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Gedicht 
 

Ik schreef dit gedicht naar aanleiding van Psalm 139 “Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik 
mijzelf ooit ken”.  Een van mijn sleutelervaringen rondom deze tekst is gelegen in het lezen van een 
tekst van W.H. Auden:  you don’t love because, you love despite (je houdt niet van iemand ómdat, 
maar je houdt van iemand óndanks). De gedachte in deze Psalm is dat wij -waar we ook zijn of 
naartoe vluchten- gekend zijn door God: Hij is het die ons liefheeft ondanks alles. We mogen zijn wie 
we zijn.   
 
 

  # 139: zonder spiegels  
  

  

  dat ik niets meer hoef hoog te houden: 

  geen façaden, coulissen, 

  camouflage of ‘n masker - 

  

  ik ben die ik ben - 

  

  voor jou die mij kent 

  en lief hebt 

  ondanks alles 

  
 
Frans Ort 
 
Nicodemuskring 
Op vrijdagmorgen 22 april komt de Nicodemuskring weer samen in de Serre van onze kerk. We zullen 
ons dan buigen over het thema tussen almacht en weerloosheid – het Godsbeeld in de twintigste 
eeuw. We zien door de vele schokkende gebeurtenissen in de afgelopen eeuw het beeld van God 
nadrukkelijk veranderen: de almachtig bestuurder van de schepping wordt door de gebeurtenissen in 
de Eerste Wereldoorlog en later de Tweede Wereldoorlog steeds meer gezien als een onmachtige 
God, die ‘maar laat gebeuren’. Hoe deze ontwikkelingen het geloof heeft beïnvloed zal aan de hand 
van enkele fragmenten poëzie en kunst worden besproken. Na de koffiepauze zullen we hierover 
verder van gedachten wisselen. De serre is open vanaf kwart voor tien, om kwart over tien beginnen 
we met de inleiding. U bent van harte welkom! 
 
Rond-de-tafelgesprekken 
De belangstelling voor de rond-de-tafelgesprekken is tot op dit moment niet al te groot. In de kerk 
liggen deze zondag nog de intekenformulieren, waarop u zich op kunt geven om een van de 
gesprekken mee te maken. Wij zullen deze keer spreken naar aanleiding van de rapportage van onze 
synode over Kerk2025. Ons Leitmotiv is “hoe ziet de toekomst van onze gemeente eruit, volgens u?” 
Mochten er niet meer opgaven zijn voor de gesprekken, dan zullen we kijken of we een en ander 
samen kunnen voegen of de gesprekken moeten uitstellen naar het najaar. Degenen die zich hebben 
ingeschreven, krijgen in elk geval bericht als het wordt veranderd. 
 
Kerkbouwkring 
Ik wijs u nu alvast op de serie van drie tot vier avonden die we in de serre zullen verzorgen rondom 
het thema Kerkbouw door de eeuwen heen. Op 25 mei zal de eerste avond plaatsvinden rondom de 
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kerkbouw in de vroeg-christelijke periode. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over. Voor 
nu wijs ik op het aanvangstijdstip en de datum: vanaf 25 mei komen we in totaal vier keer bijeen: ook 
op 15 en 29 juni (respectievelijk Romaanse kerkbouw en Gotische Kerkbouw) en op 13 juli (twintigste 
eeuwse kerkbouw). De avonden zijn in de serre van onze kerk en beginnen om 20.00 uur. Tot ziens. 
 
Permanente educatie: dichtbundel 
 
Ditmaal bericht ik u ook van het front van de Permanente Educatie. Dit is een onderdeel van ons 
werk: wij zijn verplicht ons gedurende een aantal uren in het jaar ons bij te scholen en te studeren. Er 
zijn verplichte onderdelen en er is vrije ruimte. In de vrije ruimte, die daarin geboden wordt, is het 
mogelijk om in je studietijd de mogelijkheid te benutten om bijvoorbeeld een boek te publiceren. Ik 
ben de afgelopen maanden bezig geweest met Willem Barnard (twee avonden in het komende 
seizoen zullen daarvan het tastbare resultaat zijn). Daarnaast is er gewerkt in de zomervakantie aan 
een documentatie van de Romaanse kerkgebouwen in Normandië. Maar het belangrijkste resultaat 
van de afgelopen maanden studietijd (en vooral veel vrije tijd op de zaterdagen en zondagmiddagen) 
is het gereed komen van een bundel gedichten met religieuze poëzie. Tijdens de bijeenkomsten van 
een van mijn gesprekskringen is het me een paar keer gebeurd dat deelnemers in de pauze vroegen 
“wat geloof jij nou eigenlijk zelf?” Die uitdaging ben ik aangegaan om de vraag te beantwoorden. Dat 
kan ik echter niet in één of twee zinnen. Ik ben gaan schrijven en heb een zestigtal gedichten het licht 
doen zien. Bij aanbieding aan uitgeverijen bleek een landelijke theologische uitgeverij veel 
belangstelling te hebben. Wij zijn inmiddels zover dat we in gesprek over een verschijningdatum.  In 
het najaar hoop ik de bundel feestelijk in te wijden, maar daarover schrijf ik u later meer. 
 
Met een hartelijke groet aan u allen, 
ds. Frans Ort 

 

Diaconiecollectes april 
 
Zondag 10 april : voor het werelddiaconaat algemeen: het blijft belangrijk om in gevallen van acute 
nood dichtbij of ver weg direct te kunnen helpen.  
 
Zondag 17 april : voor 'De Glind'; De Glind is een 
dorp bij Barneveld waar kinderen met psychische of 
gedragsproblemen en met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking, maar ook uit huisgeplaatste 
kinderen een liefdevolle huisvesting en begeleiding 
vinden. Er wonen ook echtparen die het op zich nemen een aantal van deze kinderen bij zich in huis 
te nemen, zodat zij in gezinnen kunnen opgroeien. Belangrijk werk!  
 

 
Zondag 24 april : wordt gecollecteerd voor SKIN en 
dat staat voor Samenwerkende Kerken In Nederland 
en dat is een landelijke organisatie die plaatselijke 
afdelingen heeft waarin kerken participeren , wier 
leden van niet-Nederlandse oorsprong zijn; 
migrantenkerken noemt men ze ook wel, onmisbaar 
in onze multiculturele samenleving en ook daarom 
onze steun waardig.  

 
Zondag 1 mei :een algemene diaconale collecte waarvan de opbrengsten worden aangewend voor 
verschillende vaak plaatselijke doelen, zoals bloemen, kaarten plaatselijke hulpvragen enz.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjerOLm3P7LAhWEMBoKHRHkA_MQjRwIBw&url=https://barneveld.christenunie.nl/page/34539&psig=AFQjCNG4ZfCe3C4Pxa1QbNMCx6aZwgGaWQ&ust=1460193892023466
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuksD23f7LAhWFiRoKHYzACFwQjRwIBw&url=http://skinkerken.wix.com/skin&psig=AFQjCNEt4Vdf6UoFf6RE8kbu0qMmRd6jKQ&ust=1460194273334913
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Zondag 8 mei :voor het vanouds bekende blindeninstituut Bartimeüs , dat zich 
sterk maakt voor blinden en slechtzienden. Het is goed te weten dat het verrichte 
werk volkomen afhankelijk is van en dus mogelijk gemaakt wordt door giften, 
bijvoorbeeld van de kerken. 
 
namens de diakenen      Ans van Dijkhuizen 

 
Van de tuincommissie 
De afgelopen weken is er hard gewerkt in de pastorietuin door de tuincommissie en een aantal 
vrijwilligers. Onkruid verwijderd, plantgaten gegraven voor bomen, gesnoeid en veel 
voorjaarsbloemen geplant.  
Iedereen hartelijk bedankt! Vervolgens is 
hoveniersbedrijf Kapona aan het werk gegaan en 
heeft een grote border aangelegd, paden verhard, 
azalea’s en rododendrons en een viertal bomen 
geplant. De werkzaamheden zijn vrijwel gereed en 
de tuin is klaar voor een mooie zomer. Om dat te 
vieren zullen we op een nog nader te bepalen 
zondag in mei na de dienst een wandeling door de 
tuin maken om uitleg te geven over wat er gebeurd 
is. Bij mooi weer kunnen we, zittend op het fraaie 
nieuwe tuinmeubilair, de tuin natuurlijk ook vanaf het terras bewonderen. 
Erik Kool 
 

                                                                                                                                             
 
 

 
Het bedrag van de toezeggingen staat, ervan uitgaande dat die ene bijdrager die nog niet 
heeft gereageerd hetzelfde bijdraagt als vorig jaar, nu op: € 66.157,=! 
T.o.v 2015 (€ 62.445,=)betekent dit een stijging van 6%!! 

Namens de Kerkenraad hartelijk dank voor deze blijken van vertrouwen in het functioneren 
en daarmee in stand houden van onze kerkgemeenschap! 
 
College van Kerkrentmeesters, 
Hans Rexwinkel 
Frits van der Togt 
Leo Blokland 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ6IrI4P7LAhXGnRoKHbuoAboQjRwIBw&url=http://www.gardeningknowhow.com/ornamental/shrubs/azalea/pruning-azaleas.htm&psig=AFQjCNEHWD6XeBj2FijQ1ojEdTIiw4hhNw&ust=1460195017128195
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil6JKG4f7LAhVDfxoKHR-3BWIQjRwIBw&url=http://www.azfoto.nl/2013/06/04/jordaanslaantje-in-haaksbergen/&psig=AFQjCNFdnkcxH_r321TYlrs5iFHN7n7Fzw&ust=1460195117205328
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj92p39pf_LAhWFFw8KHYXlCwEQjRwIBw&url=http://midden-westfriesland.protestantsekerk.net/activiteiten&psig=AFQjCNHy0ZEr5Qzq2FoyPLWugFBTi87Zww&ust=1460213660691347
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKw6mc3_7LAhWMmBoKHSZwBWwQjRwIBw&url=https://www.villamedia.nl/vacatures/functie/communicatie-en-marketingstrateeg-28-36-uur-pw&psig=AFQjCNFNRYDL2hRzrBCkdQBeVdv0SuCG7A&ust=1460194596512788
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_P_F4f7LAhXIzRQKHbOaDHEQjRwIBw&url=https://pixabay.com/nl/krokus-het-voorjaar-bloemen-1129095/&psig=AFQjCNHfvWdWaxDyIdFGI-tX35S5LDp-MQ&ust=1460195265217226
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Serre van Rozendaal 
 
De discussieochtend op 30 maart onder leiding van Jan 
Mulderink was een groot succes. Zo’n 25 bezoekers 
wisselden van gedachten over het referendum over het 
Oekraïneverdrag. Zou dat hebben bijgedragen aan de hoge 
score van Rozendaal qua opkomst en aantal ja-stemmers 
op 6 april? 

 
Op woensdag 13 april  zullen Joke van Galen en Arlène Berends dialooggesprekken voeren 
over veranderingen in de zorg. Ze doen dat in het kader van het programma ‘Zorg 
Verandert’. In een speelse werkvorm wordt een groepsdialoog gevoerd over onderwerpen 
als het keukentafelgesprek, sociaal netwerk, eigen regie, zorg en welzijn. Deelnemers aan de 
dialoog delen ervaringen, tips, informatie en aandacht.  
 
Woensdag 27 april, Koningsdag, is de Serre gesloten. Maar de rest van het jaar bent u elke 
woensdagochtend welkom! Er is mooi nieuw tuinmeubilair aangeschaft, dus bij mooi weer 
zitten we buiten. 
 
Op woensdag 4 mei zal Frans Ort vertellen en gedichten voordragen over ‘vrijheid’. Een 
goed begin van dodenherdenking en Bevrijdingsdag! 
 
Een aantal bezoekers heeft aangegeven graag een gezamenlijk uitje houden. Op woensdag 
11 mei zal  Jos Daemen, gepensioneerd buschauffeur, aanwezig zijn om met 
geïnteresseerden te praten over de mogelijkheden. 
 
Als  u problemen met vervoer hebt, helpen wij u graag. U kunt bellen met de Plusbus, tel. 
026-3707070. Als u de ochtend van te voren belt, wordt u thuis opgehaald en weer thuis 
gebracht tegen een kleine vergoeding. 
Erik Kool  
 
 

FILM in de Tuinkamer: 

Woensdagmiddag 13 april om 15.00 uur!!!!! 

 

Avant l’hiver 

Regisseur: Philippe Claudel  

Cast: Daniel Auteuil, Kristin Scott Thomas, Richard Berry, Leïla Bekhti  

Genre: Drama 

Productiejaar: 2013 

Over de regisseur: Philippe Claudel is een Frans auteur, scenarioschrijver en filmregisseur. 

Hij studeerde letteren in Nancy en werkte als leraar in gevangenissen en in instellingen voor 

mindervalide jongeren. Daar heeft hij veel inspiratie opgedaan.  Naast zijn bezigheden als 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auteur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scenario
https://nl.wikipedia.org/wiki/Film_(cinematografie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Letteren_(wetenschap)
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvvaal6f7LAhUJXRoKHatdBuIQjRwIBw&url=http://www.imperial.ac.uk/evening-classes/autumn-spring-courses/courses-available/film-appreciation/&psig=AFQjCNHK81s1jUzY2MiAw-4K2YiorBwCrQ&ust=1460197385347893
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schrijver en filmregisseur is Claudel ook professor literatuur aan de Universiteit van Nancy. 

Hij doceert er meer bepaald de kunst van het scenarioschrijven. 

Sinds Meuse l'oubli, zijn debuut uit 1999, verschenen een dertigtal werken van zijn hand. Als 

schrijver brak hij in 2003 door bij het grote publiek met zijn roman Les Âmes grises. Hij kreeg 

er in datzelfde jaar de Prix Renaudot voor. 

Zijn eerste zelf geregisseerde film, het drama Il y a longtemps que je t'aime (2008), genoot 

heel veel bijval over de hele wereld en behaalde talrijke prijzen. 

In 2012 nam hij de plaats van de overleden Jorge Semprún in de Académie Goncourt. In 2015 

werd hij gelauwerd als doctor honoris causa aan de KU Leuven. 

Korte inhoud van Avant l'hiver 
Paul (Daniel Auteuil) is een gesettelde zestigjarige 
neurochirurg. Getrouwd met de prachtige Lucie, lijkt hij het 
perfecte leven te leiden. Maar plots krijgt Paul thuis dagelijks 
anonieme boeketten rode rozen geleverd. Hij linkt dit met 
het plotse opduiken van Lou, een mooie, jonge vrouw die wel 
erg vaak zijn pad kruist. De maskers vallen af: is iedereen wel 
echt wie hij of zij beweert te zijn? Is het leven van Paul en 
Lucie echt wel dat waar ze altijd van gedroomd hebben? Wie 
liegt en wie spreekt de waarheid? Rest hen nog tijd, vlak voor 
het aanbreken van de winter van hun leven, om geheimen en 
onuitgesproken, lang verdrongen verlangens te durven 
onthullen?  

 

Beide hoofdrolspelers hebben we al eerder in de tuinkamer 

gezien. Daniel Auteuil – een van de bekendste, best betaalde 

en populairste acteurs in Frankrijk -  in o.a. Dialogue avec mon 

jardinier uit 2007 en Kristin Scott Thomas in Il y a longtemps 

que je t’aime uit 2008. Ik herinner me ook nog met met name 

haar rol in the English Patient, een fascinerende film uit 1996 

waarvan ik me niet kan herinneren of we die ooit in de 

tuinkamer vertoond hebben. Wie het weet mag het mij zeggen! 

namens de KIKcie, Gerda van den Bijllaardt  

 

Zondag 17 april 15.00 uur Open Podium in de kerk van Rozendaal 
Opnieuw hebben zich voldoende deelnemers gemeld voor het 1e Open Podium van 2016. 

Op het moment dat ik dit schrijf weten we wel  wie er zullen optreden maar nog niet van iedereen 

wat ze zullen zingen of spelen. Opnieuw vocaal zowel als instrumentaal. Zodra het programma rond 

is mail ik het naar de mailgroep en zal het ook op de website staan. Misschien leuk om te weten dat 

ook een van onze cantores, Ada Waalboer, zal optreden.  

Als voorproefje alvast het  onderdeel van het  programma waar Ada een rol in speelt: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Prix_Renaudot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Il_y_a_longtemps_que_je_t%27aime
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jorge_Sempr%C3%BAn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doctor_honoris_causa
https://nl.wikipedia.org/wiki/KU_Leuven
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOpNql6v7LAhXHrxoKHSuhAaQQjRwIBw&url=http://www.lumierehomeentertainment.com/nl-nl/avant-lhiver&psig=AFQjCNGkrVANwsaZM-31TD39yfCXypLYMw&ust=1460197639836966
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH__Pfmf_LAhVEqxoKHQDbBqgQjRwIBw&url=http://www.express.co.uk/celebrity-news/457787/Kristin-Scott-Thomas-quits-movie-career&psig=AFQjCNF-LGvhr_TEE5BZqp09pSQS620x3w&ust=1460210339683103
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Ada Waalboer, sopraan 

Thea Wijnveld, alt 

Lodewijk van der Loo, piano 

Uit: “Stabat Mater” – Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) 

1. Stabat Mater dolorosa - duet 

2. Cujus animam gementem – aria 

3. O quam tristis et afflicta – duet  

4. Quae maerebat et dolebat - aria 

5. Quis est homo qui non fleret - duet  

 

Ingezonden Berichten:  

 

*Stichting Lumahelpt   

Eind vorig jaar bracht ik opnieuw een bezoek aan IKUSASA in 

Muldersdrift, het project dat u twee jaar lang enthousiast ondersteunde 

door middel van allerlei activiteiten en collectes in uw gemeenten. 

Er was weer heel wat gebeurd: 
de speeltoestellen worden 
goed benut en dankzij Sam de 
tuinman staat de groentetuin 
er prima bij en de fruitbomen 
(45!) geven volop vruchten. 
Op de door LUMA aangekochte grond staan nu 2 
portcabins voor de opvang van zo’n 80 kinderen van 0-6 
jaar. Hier krijgen de kinderen twee keer per dag een 
maaltijd en worden de oudste kinderen voorbereid op de 

stap naar de lagere school. 
Er is dringend behoefte aan meer ruimte! We waren dan ook blij verrast met de schenking van 1000,- 
euro uit een legaat, die we via uw gemeente mochten ontvangen. Dit geeft ons nu de mogelijkheid 
een 3e klaslokaal te plaatsen. De bedoeling is om dit lokaal in de ochtend te gaan gebruiken voor de 
naai- en breilessen voor de moeders, in de middag voor de naschoolse opvang en een of twee keer 
per week een soort huisartsenspreekuur te houden. 
De kinderen van de naschoolse opvang krijgen dan zelf bijles en bovendien helpen zij om de jongere 
kinderen Engels en rekenen te leren. Ook leren ze om mee te helpen in de groentetuin. Deze 
kinderen krijgen een maaltijd voordat zij naar huis gaan. Dat alleen al is een stimulans om te komen 
helpen! 
De groente die ‘s zomers wordt geoogst en overblijft, wordt bewaard in een vriezer zodat de 
kinderen ook in de winter verse groenten kunnen eten. 
De toestroom naar deze Township is nog steeds erg groot. Gelukkig is het stuk grond dat LUMA heeft 
aangekocht groot genoeg om verder uit te breiden.  

 
Veel dank voor uw steun aan onze Stichting maar vooral heel veel dank 
namens de kinderen van IKUSASA!! 
Hartelijke groet,  Lucie Kallewaard-de Goede  
 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie1delov_LAhXF6g4KHWtfDpQQjRwIBw&url=http://www.geef.nl/project/creche-pre-school-maokeng-kroonstad-zuid-afr&psig=AFQjCNHKKtLUzJV1lbC8JBYSnoDr8Gurbg&ust=1460212678755310
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOj6nGof_LAhVHLw8KHYzTADoQjRwIBw&url=http://www.lumahelpt.nl/nieuws/feestmiddag-stelleplankier-colijnsplaat.html&bvm=bv.118817766,d.ZWU&psig=AFQjCNEXMf7HIp0SLQsKfvfumgNtzMYx7g&ust=1460212357697202
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifvNvzov_LAhXHPQ8KHYOECasQjRwIBw&url=https://www.lumahelpt.nl/nieuws/we-gaan-bouwen.html&psig=AFQjCNGFsZPYk4O4F8RgHVR8b4s-ssFedw&ust=1460212801857653
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinmPyPpf_LAhWGwQ4KHYGjBWwQjRwIBw&url=https://www.lumahelpt.nl/projecten/creche-preschool-ikusasa.html&psig=AFQjCNGFsZPYk4O4F8RgHVR8b4s-ssFedw&ust=1460212801857653


 

8 
 

** Uitnodiging P.C.O.B Velp/Rozendaal: Dinsdag 12 april, 14.30 uur  

                                                                                      in de Elleboog van Nieuw Schoonoord. 
 

Voor deze middag hebben wij een gast uitgenodigd die zichzelf voorstelt:  

  “ Een smakelijke middag “ 

Mijn naam is Henk Lodder en ik ben werkzaam bij Banketbakkerij Teunissen in Velp. 

Ik zie er naar uit om voor u een middag te verzorgen. 

Er is mij ook gevraagd om iets te schrijven voor de nieuwsbrief. 

Geen probleem …………… maar ik ga u niet vertellen wat we op 12 april gaan doen. 

Niet omdat u het niet mag weten, maar laat u verrassen. 

 Neem van mij aan er is ontzettend veel te vertellen over dit prachtige vak . 

En natuurlijk over onze winkel in Velp, b.v. over de historie en de toekomst. 

U gaat ook wat proeven en wie weet  ………… zelf nog wat maken ! 

Om een lang verhaal kort te maken, ik zie u graag. 

Het is de moeite waard om deze presentatie mee te maken. 

Ik spreek de wens uit dat we aan het einde van de middag tegen elkaar kunnen zeggen : 

deze middag viel bij een ieder “ in de smaak “. 
 

*** 

Zondag 17 april kerkdienst in Grote Kerk, Kerkstraat 32 te Velp 
 

We zijn allen op de hoogte van het vluchtelingenvraagstuk, de grote en groter wordende 
migratiestroom. Wij zijn bezorgd, het maakt angstig, het geeft onrust, knaagt aan het 
geweten, het roept gevoelens  van onmacht op, het maakt de toekomst voor ons en onze 
kinderen onzeker. Kortom: het is er allemaal, elke dag opnieuw en het zal er blijven. 
Wegkijken van dit vraagstuk lijkt geen goede houding. Ook niet op kleine schaal, zoals in 
onze dorpen. 
Het zou getuigen van moed en realiteitszin, om met elkaar te brainstormen hoe wij hieraan 
tegemoet kunnen komen. Bovendien heeft Velp een bijzondere reputatie i.v.m. 
onderduikers in de Tweede Wereldoorlog!. Het lijkt anders maar ook nu gaat het om 
mensen in nood. En voor wat betreft de morele verantwoordelijkheid: wat kan een 
kerkgemeenschap hierin betekenen? 
Als we vrijheid een kostbaar goed vinden, vraagt dat wat van ons. We vieren en herdenken, 
maar ook nu wordt onze inzet gevraagd en dat betekent wellicht een appèl dat 
vreemdelingen op ons mogen doen? Wij zouden bijvoorbeeld samen kunnen onderzoeken 
wat mag, wat gewenst is en bedenken wat mogelijk is. Om te zien dat er via de (burgerlijke) 
gemeente en het COA iets moois kan ontstaan naast al die droefenis. Hoe je vanuit angst en 
onmacht toch iets aandurft, zelfs zonder precies te weten wat dat gaat betekenen of waar je 
uitkomt. 
Er bestaan in de gemeente Rheden al initiatieven, mensen die in dit ingewikkelde proces al 
ergens mee begonnen zijn.  
Op zondag 17 april is een gedeelte van de kerkdienst in de Grote Kerk in Velp aan 
vluchtelingen gewijd. Het is niet de bedoeling dan een discussie ter plekke op gang te 
brengen. Wel om zelf na te denken over de noodzaak, over de eigen capaciteit(en), over de 
bereidheid tegemoet te komen aan mensen, om ze te helpen het uit te houden en, wie 
weet, ze te helpen naar hun toekomst. 
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We zijn met elkaar, in Velp en Rozendaal, een mooie welvarende gemeenschap. 
Vandaar dat u hierbij van harte wordt uitgenodigd tot bijwoning van de dienst op 17 april, 
kerk open vanaf 09.30 uur en aanvang dienst: 10.00 uur.  
 
(Interkerkelijke initiatiefgroep vluchtelingen en namens deze Jaap van Dijkhuizen) 
 
 
**** 

 
 

Raad van Kerken Velp-Rozendaal  
 

In 2016 zullen de activiteiten van de Raad van Kerken zich concentreren op de tehuizen in Velp, waar 
zoveel ingrijpende veranderingen hebben plaats gevonden. Hieronder een concreet voorbeeld van 
een activiteit die door de “commissie tehuizen” o.l.v. geestelijk verzorger Barbara Elenbaas 
georganiseerd wordt.  
Meer info over het totale programma in 2016 en de beleidswijzigingen die eraan ten grondslag liggen 
in de volgende nieuwsbrief. 
namens het bestuur van de RvK, Gerda van den Bijllaardt 

 

PrOGRAMMA 

 

BIJEENKOMSTEN  ROND 

HERDENKING EN BEVRIJDING 2016. 

 

OPENING:  
 
LICHTMOMENT:  
 
MUZIEK: DANS VAN DE ZALIGE GEESTEN 
 
GEDICHT: VERZET 
 
VERHAAL: HET VERLOREN TRANSPORT 
           (UIT: VERBORGEN IN VELP) 
 
KLANKBEELD: BEVRIJDING EN HERDENKING 
 
GEDICHT: EEN BETER LAND 
 
VERHAAL: BEVRIJDING 
  (UIT: TOEN NIET, NU NIET, NOOIT, TRUUS MENGER) 
 
GEDICHT: TOT DE DODEN 
 
MUZIEK: PIANOMUZIEK 
 
AFSLUITING. 
 
Bijeenkomst in De Biesdel:  22 april   15.00 uur 
Bijeenkomst in Het Lorentzhuis:  4 mei   14.45  uur   
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PG Rozendaal Agenda 2016 
    

April    

 Zo 10 10.00 uur Ds.F.Z.Ort                                                                       HA 

 Wo 13 10.00 uur Serre van Rozendaal  

 Wo 13 15.00 uur  Film in de tuinkamer 

 Zo 17 20.00 uur Ds. S.L.S. de Vries 

 Zo 17 15.00 uur Open Podium 

 Wo 20 10.00 uur Serre van Rozendaal  

 Vrij 22 10.00 uur  Nicodemus 

 Zo 24 10.00 uur Ds. G.W. van der Brug 

 Vrij 29 10.00 uur Nicodemuskring 

    

Mei    

 Zo 1 10.00 uur Ds.M.Beekhuis-Wassenburg 

 Do 5  Hemelvaartsdag 

 Z0 8  10.00  uur Ds. F.Z.Ort                                                 HA 

 Zo 15 10.00 uur  Pinksteren: ds. M. Beekhuis-Wassenburg 
+Kindernevendienst 

 Wo 18 20.00 uur Film in de tuinkamer 

 Zo 22 10.00 uur Ds. W.Hartogsveld 

 Zo 22 15.30 uur Concert Vrienden: Charivari trio 

 Wo 25 20.00 uur Frans Ort over Kerkelijke architectuur 

 Vrij 27 10.00 uur Nicodemus 

 Zo 29 10.00 uur Ds. F.Z.Ort 
    

 
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: Ietje van Dieren:06-27320891, 
verhuur@dekerkvanrozendaal.nl 

Bankrekeningen: 
Vrijwillige bijdrage: nr. NL81 RABO 01687.08.175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal 
Voorzitter diaconie: Erik Kool, tel. 3611721 Rek. diaconie: nr. NL16 INGB 0000933939 
Autodienst: Bep Brons, tel. 3634291 

 
N.B: De volgende nieuwsbrief zal in 2e week mei verschijnen                                                                   
Kopij kunt u mailen naar de scriba, uiterlijk woensdag 11 mei                                 

http://www.dekerkvanrozendaal.nl/
mailto:fransort@dekerkvanrozendaal.nl
mailto:verhuur@dekerkvanrozendaal.nl

