hoge feesten
opgeluisterd met een concertant muziekstuk? Zo’n recent bijzonder moment was de dienst op
Allerzielen, 4 november j,l. Gezang 730 ‘Heer, herinner u de namen’, dat traditioneel thuishoort in deze
dienst, werd dit jaar voorzien van een 4-stemmige zetting. Het koraal ‘Wenn ich einmal soll scheiden’
van J.S. Bach werd ook in die orde van dienst geplaatst. De laatste zondag van het kerkelijk jaar 2018,
25 november, zal ook zo’n te markeren moment zijn met een gezang dat ook een Rozendaalse traditie
is geworden, het Lied van Micha van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen. De cantorij hoopt ook dat
4-stemmig te kunnen zingen. Daarnaast zal het cantate-achtige stuk ‘Boek jij bent geleefd’ van Huub
Oosterhuis en Antoine Oomen samen met de gemeente worden gezongen. De komende Adventstijd
zingen we ons te binnen met het Introïtusgezang 455, niet gemakkelijk, een lastige melodie, maar met
een tekst vol van verwachting, die dwars tegen de ‘brandhaarden en schroeiplekken’2 op de wereld in
gaat. In de Kerstnacht zal het Kyrie ‘Heer ontferm U’ weer opgaan in het Groot-Glora ‘Ere zij God in
den hoge’, Liedboek 299d, langer geleden gezongen, maar volgens velen nog zeer vertrouwd. Met
Psalm 150 van Peter Molenaar in de Kerstnacht en Psalm 98 met een Engelse Chant van Henry Lawes
2

Geciteerde term van onze eigen predikant Frans Ort.
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op Kerstochtend en twee concertante stukken voor beide feestdagen, kookt het muzikale keukentje
bijna over. Maar de’ mis en place’ is vroegtijdig begonnen zodat het ‘reguliere’ werk van zondag tot
zondag niet in de knel komt. In de kerkmuzikale keuken kijken we altijd heel lang vooruit. Zodra de
beide kerstdiensten gevierd zijn, buigen de koks en al hun maatjes zich alweer over het ‘bijzondere’
van de komende 40-dagen tijd, Pasen èn Pinksteren! Een muzikale, en ook smakelijke, Kerstmis
gewenst.
December 2018. Ada Waalboer

Impressie Landelijke Diaconale Dag.
Op 10 november is de Landelijke Diaconale Dag gehouden, wat mij betreft "gevierd", want feestelijk
en inspirerend is het om met ongeveer 1100 diakenen de dag te beginnen in de theaterzaal van de
Beatrixhal in Utrecht. (een ideale lokatie als je per trein reist).
Met een mooie liturgische opening waarin het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van ds
Hanna Rijken een aandeel had. En waar uiteraard door iedereen voluit werd gezongen. Heerlijk in
zo'n mooie ambiance. Het thema van de dag was "smaakmakers van geloof, hoop en liefde"
Kathleen Ferrier, politica en voorvechter van mensenrechten hield een mooi verhaal in aansluiting op
het thema, hoe je 'licht' kunt zijn waar het donker is. Ze noemde een oosterse wijsheid die luidt: als
het donker is, klaag niet over de duisternis maar steek een kaars aan. Jullie diakenen zijn zo'n kaars;
nou, een aardige opsteker voor diakenen.
Terzijde; Kathleen Ferrier was pas terug in Nederland na vijf jaar met haar man uitgezonden te zijn
geweest naar Hong Kong namens KIA, en ze merkte direct hoe hier de samenleving in die tijd verhard
is. Dus heel belangrijk dat diakenen licht blijven geven.
Workshops waren er volop, de keuze kon je al eerder maken. Mijn eerste keuze was "krijg de kleren"
wat kun je doen voor een eerlijke kledingindustrie. Het is te veel om verslag te doen van alle acties
die gedaan worden en de vele beeldende verhalen i.v.m. hiermee.
Maar op Schonekleren.nl kunt u meer aan de weet komen, en wat u zelf eventueel kunt doen.
Een kort filmpje 'Save" over kinderarbeid in India kan bij KIA besteld worden.
Zelf heb ik een film getiteld "CHINA BLUE' 'gezien, dat speelt zich af in een naaiatelier en geeft een
hartverscheurend beeld hoe b.v. onze spijkerbroeken worden gemaakt. Aangemerkt door A.I.
Mijn andere workshop was 'Hoe beoordeelt u giftverzoeken'. Boeiend en leerzaam om te horen hoe
verschillende diaconieën dat doen. Er komt meer bij kijken dan ik in m'n naïviteit dacht.
Om plaatselijke diaconieën te helpen een goede keuze te maken heeft KIA een overzichtelijk gidsje
een zgn. stappenplan uitgereikt.
Om terug te komen op het thema 'smaakmakers'. Elk jaar worden er een paar diaconieën in het
zonnetje gezet omdat zij het afgelopen jaar in hun omgeving smaalmakers waren en zijn
Eén voorbeeld: In Enkhuizen heeft de diaconie een huis beschikbaar waar een meisje of vrouw in
nood even terecht kan en waar zij veilig is en zonodig hulp krijgt.
Dat in de zon zetten werd gedaan door zanger en acteur Stef Blok, die overigens een aanstekelijke
presentatie gaf met daarbij zijn mooi gezongen teksten.
Kees Posthumus (verhalenverteller o.a.) was de dag presentator, kundig en gevoel voor humor.
De dag werd afgesloten met het hand in hand zingen van gezang 416, waarna we gezegend werden
door Hanna Rijken. Een heel mooie afsluiting.
Ik wil nog wel vermelden dat ik onder de indruk ben van de organisatie. Veel vriendelijkheid, genoeg
gastvrouwen en -mannen, informatiemarkt (gezellig ingericht) koffie, thee lunch, het liep naar mijn
idee gesmeerd.
Ans van Dijkhuizen.

Kerk open iedere zaterdagmiddag
Sinds alweer een flink aantal jaren staan de deuren van het Rozendaalse kerkgebouw aan de Kerklaan
iedere zaterdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur open. Uitnodigend, want in die 11/2 uur mag
iedereen, en dat geldt dus zowel (toevallige) passanten als inwoners van Rozendaal, zich uitgenodigd
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weten een 'kijkje' te nemen in ons bijzondere kerkgebouw. Maar het hoeft daarbij niet te blijven: u
kunt er ook momenten van stilte beleven of een kaars aansteken voor een dierbare. U weet dus dat u
altijd welkom bent!
[Dit bericht zal ook worden aangeboden aan "De Roos".Voor de lezers van deze Nieuwsbrief laten wij
dit graag volgen door een dringende oproep! Het is duidelijk dat de zaterdagse openstelling van onze
kerk alleen kan als er voldoende vrijwilligers bereid zijn eenmaal in de 4,5 -of zoveel als u wilt- weken
de kerk open te houden en gedurende die 11/2 uur aanwezig te blijven. Tot nog toe is dat aardig
gelukt, maar ook al door het overlijden van Josje de Mul en Frans Lisman, die beiden met liefde en
enthousiasme jaren hebben meegedaan, zijn er nieuwe vrijwilligers nodig, wil het rooster niet te
belastend voor een paar mensen worden. U begrijpt het, en u kunt zich aanmelden bij mevrouw Wil
Mantel. En ondergetekende kan u in dat geval een aantal mooie en verrijkende momenten
garanderen]
Jaap van Dijkhuizen
Herinnering aan: ACTIE KERSTTAS 2018 in de gemeenten Rheden en Rozendaal
Op zaterdag 8 en zondag 9 december 2018 zamelen de kerken in de gemeenten Rheden en
Rozendaal weer boodschappen in ten behoeve van de jaarlijkse Actie Kersttas.
Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld. Toch zijn er in ons land nog veel mensen die op
of rond de armoedegrens leven: mensen in de schulden, ouderen met alleen een AOW of
vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Voor hen is het niet vanzelfsprekend om rondom Kerst
feestelijke boodschappen te kunnen kopen. Daarom doen wij een beroep op uw vrijgevigheid.
De kerken in Rheden en Rozendaal organiseren al jaren in de dure maand december de Actie
Kersttas. Een extraatje voor diegenen die van een minimuminkomen moeten leven.
Met uw boodschappen maken we pakketten die worden verspreid door de Stichting STRAK
(voorheen Stichting Mensen in de Bijstand) en de plaatselijke diaconieën en caritasinstellingen. Doet
u mee?
We willen de kersttassen graag vullen met kerstartikelen zoals in een kerstpakket. Koffie & thee,
ontbijtproducten, feestelijk broodbeleg, bakmix zoals pannenkoeken of cake, stroop, poedersuiker,
blikjes ragout of vis, toastjes, nootjes, koek, chocolaatjes, e.d., fruitconserven, wasmiddelen &
wasverzachter, lekkere zeep, bodylotion, geurtjes, kerststol, kerstservetjes e.d., kaarsen en
waxinelichtjes en kleine kerstdecoratieartikelen. Geen alcohol!
Alles dient nieuw, in de originele, gesloten verpakking en lang houdbaar te zijn. Artikelen waarvan de
houdbaarheidsdatum is verlopen kunnen we niet weggeven en moeten helaas worden weggedaan.
U kunt uw boodschappen inleveren in de Tuinkamer van de Protestantse Kerk van Rozendaal,
Kerklaan 15:
Zaterdag
8 december 2018 van 9.30 uur tot 11.30 uur
Zondag 9 december 2018 vóór aanvang van de dienst van 10.00 uur
Als u niet in staat bent om een bijdrage in natura te geven is uiteraard ook een financiële bijdrage
van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer
NL 82 ABNA 05 03 23 15 92 ten name van Stichting STRAK, onder vermelding van “Actie Kersttas”. Zie
ook www.stichtingstrak.nl voor meer informatie.
Met uw gift worden boodschappen bijgekocht om de kersttassen compleet te maken, mochten er
van bepaalde artikelen te weinig zijn bijeengebracht.
Overgebleven gelden worden gestort in het Noodfonds van Stichting STRAK voor acute financiële
problemen in de doelgroep gedurende het jaar.
Giften zijn aftrekbaar voor de belasting.
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Agenda PG Rozendaal 2018
December

Zo 2

10.00 uur

Ma 3

20.00 – 22.00 uur

Wo 5
Za 8
Zo 9
Zo 9
Zo 9
Wo 12
Zo 16
Wo 19

10 – 12.30 uur
9.30 – 12.30

Wo 19
Zo 23
Ma 24

14.30 uur
10.00 uur
21.00 uur

Di 25
Zo 30

10.00 uur
10.00 uur

Pastor Janneke Bron, Velp
1e advent
Filosofische Kring: Prof. Dr. Eline
Slagboom: Biomedische ontwikkelingen in
verouderingsonderzoek

Vóór de dienst

10.00 uur
15.30 uur
10 – 12.30 uur
10.00 uur
10 – 12.30 uur

Serre van Rozendaal
Inleveren boodschappen Kersttas
Inleveren boodschappen Kersttas
Pastor B. Elenbaas, Oosterbeek
Concert Sti Vrienden: Duo Saxyon
Serre van Rozendaal
Ds. G.W. van der Brug, Zutphen HA
Serre van Rozendaal
Workshop Bloemschikken/Kerststukjes
Film in de tuinkamer
Ds. R.A. van Oosten, Warnsveld
Kerstnachtdienst:
Ds. B. Grandia, Doesburg
1e Kerstdag: Ds. G. Bomer, Doesburg
Ds. M. Beekhuis-Wassenburg,
Rozendaal

Voor meer informatie: www.dekerkvanrozendaal.nl

Colofon: Postadres Kerk: Kerklaan 15, 6891 CM
Website: www.dekerkvanrozendaal.nl
Predikant: Ds. Frans Ort, Admiraal Helfrichlaan 56, 6952 GJ Dieren. Tel.0313414137. Bereikbaar dagelijks van 9.00 – 9.30 en 12-12.30 uur. Werkzaam
voor Rozendaal: maandag, woensdag en vrijdagmorgen
E-mail : fransort@dekerkvanrozendaal.nl Website: www.fransort.nl
Scriba: Gerda van den Bijllaardt, Ringallee 69, 6881 MX Velp, 026-3613535,
scriba@dekerkvanrozendaal.nl
Kerkverhuur: Anneke van der Togt/Carla Rexwinkel:06-27320891,
verhuur@dekerkvanrozendaal.nl
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Vrijwillige bijdrage: nr. NL81 RABO 01687.08.175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal
Voorzitter diaconie: Miep Dijkhuis Rek. Diaconie: nr. NL16 INGB 0000933939
Autodienst: Bep Brons, tel. 3634291
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