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Vakantie 
 
Zoals gebruikelijk zijn wij deze zomer afgereisd naar Normandië, waar ons huisje op ons wachtte.  
Dit jaar stond in het licht van de kathedralen. We hebben er drie bezocht, waaronder de kathedraal 
van Chartres. Het was een fors eind rijden, “maar dan heb je ook wat”,  zoals dat tegenwoordig heet.                                    

                      
 
Ik heb in de Notre Dame lange tijd staan kijken naar het Christusbeeld, 
dat bekend staat als de Beau Dieu. Lange tijd hebben we gekeken: 
“glimlacht hij nu wel of niet?” Velen zien een zweem van een glimlach 
om zijn lippen… En dat is bijzonder. Glimlachen werd tot die tijd gezien 
als een duivelse zaak: het lachen leidde af van het heil, dat serieus 
diende te worden ‘geconsumeerd’. In de gotiek is echter een duidelijke 
verandering te zien in die opvatting. Jezus werd gezien als de 
‘mensgeworden Godszoon’. In hem is God ons naderbij gekomen dan 

ooit: hij was een naaste van ons. Daarom maakt de oordelende Christus plaats en komt er op de 
kerken steeds de Beau Dieu-figuur. Om aan de voorbijgangers te laten zien, hoe na de mensenzoon 
ons is gekomen. Hij staat glimlachend op ons te wachten om ons welkom te heten in zijn huis. We 
hebben er een hele tijd naar gekeken, hebben de vaste zwerver een euro gegeven en zijn de 
kathedraal binnengegaan. We wisten dat we welkom waren... 
ds. Frans Ort    

                                                                                       

Nicodemuskring 
Op vrijdag 26 augustus nemen we de draad van onze gesprekken weer op. Jaap van Dijkhuizen en Wil 
Mantel zullen dan ons met elkaar in gesprek brengen rondom het thema Dankbaarheid. We 
beginnen om 10.15 uur, maar de serre is open (en de koffie is klaar) vanaf 9.45 uur. U bent bij deze 
allen weer van harte uitgenodigd. 
 

jij en ik 
Onder deze titel hoop ik op 14 oktober mijn vijfde poëziebundel te presenteren. Het betreft hier een 
verzameling religieuze gedichten waarin ik antwoord probeer te geven op de vraag “wat gelóóf jij 
nou eigenlijk?” Ik ben er de afgelopen anderhalf jaar intensief meer bezig geweest. Na overleg is 
besloten om het boekje uit te geven bij uitgeverij Narratio uit Gorinchem: Leen en Dullyna van den 
Herik waren enthousiast. Zij kunnen het werk voor nog geen tientje op de markt brengen. Op 
vrijdagavond 14 oktober hopen we de bundel ten doop te houden in een feestelijke bijeenkomst, 
waarvoor ik u nadrukkelijk wil uitnodigen: we beginnen om 20.00 uur in onze kerk in Rozendaal. Er is 
een programma van een klein uurtje (enkelen zullen gedichten lezen, er is een interview, hopelijk kan 
een lied ten gehore worden gebracht), daarna presenteren we de bundel en is er gelegenheid na te 
praten en het glas te heffen. Onze oudste zoon selecteerde twee wijnen om de presentatie luister bij 
te zetten. U bent bij deze van harte welkom. Dus hopelijk tot ziens!    
ds. Frans Ort 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjstIaDzcjOAhXGnRoKHRT9ATMQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Chartres&bvm=bv.129759880,d.d2s&psig=AFQjCNEACOG37dxxIybvBM1I4cg3lzKfsg&ust=1471528496787320
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Jaarrekening 2015 
 

In haar vergadering van 27 juni j.l. heeft de Kerkenraad de door het College van 
Kerkrentmeesters bij haar ingediende jaarrekening 2015 goedgekeurd. 

 Volgens de Kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland moet deze jaarrekening daarna 
gedurende een week ter inzage liggen voor de lidmaten. 
Gedurende de middagen van 12 tot en met 16 september is daarvoor van 2 tot 5 uur 
gelegenheid op het huisadres van Kerkrentmeester Leo Blokland  – Bernard ter Haarlaan 19 
te Rozendaal. 

Vooraf gaarne aankondiging van bezoek via telefoonnr. 026- 3635820.  

 
College van Kerkrentmeesters 
  Hans Rexwinkel 
  Frits van der Togt 
  Leo Blokland 
 

Diaconiecollectes augustus/september 
 

Zondag 21 augustus  is de eerste collecte voor onze eigen diaconie. Zoals u weet zijn er altijd 
situaties en problemen in onze omgeving waarin iemand is terechtgekomen of kan komen 
en die met een eenmalige financiële ondersteuning ge- of verholpen kunnen worden. Verder 
wordt de opbrengst aangewend om de kosten van de wekelijkse bloemen in de kerk en de 

bloemengroet met begeleidende wenskaarten te 
betalen.  
 
Zondag 28 augustus collecteren wij - en niet voor het 
eerst- voor het Passion in Hummelo: het is een plek 
waar mensen een poosje op adem kunnen komen, het 
is onder meer een zogenaamde time-out voorziening, 
waarbij aandacht en zorg de trefwoorden zijn. Anders 
gezegd gaat het om het weer op de rails krijgen van 
wie het spoor bijster zijn geraakt. 

Zondag 4 september wordt uw bijdrage gevraagd voor het studentenpastoraat in Arnhem, 
dat zich onder meer bezig houdt met praatgroepen, vieringen en contacten met de 
studentenpastoraten in andere plaatsen en situaties. 
Zondag 11 september staat het werelddiaconaat weer centraal. Deze collecte heeft deze 
keer niet één specifiek doel, de opbrengst kan in beginsel overal en direct worden gebruikt 
waar dat onmiddellijk nodig is. Bijvoorbeeld bij natuurrampen en andere calamiteiten. 
Zondag 18 september valt in de Vredesweek en dat betekent dat er dan gewoontegetrouw 
voor het vredeswerk wordt gecollecteerd. Het lijkt een open deur als wij benadrukken dat 
dit werk in deze zeer roerige tijd meer dan ooit actueel is. Ook daar is geld voor nodig. 
Zondag 25 september staat  het Hospice Rozenheuvel weer op het collecterooster en er zal 
niemand zijn die niet weet dat wij  wat daar gebeurt van harte (blijven) ondersteunen. 
namens de diakenen       Ans van Dijkhuizen 
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ACTIEWEEK VOOR DE KERK IN HET MIDDEN-OOSTEN  17 T/M 25 SETTEMBER  
Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na 5 jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 van de 18 miljoen 
Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is gevlucht, weg 
van armoede, geweld en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen.  
De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten 
en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken 
niet bergen . Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen 
staan . Kerk in Actie luidt de noodklok en organiseert een Actieweek van 17 – 25 september. Ons 
gebed en onze steun zijn hard nodig zodat kerken in het Midden-Oosten het vol kunnen houden.  
Samen zijn we Kerk in Actie. Daarom doet ook onze gemeente mee aan de Actieweek. Wij schenken 
zondag 18 september in de dienst hier aandacht aan. Tevens zal de collecte bestemd zijn voor 
partnerkerken in het Midden-Oosten.  
In Velp wordt er op zaterdag 17 september van 19 – 20 uur in de Oude Jan een bijeenkomst 
gehouden waarin mee geleefd wordt met de kerken in het Midden-Oosten. Kerk open vanaf 18.30 
uur. U bent daar van harte welkom.                
Ondersteun deze actie  en maak een gift over op rekening van de diaconie Rozendaal NL16 INGB 
0000933939 onder vermelding van ‘Actieweek Midden-Oosten’.  
Namens de diaconie, Wil Both  
 

GEZAMENLIJK DIACONAAL PROJECT “ VLUCHTELINGEN IN SYRIË “.  
Na een informatiestop in de zomermaanden is het nu weer tijd om aandacht te schenken aan ons 
project Velp/Rozendaal. Zoals u in het nieuws kunt horen en lezen blijft de situatie in Syrië 
onverminderd ernstig. Vluchtelingen blijven komen bij de Protestantse Gemeente in Damascus die 
hen opvang biedt en waar o.a. maaltijden en kleding verstrekt worden. De eerst volgende actie voor 
dit project staat gepland op Werelddiaconaatszondag 9 oktober a.s.in beide kerken. In het oktobernr. 
zal hier verder op in gegaan worden. Hebt u ook de gezamenlijke gemeentemaaltijd voor dit doel op 
woensdag 23 nov. a.s. al genoteerd!  
Namens de werkgroep werelddiaconaat Velp/Rozendaal, Wil Both  
 
Nieuwe dichtbundel Joke Brandsma 
 

Onlangs verscheen mijn nieuwe dichtbundel ‘SCULPTUUR & SPINSELS, gedichten van een 
Schaduwvrouw’.  
De gedichten ontstonden in de periode 2014-2016, en zijn geschreven bij sculpturen 
uit Het Depot, beeldenmuseum Wageningen. 
Een aantal beelden behoort tot de vaste collectie, andere waren te zien in een over- 
zichtstentoonstelling. 
De gedichten werpen hun eigen licht op de beelden, maar gaan verder dan het beeld. 
De vrije associatie (spinsels) vormt de basis voor het spel van taal & betekenis. 
Niet zelden zijn het bijbelse symbolen(bv. de boom) die mij inspireren; 
verder gaan de gedichten over de liefde, de dood, geloof/verlangen, actuele gebeur- 
tenissen/drama’s… maar ook de humor komt soms voorbij.           
 
SCULPTUUR & SPINSELS is in eigen beheer uitgegeven, bevat 28 gedichten en telt 30 pagina’s: 21 
x 21 cm, gedrukt op premium platliggend (dik) papier (Albelli). 
Ik bied het bundeltje aan voor 15 euro. 
 
Op zondag 4 september vindt een feestelijke presentatie plaats na afloop van de dienst. 
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U kunt dan een bundel in ontvangst nemen en deze ter plekke contant afrekenen. Om een idee 
te krijgen op hoeveel exemplaren ik moet rekenen, is het prettig als u vooraf laat  weten of u 
belangstelling heeft. Stuur een e-mail naar: job.musica@hccnet.nl 

 
Mocht u op 4 september niet aanwezig 
zijn, 
maar wel een bundel willen bestellen 
dan kunt u dit ook via e-mail aangeven. 
U kunt dan 15 euro overmaken op mijn 
rekening: NL45 INGB 0002 0721 00  t.n.v.  
Mw. J Brandsma, J.P.Heijestr.29 te 
Arnhem 
onder velmelding van ‘SPINSELS’, graag 
met duidelijke vermelding van uw naam. 
 
Als voorbeeld hieronder enkele 
bladzijden. 
Tevens ligt er een fysiek exemplaar ter 
inzage in de gerfkamer vanaf zondag 21 
augustus. 
 

 
Met een hartelijke groet,  Joke Brandsma 
 
 
 
 

 

mailto:job.musica@hccnet.nl
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Even terug blikken 

 
Veel belangstelling voor de ‘film en high tea” op 23 juli 

 
Een nieuwe KIK-activiteit waar zo’n 35 man op af 
kwamen. Het geluk was met ons! Het was een 
prachtige, zonnige zaterdagmiddag waardoor we 
na de film The Grand Budapest Hotel zowel 
buiten als binnen konden genieten van alle 
verrukkelijke kenmerkende high tea gerechtjes die 
een aantal vrijwilligers – alweer! – op professionele 
wijze hadden gemaakt. Terecht regende het 
complimenten! Voor herhaling vatbaar, vond men! 
 

            
Uitverkocht concert NJO op 9 augustus 
In het kader van de Gelderse Muziekzomer vond onlangs voor de eerste keer een concert in onze 
kerk plaats. In een uitverkocht huis traden vijf jonge musici op, waaronder Shin Sihan (viool), die dit 
jaar de ‘joung artist in residence’ van het Nationaal Jeugdorkest is. Als eerste werd uitgevoerd het 
klarinetkwintet van Johannes Brahms, opus 115. Een prachtige combinatie van strijkinstrumenten 
(het Animato Kwartet) met één klarinet.  
Vervolgens een wereldpremière: Katabasis, een werk van de jonge Engelse componist Jonathan 
Brigg, voor strijkers. Een spannend, jazzy stuk. 
En tenslotte het strijkkwartet nr. 15 van Franz Schubert. Een prachtig stuk, ‘maar wel lang’, zoals Shin 
Sihan bij zijn toelichting zei. 
Er werd schitterend gespeeld. Musici, publiek en organisator NJO waren onverdeeld enthousiast over 
dit concert. We komen graag volgend jaar terug, aldus het NJO. 
 

                 
    
                                                                                                                             De 4 strijkers van het Animato Kwartet, 
 Namens de KIK, Erik Kool                                                                                                                               met rechts componist Jonathan Brigg 
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Syrische muziek in De Serre 
 

Op 10 augustus hadden we twee 
nieuwe buurtgenoten, vluchtelingen uit 
Syrië, uitgenodigd om te spelen tijdens 
de woensdagochtendinloop. Mohamad 
Alissa en Mohamad Sharaf brachten 
traditionele Syrische muziek ten gehore 
op de oed en de saz, een soort luit. 
Mooie muziek en professioneel 
gebracht. Mohamad Alissa, in Raqqa 
universitair docent muziek, liet zijn 
kunnen op de oed duidelijk horen. En 
zijn vriend Mahamad Sharaf kon er ook 
prachtig bij zingen. Bij de circa 50 
aanwezigen was veel waardering en 

interesse, zoals ook bleek uit alle vragen die aan de musici gesteld werden. 
Als u meer wilt weten, lees dan het uitgebreide interview met Mohamad Alissa in de Gelderlander 
van 10 augustus j.l. 
Erik Kool 

 

Enquête over De Serre van Rozendaal 

Sinds enige tijd is De Tuinkamer naast de kerk in Rozendaal, bekend onder de naam De Serre 
van Rozendaal, elke woensdagochtend open tussen 10.00 en 12.30 uur. Bedoeld als 
ontmoetingsplek voor inwoners van ons dorp en andere belangstellenden. Deze wekelijkse 
inloopochtend is openbaar, dus nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te 
komen. Een team van vrijwilligers treedt op als gastvrouw en gastheer en zorgt voor koffie, 
thee en gezelligheid. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en uw ideeën. Wat mist u nog en 
waar heeft u behoefte aan. In deze enquête geven wij u de ruimte om uw opbouwende 
kritiek te geven. Daar leren wij van en zorgen daarmee voor een nog betere vervulling van 
onze rol als vrijwilliger. 
Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u om het programma nog 
beter op uw wensen te laten aansluiten. U kunt deze enquête zowel op papier als digitaal 
invullen. Wilt u dit via de computer doen? klik hier 
  
 

 
De Serre van Rozendaal  is elke woensdagochtend 

open voor ontmoeting en koffie. U bent welkom tussen 10 
uur en 12.30 uur. Van tijd tot tijd worden extra activiteiten 
georganiseerd: 
 

 
 
 

https://www.survio.com/survey/d/C7R6A1I8H7Q8I9T3Z
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24 augustus: Lezing door Ella Eefting: Legendes uit het dieren- en plantenrijk 
 
Een legende is een volksverhaal. Over veel dieren en planten zijn in de loop der jaren 
legendes ontstaan. Veel van de volksverhalen stammen uit de Middeleeuwen, soms zelfs uit 

de Germaanse tijd. Ook zijn er raakvlakken met de Griekse mythologie. 
Planten met een bepaalde symbolisch betekenis zijn in de loop der jaren 

op schilderijen vastgelegd. 
Op de lezing van woensdag 24 augustus hoort 
u waarom het roodborstje een rode borst 
heeft en waarom een ekster zwart-wit 
gekleurd is. En het Lieveheersbeestje werd al 
vóór het Christendom naar een god genoemd. 
                                                

Zo zijn er vele verhalen te beluisteren! 
 

 7 september: lezing “De regie houden over uw geldzaken”,  
Op woensdagochtend 7 september zal Paulien van der Leden voorlichting geven over financiële 
veiligheid, met name voor senioren. 
De voorlichting is gericht op preventie: wat kunnen mensen zelf kunnen doen om de risico’s te 
verkleinen die zij mogelijk lopen op het moment dat zij door ouderdom afhankelijker worden van 
anderen. Het is prettig om zo lang mogelijk de regie te houden over het eigen leven, ook wat de 
financiën betreft. Het is niet de bedoeling om senioren bang te maken, maar de voorlichting is 
bedoeld om mensen bewust te maken dat ogenschijnlijk goedgeregelde zaken toch soms anders 
blijken te zijn. Er wordt informatie gegeven en het gesprek wordt aangegaan met de bezoekers over 
wat zij kunnen doen om geldzaken veilig te regelen. 
Mevrouw Van der Leden is presentiefunctionaris van Moviera en geeft voorlichting in het kader van 
een actieplan van het Rijk. 
 

30.000 senioren worden per jaar financieel misbruikt; 

85% door een bekende van het slachtoffer 

 

21 september: 11 uur: lezing over Het Raadhuis in Velp  

door geriater Esther Bertholet 

 
 
 
 
 
 
Zaterdag 10 en zondag 11 september: Open Monumenten dagen 
 
Thema: ICONEN & SYMBOLEN 
 
De Open Monumentendag is jaarlijks een van de grootste culturele evenementen. Niet alleen 
in Nederland, maar in heel Europa. Zo ook in onze eigen gemeenten Rheden en Rozendaal, 
waar het publiek ieder jaar weer ongeveer 45 monumenten kan bezoeken. Dit jaar viert de 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXpL6R-cbOAhUGPRoKHclYCXMQjRwIBw&url=http://www.spreekbeurtenstartpagina.nl/db/spreekbeurt-over-het-roodborstje/&bvm=bv.129759880,d.d2s&psig=AFQjCNEyRnS696yH8X3BEj0w_2UXOEZCtA&ust=1471471528261078
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjX9q_M-cbOAhVGfxoKHYrHAtAQjRwIBw&url=http://www.natuur-wereld.be/vogels/kraaien/ekster&bvm=bv.129759880,d.d2s&psig=AFQjCNHHvggbNkCo6ZQeN_2rXUqXXov_Og&ust=1471471724697572
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjuu7uZ-sbOAhUFORoKHYmtDA0QjRwIBw&url=http://www.arnhemsekoerier.nl/nieuws/opening-het-raadhuis-uitgesteld-naar-september-1.6044438&bvm=bv.129759880,d.d2s&psig=AFQjCNGO6IWgyBoksiPsBwwE_Jf4pAnX2Q&ust=1471471906940415
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Open Monumentendag haar 30-jarig jubileum. Met het thema Iconen & Symbolen openen tal 
van monumenten hun deuren in het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 september.  
 
In Rozendaal zijn geopend: 
 
Torckschool, Rosendaalselaan 3 
In 1842 is in het beekdal een school met één klas gebouwd door de kasteelheer Assueer L.A. 
baron Torck. De onderwijswet uit 1806 verplichtte namelijk tot klassikaal onderwijs door een 
bevoegd onderwijzer. Voordien gaf de koster van de Herenkerk onderwijs in een herberg 
naast de kerk. In 1902 kreeg de school twee lokalen en een trapgevel. Anno 2016 is de 
Torckschool een markant monument in de dorpskom. 
Toen baron W.F.T. baron van Pallandt de school aan de gemeente overdroeg, werd  bepaald 
dat de Rosendaalsche Kapel daar repetities zou mogen houden. De Rosendaalsche Kapel 
toont hier nu het vaandel, eretekens en de prijzen van vele concoursen.  
Activiteit: Op zondag zijn er op geregelde tijden muziekuitvoeringen op het pleintje voor de 
Torckschool. 
Open: zaterdag en zondag 10.00 tot 17.00 uur. 
 
Herenkerk, Kerklaan 15 
De muurschildering in de Herenkerk is een kunstwerk vol religieuze symboliek. Schilder 
Gerrit van der Hoef heeft het “gedachteontwerp” van dominee Bierens de Haan uitgebeeld 
in religieuze taferelen, die de toeschouwer aansporen tot zedelijk goed handelen. Op het 
linkervlak is de Barmhartige Samaritaan afgebeeld, symbool voor onbaatzuchtige hulp aan 
vriend en vijand. Op het rechtervlak staat het gesprek bij de bron van Christus met een 
Samaritaanse vrouw, symbool voor oprechte aandacht. In medaillons eronder zijn een vlam, 
een opengeslagen boek, een kruis en een palmtak weergegeven. De muurschildering in de 
stijl van het Symbolisme geeft de kerkbezoeker van toen en nu stof tot nadenken. 
 
Activiteiten:  

In de kerk is een expositie van Nelke van Dijk met foto’s over 
“water”. 
Op gezette tijden wordt het orgel bespeeld. 
In de serre is een expositie met voorwerpen en symbolen uit 
verschillende religies. Er wordt koffie en thee geschonken. 
 
Open: zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 12.00  

                                                                   tot 17.00 uur. 
 
Begraafplaats, Rosendael 
De begraafplaats van Rozendaal dateert van 1840, toen kort na elkaar Assueer L.A. baron 
Torck  en twee zoons overleden. Het echtpaar Torck-Huyssen van Kattendijke liet op hun 
landgoed Rosendael in het “Boers buschke” een eigen grafkelder aanleggen in een omheinde 
tuin. Rondom deze grafkelder werden andere aanzienlijke personen begraven. Later is de 
begraafplaats uitgebreid met grafkelders van voorname geslachten, schrijvers en dirigenten. 
Gewone werknemers van Rosendael  liggen in graven zonder zerk. Nu is het gemeentelijke 
begraafplaats voor iedereen.  
De geschiedenis van het begraven is zichtbaar in de vele grafmonumenten vol symbolen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuj6O5xMjOAhVDmBoKHW5PCqcQjRwIBw&url=http://nelkevandijk.nl/fotogalerij-water&psig=AFQjCNHopCdog3Hb1oz9P_zoIqCzfsBCBw&ust=1471526167548162
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Activiteiten: op zaterdag en zondag is er om 14.00 uur een rondleiding langs verschillende 
grafmonumenten door Carolien van Wijchen en Karel Wijlhuizen. 
Open: zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 
 
Kasteel en park Rosendael, Rosendael 1 
Kasteel en park Rosendael zijn beide tegen gereduceerd tarief te bezichtigen. 
 
Activiteiten:  In het kasteel zijn diverse rondleidingen waaraan u kunt deelnemen. Bezoek 
het souterrain van het kasteel met leuke wetenswaardigheden en doe-activiteiten. Het 
omringende park met de “Bedriegertjes” kunt u zelf ontdekken. De rozentuin met antieke 
tuinvazen bij de Oranjerie is vrij toegankelijk. 
Op zaterdag en zondag worden in het park historische momenten uitgebeeld, die in de 
omgeving speelden rond 1813. De omgeving van Arnhem was het strijdtoneel van de 
coalitietroepen, Russen, Pruisen, Britten tegen de terugtrekkende Fransen. De kasteelheer 
van Rosendael heeft verschillende personages van de strijdende partijen uitgenodigd in zijn 
park. 
Open: zaterdag en zondag van 11.00 tot17.00 uur; kasteel en park zijn niet gratis.  
Kijk voor actuele informatie over prijzen en activiteiten op www.glk.nl/rosendael of 
informeer bij de balie. 
 
 
Rietveldwoningen; Hertog van Gelrestraat 28 en 29 
Gerrit Rietveld ontwierp met zijn assistent J.C Meulenbelt twee dubbele woningen in de 
functionalistische bouwstijl. Rietveld was de zoon van een meubelmaker. Hij werd architect 
en meubelontwerper en sloot zich aan bij de groep “De Stijl”.  
In 1959 en 1960 zijn de woningen in de houtwal aan de Leermolensenk gerealiseerd. Ze 
liggen op geaccidenteerd terrein met een garage en kelderruimte op straatniveau. Ze zijn 
samengesteld uit twee rechthoekige éénlaagse bouwmassa’s, die ten opzichte van elkaar zijn 
verschoven en gedeeltelijk in elkaar gestoken. Een trap aan de buitenzijde leidt naar de 
woonetage. Tussen dak en gevel bevindt zich een zwarte band, waardoor het dak lijkt te 
zweven. De gevels met gesloten gemetselde vlakken en open delen met grote ramen zijn 
typerend voor het werk van Rietveld. De woningen zijn gedeeltelijk aangepast, maar blijven 
een gaaf voorbeeld van het werk van deze iconische architect. 
Bij de woningen 28 en 29 worden o.a. bouwtekeningen en voorbeelden van andere door 
Rietveld ontworpen bouwwerken uit de omgeving getoond. Het interieur is beperkt 
zichtbaar. 
Open: zaterdag en zondag 11.00 tot 17.00 uur. 
 
 

Gezien bij en overgenomen van programma boekhandel Jansen & de Feijter: 
 
Dinsdag 13 september – Arnhemse componist Andries van Rossem geeft een 

lezing over zijn werk en plannen als ‘Composer in Residence’ bij Musis Sacrum. Hij 

wordt geïnterviewd door musicoloog Maarten Brandt. Jansen & de Feijter Velp - 

Aanvang 20.00 uur – Entree €5 GRAAG RESERVEREN 

http://www.glk..nl/rosendael
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Ingezonden 

 
 
Van de PCOB:  

Dinsdag 13 september in de Elleboog van Nieuw Schoonoord in Velp 

Aanvang 14.30 uur. 
Deze middag maken we een schitterende tocht door Canada. 
Aan de hand van een PowerPoint presentatie neemt de hr. Heij uit Epe u mee door British Columbia 
en Alberta. Een prachtige reis door een fascinerende omgeving. Er is veel te zien en te beleven.  
Leden, maar ook gasten zijn van harte welkom! 
P.C.O.B. Rheden/Rozendaal 
 

Dank Mw. Jos Mantel: 
Mevrouw Mantel dankt allen die haar tijdens haar ziekte zo geweldig gesteund hebben met en door 
al hun vormen van belangstelling!  
 

PG Rozendaal Agenda 2016 
    

Aug. Zo 21 10.00 uur Ds. S.L.S. de Vries, Utrecht 

 Vrij 26 10.00 uur Nicodemus 

 Zo 28 10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal 

Sept.    Zo 4 10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal         
Presentatie dichtbundel Joke Brandsma                                                       

   Za 10 10.00 – 17.00  Open Monumentendag: exposities in kerkzaal en serre  

 Zo 11 10.00 uur 
12.00 – 17.00  

Ds. M.G. Fernhout uit Arnhem                                                 HA 
Open Monumentendag: exposities in kerkzaal en serre 

 Zo 18 10.00 uur Ds. D. Juijn, Velp 

 Wo 21  20.00 uur Film in de tuinkamer 

 Zo 25 10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal                              Startzondag! 

 Ma 26 20.00 uur Rondom de poëzie van Willem Barnard  met Frans Ort 

 Vrij 30 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: Erik Kool, tel. 3611721 Rek. diaconie: nr. NL16 INGB 0000933939 
Autodienst: Bep Brons, tel. 3634291 

 
N.B: De volgende nieuwsbrief zal eind  september verschijnen     

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

