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 Zondag 24 december 2017: Muzikaal morgengebed mmv Blokfluitensemble Quercus 
 
De vierde zondag van de advent draagt de prachtige naam Rorate Caeli - Dauwt hemelen. Het duurt 
niet lang meer, het druppelt al vanuit de hemel. We horen op deze zondag het verhaal van de 
aankondiging van de Heer, de Annunciatie. Maria ontvangt de wonderbaarlijke boodschap van de 
engel, de boodschap die haar leven volledig omkeert. 
Bij deze boodschap staan we stil in een muzikaal morgengebed aan de hand van werk van 
verschillende kunstenaars: musici, dichters en schilders hebben dit verhaal overwogen en uitgelegd. 
We horen een gedicht van de 20e-eeuwse dichter Albe, muziek van de 17e-eeuwse 
componist/blokfluitist Van Eyck, we schouwen kunst uit de 15e- en de 20e eeuw en werpen zo een 
licht op deze dauw uit de hemel en zoeken naar betekenis van dit verhaal voor ons, hier en nu. 
 
 

 
Voorganger is pastor Janneke Bron uit Velp, 
de cantorij van de Kerk van Rozendaal 
ondersteunt de zang, organist Andries van 
Rossem bespeelt het orgel en 
blokfluitensemble Quercus verleent muzikale 
medewerking.  
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• Kerstdiensten in de kerk van Rozendaal                           
 
Traditiegetrouw zal de kerstnachtdienst in de kerk van Rozendaal om negen uur plaatsvinden. In 
deze dienst, waarin vertrouwde liederen worden afgewisseld met nieuwe kerstliederen, zal dominee 
Bert Bomer uit Doesburg voorgaan. Hij is een vertrouwde gast in onze gemeente: velen stellen zijn 
doorleefde en warme preken op prijs. Na de dienst zijn we samen in de Serre onder het genoegen 
van glas Glühwein. De volgende morgen om tien uur is er de gewoonlijke kerstmorgendienst. Aan 
deze dienst zal worden meegewerkt door de cantorij van onze gemeente onder leiding van de 
nieuwe cantor Alice van Eldik. Voorganger in deze dienst is dominee Frans Ort. In deze dienst zal de 
liturgie ten volle worden gevierd met mooie en vaak verrassende liederen. Voor de helderheid moet 
er wel worden gezegd, dat we dit jaar geen kinderkerk of oppas hebben. Na deze dienst is er 
gelegenheid om samen koffie en thee te drinken in de Serre: we wensen elkaar dan ook daar goede 
dagen toe. Ieder die met ons de blijde boodschap van Kerst wil vieren is van harte uitgenodigd in de 
dienst.  
 
Kerstwens 
Het zijn altijd bijzondere dagen, de dagen rondom Kerst. Voor de een betekent het een warm en 
gezellig familiefeest met veel hartelijke contacten. Voor de ander zijn het dagen waarin het gemis 
aan iemand die ons dierbaar was, scherper voelbaar zijn. Hoe uw Kerstfeest ook mag zijn, ik hoop van 
harte dat het dagen mogen zijn waarin de boodschap van Johannes 1 voelbaar mag zijn: dat het licht 
in de duisternis heeft geschenen en dat de duisternis het niet gegrepen heeft! Ik wens u gezegende 
Kerstdagen.     
Ds. Frans Ort     
 

                                                                                                                                                                  

Een Paasverhaal voor Kerst  

Dit verhaal werd verteld door Els Kersten-Dekker. 

In de dagen voor Kerst is het altijd mooi een verhaal te lezen over hoe mensen met elkaar om 
kunnen gaan en hoe goed dat iemand kan doen. Zuid Afrika staat bekend om criminaliteit en 
misdaad, maar is dat werkelijk zo??? Tijdens de Pasen van dit jaar schreef Natascha van Zazoe Lodge 
dit verhaal op haar Hyves blog. Het was Pasen, maar het verhaal kan zeker als Kerstverhaal door het 
leven. Zo zie je dat vertrouwen in de mensen soms meer geeft als angst voor criminaliteit en 

http://www.suidafrikareise.nl/accommodaties/zuid-afrika/zazoe-lodge.html
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj577WSwp3YAhVOKFAKHQnDDxsQjRwIBw&url=https://www.animaatjes.nl/plaatjes/kerstversiering&psig=AOvVaw02F6LR3dAMENsJK0lbdcjP&ust=1514028561088195
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi5qJ_exZ3YAhXEEVAKHeGDBgMQjRwIBw&url=https://www.christmaholic.nl/2015/12/06/kerstversiering-nl-het-shopadres-voor-unieke-kerstartikelen/&psig=AOvVaw36A2WTKQpCD1J26hdvV3Tx&ust=1514029441981714
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beroving. Dit is een verhaal dat heel goed kan worden voorgelezen als je bij Zazoe Lodge om het 
open vuur zit. 

Hij staat met zijn hand hoog langs de kant van de weg. In de brandende zon, een donkere, oudere 
man met grijze (kroes)baard. Hij zoekt een lift. De weg is kilometerslang en zover ik kijken kan, geen 
ander verkeer in zicht. De man staat er zo te zien al even. Met een klein koffertje met wat schamele 
bezittingen is hij waarschijnlijk op weg naar familie om het Kerstweekend door te brengen. 

Ik ben op weg van de stad terug naar de lodge. De gigantisch grote wagen helemaal volgeladen met 
allerhande luxe eten & drinken, een mega lading vlees en nog veel meer. Maar ook een dikke 
portemonnee met veel contant geld om onze medewerkers morgen hun salaris te kunnen betalen, 
een dure mobiele telefoon, een mooie auto. Op zich is er best nog wel ruimte in de wagen om 
iemand mee te nemen. Maar er schieten wel allerlei overwegingen door mijn hoofd. Is het wel veilig, 
ik ben verder alleen, wat als hij kwaad wil? Ik zie mezelf al ergens in de sloot liggen en de gasten op 
een houtje bijtend. 
Met 100 km per uur sjees ik de oude man voorbij. Terwijl het stof daalt, laat hij zijn arm langzaam 
zakken en draait zich om om weer in de schaduw van de boom te gaan zitten. Het kon nog wel eens 
een hele lange dag voor hem worden. 

Dan trap ik fors op de rem. Niet té erg natuurlijk want ik heb ook dozijnen eieren bij me, maar wel 
genoeg om snel in de achteruit te kunnen en weer terug te rijden. 
De man staat al breed lachend op en komt vrolijk naar de auto. Het koffertje gaat heel voorzichtig 
achterin tussen alle spullen en de man laat zich met een diepe zucht naast me op de passagiersstoel 
zakken. We zeggen weinig maar ik begrijp dat hij inderdaad op weg is naar zijn gezin. Hij stond ‘pas’ 
een paar uurtjes te liften maar hij begrijpt het best als mensen hem voorbij rijden. Ook voor mij had 
hij alle begrip. De slimme ziel. Iedereen heeft precies door hoe het ligt hier in Zuid-Afrika. De foute 
mensen verpesten het zoals altijd voor de goede. Daardoor raakt hier iedereen bang. Bang om 
iemand een lift te geven, bang om iemand onderweg te helpen. Je zult de verkeerde maar treffen. 

Als ik de man op een kruispunt afzet, pakt hij mijn hand en bij ons allebei schieten spontaan de 
tranen in de ogen. Wat een belachelijke, onbegrijpelijke, vreemde, mensonterende wereld toch 
eigenlijk. En allebei zijn we blij dat we elkaar vandaag zijn tegen gekomen. We wensen elkaar het 
allerbeste, in goede gezondheid en met lieve mensen om ons heen. En door een waas van tranen zie 
ik nog net in mijn achteruitkijkspiegel dat hij zijn arm weer opheft, op zoek naar de volgende lift… 

 
 
Kerstherinnering 
 
Mannes Droste bezorgde de archiefcommissie een kerstherinnering die de moeder van Hetty Zwart-
Sevenhuijsen in 1979 schreef. Haar ouders woonden in de oorlog met hun 3 kinderen en oma in “de 
Blauwspar”, Génestetlaan 10; het was een huis “van ’t kasteel”. Daar woonde ook de fam. 
Willemsen. Fam. De Beer uit Arnhem waren de “vaste” evacués, en daarnaast vele kort verblijvende 
evacués.  
De vader van mevrouw Zwart was ouderling in de kerk en haar moeder leidde de zondagsschool 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjck7O8xp3YAhXNY1AKHUhSBf0QjRwIBw&url=http://www.kerstplaatjes.nl/plaatjes/kerstversiering/kerstplaatjes-versiering-57-567809/&psig=AOvVaw36A2WTKQpCD1J26hdvV3Tx&ust=1514029441981714
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Het Kerstfeest van de Rozendaalse zondagsschool in 1944 
 
“Oorlogs kerstfeest… Zo benauwd en zo bedreigend hadden de omstandigheden er nog niet eerder 
uitgezien. De bevrijding die in september zo heel dichtbij leek was alweer vervlogen hoop. Er waren 
weer geruchten van een Duits offensief in de Ardennen. Hoe intens verlangden we in die tijd naar 
een gunstige keer, naar een uitzicht op het einde van de vreselijke oorlog. 
Ons dorp was een toevluchtsoord geworden voor vele uit hun stad verdreven Arnhemmers. In bijna 
ieder huis waren ze ondergebracht. Meest gezinnen met kinderen die niet verder konden trekken. En 
zo kwam het dat er in die tijd zeker tweemaal zo veel kinderen op onze zondagsschool waren dan 
anders. Die zondagsschool was eigenlijk nog het enige wat gewoon doorging, de dorpsschool was vol 
evacuées. 
In ons dorp was het kerstfeest van de zondagsschool altijd een gebeurtenis! Ieder die maar even kon 
komen was er op die late middag van de 24ste december. Zingen, vertellen, trakteren, een 
kerstboekje en bovenal een mooie grote kerstboom uit het Rozendaalse bos! En hoe moest dat nu 
toch dit jaar? De kinderen keken er naar uit, maar hadden ook hun vragen. Met de oudste groep 
konden we het bespreken en een plan maken. Alle Rozendaalse kinderen zouden iets van zichzelf 
meebrengen als kerstgeschenkje voor een Arnhemmertje. Een heel vindingrijke bakkersvrouw en 
hulpvaardige boeren uit het dorp wisten er wel iets op zodat we in een tijd dat je het woord traktatie 
haast niet durfde uitspreken, toch iets uit te delen zouden hebben. Dat was opgelost. Kerstlichtjes 
voor de boom, ze waren er niet, maar van het kasteel kregen we twee grote kaarsen. Omdat we na 
spertijd niet meer buiten mochten zijn begon het feest al om drie uur. 
Een stampvolle kerk, zingen met de blokfluit want het orgel kon niet bespeeld worden. Een prachtige 
boom en fleurige pakjes op de tafel. 
Het kerstverhaal werd verteld zoals van jaar op jaar het oude verhaal. “En Maria en Jozef hadden 
geen ander bedje voor hun kind dan de voerbak van de dieren waar ze wat stro in legden”. 
“Net als bij ons” onderbreekt een Arnhems kind het verhaal, “mijn moeder had wel de wieg klaar bij 
ons thuis maar die konden we natuurlijk niet meenemen en nou ligt mijn broertje in een grote 
mand”. “Is je broertje hier geboren?” “Ja, hij is nu 2 weekjes”. “En hij huilt zoveel” zegt nu het oudste 
zusje en kijkt wat zorgelijk, “dat komt zegt m’n moeder omdat het nou zo druk is bij ons, allemaal in 
een kamer en in een stukje van de gang”. 
“Ik denk dat Jezus ook wel veel gehuild zal hebben” zegt een klein jochie. “Waarom denk je dat?” 
”Nou met al dat prikkerige stro in die bak”. “En met die dieren zo vlakbij, best eng” vindt een ander.  
’t Verhaal wordt verder verteld, we zingen. En dan die traktatie! Een beker warme melk met iets 
zoetigs er door! En een knapperig koekje dat ook een beetje zoetig smaakt. Wat een feestelijk iets in 
deze tijd! En nu het hoogtepunt: de vertelling bij de boom! Het spannend gebeuren van kaarsjes 
aansteken ontbreekt ditmaal. Maarde winterzon zorgt voor het allermooiste geschitter dat je maar 
bedenken kunt. Door de hoge ramen scheen de ondergaande zon met zo’n intens warme gloed dat 
de sterren en de slingers en de ballen glansden of ze van goud waren. Wij wezen het elkaar en keken 
met stille verwondering! 
Toen viel de schemering, we moesten naar huis. En zoals het al vele jaren erbij hoorde zongen we 
ook nu voor het weggaan “Ere zij God….” 
Het klonk als een lied van Hoop……Tevoren had ik me zo pijnlijk afgevraagd of dat nu wel kon in deze 
bange boze dagen. 
Met een paar oudere kinderen ruimden we op en liepen samen in de late schemering naar huis “Wat 
was het fijn vanmiddag” zei een van hen. “Ja , zei de ander, het was zo dichtbij omdat die kinderen 
vertelden van hun broertje……en omdat dat jongetje zei dat Jezus ook best veel gehuild zal hebben”. 
“Ja, ik denk dat we dit kerstfeest lang zullen onthouden, omdat het zo dichtbij was, zo dichtbij”.  
En ook zo’n klein gesprekje wil je onthouden…..en het late zonlicht op die kerstboom zonder 
kaarsen.” 

Kerstreflecties 
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Het schiet door mijn hoofd..............ik word weer geacht me te bezinnen........op hoe en wat en 
waarom................en merk dat ik die denkfases liever oversla en overga tot de orde van de dag: 
waartoe? Een van onze grootste cabaretiers wist het altijd actuele antwoord: "Weet ik veel?!" 
...........verlaagde zich nooit om dan maar weer over te gaan tot de orde van de dag. 
Wij weten veel, ik weet veel.........genoeg in ieder geval om te kunnen bedenken dat een/ons land niet 
kan bestuurd als een B.V. - al was het maar omdat het woord 'aandeelhouder' een heel andere 
betekenis heeft dan 'burger'.............ook al (of vooral) omdat die burgers niet allemaal gelijk zijn, 
althans niet in alle opzichten: om met Orwell 's varken Napoleon te spreken: sommige burgers zijn 
meer gelijk dan andere en zie daar maar eens een speld tussen te krijgen. Toch?..........Zo zijn, om 
maar in ons landje te blijven, witte burgers echt gelijker dan zwarte of bruine: de laatste worden 
geacht niet te zeuren over vermeende.........enzovoort, 
wij van de Zwarte Piet zaniken toch ook niet over een zwarte madonna met idem kind?......, terwijl we 
toch echt zeker weten van .................een hoogblonde Jezus met baard en gestileerd en ovaal 
gezicht.........pardon, even vergeten dat het stalletje niet in Europa stond.....en dat Mozart in de 
partituren van zijn missen bij het 'Et incarnatus est' geen witte man als vertolker aanprees. Natuurlijk 
niet ............want du moment dat je van incarnatie kunt spreken -velen zeggen: in de stal, anderen 
met evenveel recht: nadat Johannes de Doper er aan te pas gekomen was, weer anderen............met 
misschien nog meer recht...........: nee bij die vreemde reünie met Mozes en Elia op een berg- vanaf 
dat moment dus heette hij of nee was hij opeens Christus............en die kent geen 
kleurverschillen..........of standsverschillen of meer van dat verschrikkelijks,................zijn voorkeur 
gaat naar 'onder' uit. En daarmee basta! 
 
Maar ik ben de draad kwijt........of liever ik pak de draad weer op, de vraag was 'waartoe?' 
In ieder geval naar een doel dat géén middelen heiligt............en die kunnen we allemaal in onze zak 
steken. In het materiële en tijdelijke kan ik niet veel ontdekken dat de moeite waard is.................als 
einddoel dan bedoel ik..........want dat beklijft niet ('Stof ben je en tot stof zul je wederkeren') en dat 
het met de tijd vroeg of laat is gedaan..............nou ja, koester als je dat wilt de illusie maar..........alles 
komt goed, zeggen de seculieren, de techniek vindt wel een oplossing voor die verdomde 
koolstofdioxide..... (zelf denk ik dat het afzeggen van het reisje naar Bali en de Andes op de duur meer 
soelaas biedt, maar dat is vloeken in de kerk...........ik weet het). 
 
Jarenlang wist ik de oplossing, ging op 2e kerstdag met 'magen' demonstreren, bijvoorbeeld tegen 
tuig dat onze mooie Schepping in één klap........waren dan weer hoofdzakelijk geloofsgenoten rabiaat 
op tegen..........niet op dat tuig maar op dat demonstreren, we moesten meer vertrouwen 
hebben............. beter weten en..........bidden en meer vromigheid zouden het allemaal ook kunnen 
oplossen....beter zelfs. 
Andere steeds falende afleidingsmanoeuvre.......goede voornemens zo tegen de jaarwende, ook 
in macroverband: vaarwel roken, vaarwel drinken, vaarwel naar je- of onszelf toerekenen...... 
.....werkte ook niet, of zelden...........we gaan ........ho ho, ook ik......gewoon door met innemen, netter 
gezegd consumeren.......naar binnen halen. 
 
Gelukkig, ik.................we?.............behoor/behoren tot een simpeler soort, luister nog naar wat 
stoffige figuren...............ach, hoeven ze wel afgestoft? Luisteren of kijken kan trouwens niet meer, ik 
moet naar de boekenkast..........bij de 'A': zekere Augustinus....van Hippo en nee, heeft niets met 'hip' 
te maken..........is hij nu ook zeker niet meer. Maar ik verdrink graag in zijn sulligheid: "Inquietum est 
cor nostrum, donec requiescat in te" .........en moet nu toch maar aan het vertalen: "onrustig is ons 
hart totdat het rust vindt in U". Ik weet het......... 
oubollig en ik associeer meteen door................klinkt als oliebollen, dat oubollig, en weet dat rust niet 
meer verkrijgbaar is en vooral niet op de dag waarop de oliebollen.....dan wordt de autonome 
...........ik bedoel mondige......burger zonder blikken of blozen aanhanger van wat hij valselijk tradities 
noemt.........als daar zijn: extreem (vuurwerk) lawaai en Zwarte Piet. 
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Ach, wie ben ik om het beter te weten? ...........Ik verbeeld me niets , maar denk stiekem toch dat 
Augustinus............... 
 
Jaap van Dijkhuizen 
 

KERKBALANS 2017 en 2018 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Protestantse en Rooms-
Katholieke kerk in Nederland voor de ondersteuning van het plaatselijke werk. 
Uw financiële gift vormt een zeer belangrijke bijdrage voor het werk en de 
instandhouding van onze kerk in Rozendaal. 
In 2017 werd ruim €66.000,- toegezegd, waarvan wij inmiddels het overgrote 
deel mochten ontvangen. Het resterende deel verwachten wij begin 2018.  
Wij danken u hartelijk voor deze geweldige bijdrage, waarmee wij het jaar 

2017 financieel op een positieve wijze kunnen afsluiten. 
Ook in 2018 zullen wij weer een beroep op u doen. Onze campagne heeft als thema: “Kerk zijn we 
samen“ en loopt van zaterdag 20 januari tot zaterdag 3 februari 2018. 
De kerk van Rozendaal is een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten, waar we 
samen een gemeenschap zijn, delen met elkaar en geven aan anderen. 
Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering in de kerk van nu en morgen. Een investering in 
uzelf en de komende generaties. 
Dankzij uw gift blijft de kerk van Rozendaal een plaats van verbondenheid met elkaar en de wereld om 
ons heen.  
Hartelijk dank daarvoor! 
Hans Rexwinkel 
 
 
Een kijkje in het muzikale keukentje (3)    

 
Dat gepruttel in die kerkelijke muzikale keukentjes kan jaren en jaren 
duren. Het Liedboek van 1973 heeft tot aan 2013 veertig jaar op het 
sudderplaatje gestaan, langer dan dat van 1973 t.o.v. 1938, want dat 
‘pannetje’ kookte al na 35 jaar droog. In 2007 gaven de PKN, de NPB, de 
Doopsgezinde Kerk en de Remonstrantse Broederschap opdracht om 
een nieuwe Liedboek samen te stellen. Maar…daar ging natuurlijk ook 

wel het een en ander aan vooraf, dat men in zo’n ‘opdracht’ nooit meer terugleest. Vanaf 1994 of 
eerder klonken hier en daar steeds sterker wordende geluiden: is de menukaart uit 1973 niet eens aan 
vernieuwing toe?  
Het Liedboek van 1973 was dan wel heel erg vernieuwend geweest, vertaald, gedicht en 
gecomponeerd als het voor een groot deel was door eigentijdse kunstenaars, toen het dan ook 
eenmaal in gebruik genomen was, bleken de sluizen wagenwijd open voor iedereen die meende dat 
het ànders, beter, had gemoeten. Dat betere, andere, had veel meer te maken met de veranderingen 
van de tijdgeest dan dat men het werk van de dichters en componisten niet kon waarderen. Die waren 
echt wel ‘eigentijds’ maar, zo vond menigeen, toch nog wel erg voorzichtig en behoudend. 
Kerkmusicus Hans Jansen, secretaris van de Stichting Lutherse wekgroep voor kerkmuziek kijkt vlak 
voor het verschijnen van het NLB1 nog eens achterom naar de roerige wereld waarin het Liedboek van 
1973 verscheen. 

‘Toen het Liedboek voor de Kerken op zaterdag 19 mei 1973 in Middelburg feestelijk werd 
gepresenteerd hadden een maand ervoor zo’n 80.000 jongeren in Den Haag gedemonstreerd 
voor de legalisatie van de zeezender Veronica. Pablo Picasso was zojuist overleden, in Chili 

                                                           
1 NLB=(Nieuwe)Liedboek  ‘zingen en bidden in huis en kerk’ 2013 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8rZvP0J3YAhWKZlAKHXe1CBkQjRwIBw&url=https://kerkbalans.nl/&psig=AOvVaw0JCfLI3jt5oDrHGdR5IbOU&ust=1514032465415357
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiryP3Y0p3YAhVBbVAKHdAADRsQjRwIBw&url=http://rotation.eu/nl/blog/ontspannen-met-muziek/&psig=AOvVaw1ah3AzjmDBKf_uHBpDWy_U&ust=1514033010710432
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pleegt generaal Augusto Pinochet een staatsgreep en wordt de democratisch gekozen president 
Salvador Allende dood aangetroffen. Het CDA wordt officieel opgericht, we beleven autoloze 
zondagen en de oudejaarsconference van Wim Kan komt voor het eerst op de televisie. Veel 
indruk maakt het boek De Goelag Archipel van Aleksander Solzjenitsyn en de film Jesus Christ 
Superstar.” 

Het Liedboek van 1973 is bijzonder geweest en zal dat blijven, alleen al door de brede aandacht die 
het trok en die het kreeg. Elke week op de radio een syllabus “Het lied van de week” of “De psalm van 
de week”. De NCRV gaf de begeleidende teksten uit, gebundeld in kleine boekjes. Er waren 
langspeelplaten, dunne slappe 45 toerenplaatjes als bijlage bij de ‘Mededelingen’ van de Prof. Dr. G. 
van der Leeuwstichting.  De laatste stichting wees in diepgaande studies richting in het dicht begroeide 
bos van de liturgieveranderingen en –vernieuwingen. De ene na de andere cantorij werd opgericht: 
het nieuwe repertoire moest wel ‘landen’ in de gemeenten en de meeste gemeenten lieten zich daarbij 
graag raden door een vaste zanggroep. Het Liedboek van 1973 stond centraal op landelijke 
Liedboekdagen die belegd werden in de grootste kerken binnen Nederland die men maar vinden kon. 
Maar de groeiende leegloop in de kerken had ingezet en bleek niet te keren. Hoe zal men later het 
landschap beschrijven van de tijd tussen 1973 en 2013? Hoe wordt ónze tijd gekarakteriseerd? 
 
Het zal zeker de tijdgeest zijn geweest. Het ene na het andere zangbundeltje kwam aan het licht, 
allemaal ‘ter aanvulling’ op het Liedboek van 1973. Acht deeltjes ‘Zingend Geloven’, ‘Liederen van het 
begin bij Genesis’, de ‘Woorden gezongen bij Deuteronomium’, ‘Tussentijds’. Het RK ‘Gezangen voor 
Liturgie’ kende in betrekkelijk korte tijd (1984 en 1996) zelfs twee uitgaven, de tweede alweer dikker 
dan het eerste, waarvan ook het protestantisme gretig snoepte. Er verscheen zelfs een bundeltje ‘Een 
plaats ontzegd’ met daarin de gezangen die 1973 niet hadden ‘gehaald’. ‘Tussentijds’ kreeg als 
uitgesproken ondertitel mee: ‘Aanvullende Liedbundel’. En dat is dan nog maar een klein deel van de 
liederenstroom die door de kerken meanderde. Elk druppeltje kritiek op de inhoud van het Liedboek 
van 1973 werd als het ware omgezet in liederen met nieuwere, eigentijdsere, teksten en  
andersoortige melodieën. Zo was er bijv. enerzijds kritiek te horen dat er te weinig vrouwen- en 
kinderliederen bij gekomen waren. De kinderliederen2 van Hanna Lam en Wim Ter Burg – het eerste 
deel van ‘Alles wordt Nieuw” verschenen in 1966 -  hadden het Liedboek 1973 niet gehaald.  Specifieke 
vrouwenliederen kwamen terecht in twee bundels ‘Eva’s Lied’(verenigd in 1998) De Oud-Katholieke 
kerk gaf in 1990 een eigen Gezangenbundel uit, en de Evangelische stroming binnen de Protestantse 
Kerk kreeg in 1999 een eigen zangbundel. Maar ook de orthodoxe, bevindelijke kant van de kerk vond 
dat men er in 1973 wel erg bekaaid was afgekomen.  
Het NLB is heel duidelijk in een heel andere tijd verschenen. In een tijd dat de positie van veel kerkelijke 
stromingen drastisch verandert, en gemeenteleden t.o.v de kerk en ook het geloof een meer 
individuele positie bepalen. Liturgiestudies laten in deze dagen zien dat niet alleen de mensen 
‘veranderen’ maar ook de kerkelijke vormen van liturgie en kerkmuziek. Prof. Dr. Marcel Barnard, 
Hoogleraar Praktische Theologie Liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam zegt o.a.: 

Een aantal wetenschappers op dit gebied meent zelfs dat met het verdwijnen van traditionele 
vormen van geloof (en liturgie)  het christendom zelf gaat verdwijnen. Anderen zien meer in wat 
men een “liquid church” noemt, een ‘vloeibare kerk”, even vluchtig en vloeibaar als de moderne 
communicatiemiddelen en netwerken van mensen zijn. Vluchtig moet dan niet worden opgevat 
als ‘verdampend’, maar als dan weer hier opduikend en dan weer daar. De gemeenschappen die 
zich zo rond Christus scharen zijn dan per definitie informeel. Er is voor het individu veel meer 
vrijheid, keuze en men is gewend geraakt aan een veel grotere snelheid van informatie en 
prikkels die het gevoelsleven kunnen aanspreken. Sommige wetenschappers noemen zelfs dat de 
mens alleen aangesproken wordt als hij een ‘spektakel’ ondergaat, waarbij ‘spektakel’ dan staat 
voor de combinatie van snelheid, beeld èn geluid. Voor de kerkelijke liturgie betekent het, dat 

                                                           
2 Vier deeltjes ‘Alles wordt Nieuw” uitg. Callenbach resp. 1966, 1968, 1974 en 1978, tekst Hanna Lam (1923-

1988) muziek Wim ter Burg (1914-1995) en “Met andere woorden” – klein liedboek voor kinderen, uitg. 

Callenbach 1987, tekst Hanna Lam, muziek diverse componisten.  
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veel meer dan tot nu toe aandacht gegeven moet worden aan de ‘performance’, aan de 
presentatie. Riten, tekenen, symbolen hebben geen betekenis buiten de manier om waarmee ze 
present worden gesteld. 

Dat de mens de relatie tot geloof en kerk veel persoonlijker invult, komt o.a. tot uitdrukking in een 
grote diversiteit in voorkeur voor te zingen liederen. De kerkliederen van Huub Oosterhuis (tekst) op 
melodieën van Bernard Huijbers en later Antoine Oomen, ontstaan binnen de RK-kerk, vinden ook 
gretig aftrek onder protestanten. Van Oosterhuis zijn 87   liederen of teksten in het NLB opgenomen. 
Van Willem Barnard weliswaar nóg meer, maar…veertig daarvan betreffen de psalmvertalingen uit de 
jaren zestig van de vorige eeuw, zodat een simpel rekensommetje leert dat Huub Oosterhuis met kop 
en schouders boven iedereen uitsteekt.   
 
Het in 2013 door de Synode van de PKN ‘vrijgegeven’ Nieuwe Liedboek ging de gemeenten in om….het 
vijf jaar te beproeven. Kan iemand zich voorstellen dat het Liedboek dat we nu gebruiken eind 2018, 
begin 2019 weer geheel of gedeeltelijk naar de papierversnipperaar wordt verbannen? De opdracht 
luidde ‘een nieuw Liedboek samen te stellen’ . En dat is precies wat de Interkerkelijke Stichting voor 
het Kerklied heeft gedaan. Wilde het Liedboek van 1973 de groeiende verscheidenheid in de gelovige 
stromingen nog verenigen, of overbruggen, het NLB 2013 wilde die inmiddels op alle gebieden breed 
uitgewaaierde verscheidenheid recht doen. Zo goed als het Liedboek van 1973 nieuwe liedteksten en 
melodieën aan het buitenland had aangeleverd, zo staan er nu omgekeerd ook gezangen uit 
Noorwegen, Duitsland, Zweden, Engeland, Iona, Taizé en de VS in ons huidige liedboek. De 
opwekkende negrospiritual naast een meditatieve Taizé melodie en die weer naast een actief, alerte 
tekst en melodie uit het Schotse Iona. Kerkmuziek ook die, nog zeer bescheiden weliswaar, flirt met de 
populaire muziek van onze dagen. Het NLB kent ook een variëteit aan vormen: berijmingen van teksten 
en onberijmde teksten, gezongen op een ‘chant’ met daarbij ter afwisseling een vast refrein; liturgische 
teksten en melodieën; gebedsteksten en gedichten.  Kortom, er is en blijft veel werk voor een cantorij 
in de gemeente, maar voor zover ik weet heeft de verschijning van het NLB niet geleid tot een nieuwe 
hausse in het ontstaan van zanggroepen die helpen al dat nieuws aan te leren, laat staan tot een 
jarenlange introductie op radio en Tv.  
Vormt het in 2013 verschenen Nieuwe Liedboek inderdaad een verzameling kruidige ingrediënten 
waarmee ook voor onze gemeente in Rozendaal nieuwe gerechten op stapel worden gezet? Of kiezen 
we uiteindelijk toch weer voor ouderwetse stamppotjes, spruitjes of ovenschoteltjes omdat we dat 
nou eenmaal zo smakelijk ‘gewend’ zijn? Een groot voorrecht kent Rozendaal: de ‘keukenbrigade’ die 
ons allemaal elke week laat proeven, zowel van het ‘oude en vertrouwde’ als van het spiksplinter-
‘nieuwe’. De cantorij zet de pannetjes op donderdagavond al op het oefenfornuis, om een half uurtje 
voor de dienst op zondag nog even voor te proeven. Daarna wordt het gestudeerde geserveerd, en 
iedereen van harte aan de muzikale dis genodigd. Inmiddels daarin voorgegaan door een nieuwe 
‘chefkok’: Alice van Eldik. Hoe dat zit met het ‘spektakel’, de combinatie van snelheid beeld en geluid, 
met de vluchtigheid en vloeibaarheid, ook van de moderne communicatiemiddelen, dat is voor een 
volgende keer als we het praktische gebruik van het Nieuwe Liedboek op de korrel nemen.  
December 2017, Ada Waalboer.  

 

 
Collecterooster januari 
Zondag 7 januari: voor het stoelenproject in Arnhem. Wij collecteren daar, vooral in de 
wintermaanden, vaker voor, wat er al op wijst dat dit helaas nog steeds bittere noodzaak is: 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiVvJCd1J3YAhVIa1AKHccwDhYQjRwIBw&url=http://www.antonsinke.nl/category/het-nieuwe-liedboek/&psig=AOvVaw1ACe9QXU4FCPqeJVAFrkqT&ust=1514033426931669
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het aantal mensen dat 's nachts geen onderdak heeft vermindert niet echt. 
Zondag 14 januari: SchuldHulpmaatje. Kerken, christelijke organisaties 
en Kiwa geregistreerde schuldhulpverleners, werken samen in de 
Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Helaas vragen veel mensen uit 
schaamte pas om hulp als het water aan de lippen staat. Praten over 
geld is het laatste taboe in Nederland. Een nog steeds groeiende groep 

mensen heeft grote problemen om de administratie op orde te houden en loopt zonder hulp vast. 
Een belangrijk diaconaal doel dus, dat door alle kerken in Rheden/Rozendaal wordt ondersteund. 
 

Zondag 21 januari: Wij zamelen regelmatig in voor 
het Kruispunt in Arnhem en op die manier kunnen 
mensen die om wat voor reden ook niet af en toe 
koken voor de daklozen, toch hun gewaardeerde 
(financiële) bijdrage leveren. 
 
Zondag 28 januari : De opbrengst van deze 
collecte is bestemd voor onze diaconie in het 
algemeen. Het is nodig om altijd een 'potje' te 
hebben en op peil te houden voor zich af en toe 
voordoende noodhulpgevallen. 

 
voor de diakenen       Ans van Dijkhuizen. 
 

 
 
 
Dinsdag 9 januari: NADENKEN OVER GEWELD 
Geweld is helaas niet weg te denken uit de wereldpolitiek en evenmin uit onze samenleving. Het lijkt 
wel alomtegenwoordig en heeft vele verschijningsvormen: gewapend, fysiek of psychisch; geweld 
tussen staten, groepen of personen, terrorisme, pesten binnen scholen of bedrijven, erop los slaan in 
het uitgaansleven, geweld achter de voordeur. In zijn boek Met Alle Geweld (Rotterdam 2008) stelt 
de filosoof Hans Achterhuis (ooit Denker des Vaderlands) zichzelf een aantal kernvragen. Waar 
hebben we het over als het over geweld gaat? Welke vormen neemt het aan? Waar komt geweld 
vandaan? Bestaat er zoiets als moreel gerechtvaardigd geweld? In drie bijeenkomsten (9 januari, 6 
februari en 6 maart 2018 telkens 10.00 uur) onder leiding van dr. Hans van de Wal bespreken we een 
aantal kernthema’s uit dit belangrijke boek. Plaats: de Serre van Rozendaal. Aanmelding: 
walkops@kpnmail.nl of 026-3641974 (indien niet aanwezig inspreken op telefoonbeantwoorder). 
 
Bachkring 
Op woensdag 17 januari komen we weer samen rond de muziek uit de cantates van Johann 
Sebastian Bach. De eerste avonden waren wat moeizaam van start gegaan door de val van Janneke 
Bron en de sneeuw van de tweede avond… Maar op 20 december hebben we een mooie start 
gemaakt met muziek uit de periode rond Kerst: we verkenden verschillende stijlen waarin Bach 
componeerde en luisterden naar zijn fenomenale muziek. Op 17 januari zal de muziek die Bach 
schreef rond de thema’s van het sterven en de dood centraal. Het is een veel gehoorde uitspraak, dat 

mailto:walkops@kpnmail.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjck7O8xp3YAhXNY1AKHUhSBf0QjRwIBw&url=http://www.kerstplaatjes.nl/plaatjes/kerstversiering/kerstplaatjes-versiering-57-567809/&psig=AOvVaw36A2WTKQpCD1J26hdvV3Tx&ust=1514029441981714
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2z8bky53YAhWPmbQKHYxzCPYQjRwIBw&url=https://www.warmlopers.nl/schuldhulpmaatje/&psig=AOvVaw0mN-XSp9S51ZBmAmve3sHb&ust=1514031172877744
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiNvqCczJ3YAhUBI1AKHVlNCCgQjRwIBw&url=http://prettigverwoord.nl/rozendaals-menu-begrip-bij-dak-en-thuislozen-arnhem/&psig=AOvVaw1qM5eJADclQg_3LltHqYvB&ust=1514031280758410
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Bach zijn mooiste muziek schreef als het ging om deze thematiek. We komen samen in de Serre van 
Rozendaal, de avond begint om 20.00 uur. Iedereen die genieten wil van de muziek van Bach, is 
daarbij van harte uitgenodigd… 
Ds. Frans Ort  
 

 
 
 

Serre van Rozendaal 
 
Nieuwjaarsconcert in de Serre van Rozendaal 

 

Op 3 januari 2018 kunt u tijdens de inloopochtend een mooi 

programma verwachten om het nieuwe jaar met een goed gevoel te 

beginnen.  

Melanie Jansen  en Hans Eijsackers zullen composities spelen van onder meer Mozart, 

Massenet, Chopin en Kreisler. Melanie Jansen is eerste violiste in Het Gelders Orkest met een 

bloeiende lespraktijk en Hans Eijsackers is concertpianist en professor aan de Robert 

Schumann Hochschule in Düsseldorf. Samen wonen ze al ruim elf jaar in het prachtige Velp.  

 

 
 

De Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, is elke woensdag open van 10.00 tot 12.30 uur voor 

koffie en ontmoeting. Het concert op 3 januari begint om 10.30 uur. Toegang vrij; u kunt een 

vrijwillige bijdrage geven in de onkosten. 

 

 
24 januari Workshop positief denken in de Serre van Rozendaal 
Wilt u uw leven veranderen, verander dan uw gedachten. De manier waarop u denkt, bepaalt voor 
een groot deel hoe u in het leven staat. Bent u een rasechte optimist en ziet u in elk probleem een 
uitdaging? Of ziet u voortdurend beren op de weg?  
In de workshop 'Positief denken' op 24 januari 2018  gaan we aan de slag met uw gedachten. Welke 
vaardigheden kunt u in het dagelijks leven toepassen om uw piekergedachten om te buigen naar 
meer realistische en positieve gedachten?  
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Anders denken geeft meer lucht en een positiever gevoel. Ervaar het 
ook en doe mee! De serre is, zoals elke woensdag, open van 10.00 tot 
12.30 uur voor ontmoeting en koffie. De workshop begint om 10.30 
uur en duurt ongeveer anderhalf uur, onderbroken door een pauze. 
Welkom! 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Dinsdag 9 januari 2018 in de Elleboog van Nieuw Schoonoord 

Voor deze nieuwjaarsreceptie worden leden van de PCOB en 

de KBO uit Velp enRozendaal uitgenodigd. 

U kunt binnenlopen vanaf 14.30 uur 

De beide voorzitters zullen ons welkom heten, we kunnen 

elkaar begroeten en de beste wensen meegeven voor het 

komende jaar. Ondertussen wordt een kopje thee of koffie   

                                                                         aangeboden. 

Daarnaast kunt u meedoen aan een quiz die samengesteld is door dhr. Bram Roodhuizen.  

We eindigen deze bijeenkomst met een hapje en een drankje. 

Begin het jaar 2018 goed, noteer de datum in uw nieuwe agenda en kom naar deze bijeenkomst. 

We hopen veel leden te begroeten. 

Ook dit jaar willen we u weer meegeven: 

Ga met vreugde en vertrouwen de toekomst in !!            

 

  

Herinnering aan workshop Kerstkransen maken in de Serre op 20 december 

 

 

  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmnqmPjcPTAhXHSBQKHd4UBKcQjRwIBw&url=http://www.denoordoostpolder.nl/nieuws/71245/lezing-van-zeezeiler-henk-de-velde-voor-irisopzee/&psig=AFQjCNG1Q_l0Csj3IwzBCmaAeDcsLJ-uOA&ust=1493329776467599
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Zaterdag 20 januari 14.30 uur – 18.00 uur: Film en “High Wine” in de Serre 

 
Geïnspireerd door het succes van de “film en high tea” sessies 

kwam bij de KIK-commissie het idee op de tea es een keer te 

vervangen door wine. De film moet nog gekozen worden en de 

wijn en bijbehorende happen eveneens maar zodra alle besluiten 

daarover genomen zijn ontvangt u een extra mail met alle nodige 

informatie. Noteer het alvast in uw agenda!  

 

 

 

Het Bestuur van de Vrienden van de Kerk te Rozendaal wenst U allen   
een gezegende Kerst en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar.  
 
U kunt zich verheugen op twee concerten die wij in het nieuwe jaar 
organiseren: 
 
Op 4 februari 2018 treden op: Alexej Pevzner en Arthur Ornee, viool. 
Hierbij draagt Walter Jansen teksten uit de Hongaarse   
           literatuur voor. 
 

Violist Alexej Pevzner is in Moskou geboren en begon op zesjarige leeftijd 
o.l.v. zijn vader viool te spelen. Later bezocht hij het conservatorium in 
Moskou. Sinds 1990 woont hij in Nederland en voltooide hier de 
vioolopleiding. Alexej is thans werkzaam bij het Gelders Orkest als 2e 
concertmeester.  
In ons concert speelt hij samen met Arthur Ornee, plv. aanvoerder 2e  
viool bij het Gelders Orkest een aantal duetten voor twee violen van Béla 

                                                 Bártok.  
 

De duetten worden afgewisseld met fragmenten uit de Hongaarse literatuur 
(uit de boeken van Lászlo Darvasi, Dezso Kosztolányi en Sándor Márai), 
gelezen door Walter Jansen. Het geheel loopt vloeiend door. De muziek 
fungeert als rode draad.  
                                                                            
Op 8 apr.  2018 is de beurt aan: het trio Moyamuna, harp, fluiten, frame drum 
en zang 
 

Het trio Moyamuna neemt u mee op klankreis. Moy is de Ierse 
rivier en Yamuna de Indiase rivier. Hun muziek brengt de 
stromen samen. Een fusie van cultuur en klanken.  
Het internationale trio bestaat uit: 
Samhita Mundkur, klassieke Indiase zang 
Danielle Roelofsen, Ierse fluiten, frame drum en zang 
Lies Joosten, Keltische harp met Zuid-Amerikaanse invloeden. 
De muzikanten laten klanken en ritmes vloeien en 
improviseren vanuit verschillende stijlen, ritmes en melodieën. 

 
 

 

https://mckili.nl/product/high-wine/
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Agenda PG Rozendaal 2017/2018 
december    

 Zo 24 10.00 uur Muzikaal morgengebed  
Pastor J. Bron, Velp 

 Zo 24 21.00 uur Kerstnachtdienst   Ds. G. Bomer, 
Doesburg   

  Ma 25 10.00 uur 1e Kerstdag             Ds. F.Z. Ort, Rozendaal   

 Zo 31 10.00 uur Pastor H. Noordeman, Arnhem  

2018    

Januari     

 Wo 3 10 – 12.30 Serre van Rozendaal: 10.30 uur: 
Nieuwjaarsconcert 

 Zo   7     10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal 

 Di   9  9.30-12.30  Hans van de Wal “Met alle geweld”  

 Wo 10 10 – 12.30 Serre van Rozendaal  

 Zo 14  10.00 uur Ds. G. Bomer, Doesburg               HA                                          

 Wo 17 10-12.30 Serre van Rozendaal 

 Wo 17 20.00 – 22.00 Vorming en Toerusting: Bach 3 

 Za 20 14.30 – 18.00 Film en “High Wine” in de tuinkamer 

 Zo 21  10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal 

 Wo 24 10.00 – 12.30 Serre van Rozendaal: workshop 
positief denken door Indigo 

 Vrij 26 10.00 uur Nicodemus 
 
 
 
Voor meer informatie: www.dekerkvanrozendaal.nl  
 
Colofon: Postadres Kerk: Kerklaan 15, 6891 CM 
Website: www.dekerkvanrozendaal.nl 
Predikant: Ds. Frans Ort, Admiraal Helfrichlaan 56, 6952 GJ Dieren. Tel.0313-
414137. Bereikbaar dagelijks van 9.00 – 9.30 en 12-12.30 uur. Werkzaam 
voor Rozendaal: maandag, woensdag en vrijdagmorgen  
E-mail: fransort@dekerkvanrozendaal.nl  Website: www.fransort.nl 
Scriba: Gerda van den Bijllaardt, Ringallee 69, 6881 MX Velp, 026-3613535, 
scriba@dekerkvanrozendaal.nl 
Kerkverhuur: Anneke van der Togt/Carla Rexwinkel:06-27320891, 
verhuur@dekerkvanrozendaal.nl 
Bankrekeningen: 
Vrijwillige bijdrage: nr. NL81 RABO 01687.08.175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal 
Voorzitter diaconie: Miep Dijkhuis Rek. Diaconie: nr. NL16 INGB 0000933939  
 Autodienst: Bep Brons, tel. 3634291 
De volgende nieuwsbrief zal eind januari verschijnen        
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