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Kleine beschouwing bij de wijzen uit het oosten
Zij zijn al zo oud als het christendom: de Drie Wijzen uit het Oosten. Op de vroegste afbeeldingen
kom je ze al tegen. Drie mannen in vaak wat exotische kleren staan in eerbiedige houding voor
Maria, die het Christuskind op haar schoot vasthoudt. En zij bieden dan hun geschenken aan: goud,
mirre en wierook. En ook op de vertrouwde middeleeuwse schilderijen kom je ze tegen. Vaak rijk en
(opnieuw!) exotisch gekleed leggen zij hun kronen op de grond en aanbidden knielend het kind in de
kribbe. Grappig om te zien, dat zij van “wijzen” langzamerhand tot “koningen” zijn geworden. In de
preken werden zij gezien als de vervulling van een profetie. Eén van de profeten spreekt erover, dat
ook “koningen zullen komen om te aanbidden”. De wijzen uit het oosten waren de koningen in de
profetie, zei men. En zo kregen de mannen hun kronen. En dat zij met zijn drieën waren, was ook een
vondst van de uitleggers. Tenslotte staat in het verhaal van Mattheüs 1 nergens geschreven dat met
hoeveel ze kwamen: er staat alleen “wijzen”… Maar omdat er sprake is van drie geschenken, dacht
men al gauw dat iedere wijze één cadeautje mee had. Zo werden het er drie. Prachtig is het om te
zien, hoe de uitleggers steeds meer détails aan de wijzen uit het Oosten toevoegden. Zo is degene
die het eerst mag aanbidden, de oudste. Hij heeft een witte baard, dunnig haar en een oud gezicht.
Naast hem staat een man in de kracht van zijn leven: hij heeft vaak een volle baard en roodbruin
haar. De derde wijze tenslotte is duidelijk een jonkie. Geen baard, een jong en fris gezicht en een
vitale uitstraling. Wie komen er om te aanbidden, vraagt de beschouwer. En de schilderijen
antwoorden: jong en oud en alles wat ertussenin zit! Alle generaties komen Christus aanbidden.
Bij ons in het Kerstspel op school was er altijd een zwarte koning, merkt iemand op. Dat klopt. Ook
dat hoort tot de traditie rond de drie wijzen. Want wie goed kijkt in de latere afbeeldingen uit
middeleeuwen, die ziet hun gezichten ook op een andere manier veranderen. De middelste wijze is
een Europeaan, de oudste wijze is een Aziaat en de jongste wijze is een Afrikaan geworden. Wie
komen er om te aanbidden, vraagt de kijker naar het schilderij. En het antwoord is: alle landen van
de wereld aanbidden Christus, van Afrika tot Europa, van Europa tot Azië (Amerika was toen nog niet
ontdekt!).
Tenslotte is het opvallend wie het eerst zijn cadeau mag aanbieden op de schilderijen. Dat is de
oudste wijze. Natuurlijk, ouderdom gaat voor. Maar er is meer aan de hand. Hìj geeft de mirre. En
het Christuskind aanvaard die zachtjes uit zijn hand. Maar waarom dan die mirre? De mirre werd
gebruikt om de overledenen te zalven. Als Jezus de mirre aanvaardt, aanvaardt hij ook het sterven op
het kruis, zegt het schilderij. “Hij kwam op de aarde en droeg al zijn kruis.” Dit kind kwam om door
zijn lijden alle schuld op zich te nemen en om door zijn sterven verzoening te schenken aan de
wereld.
Het is een hele geschiedenis op de schilderijen uit de christelijke traditie. Maar ze vertellen een
verhaal aan ons – een verhaal dat over alle eeuwen heengaat. In de kerststal vinden we de wijzen:
het zijn de koningen die kwamen uit alle windstreken van de wereld. Het zijn de generaties -oud en
jong- die kwamen om te aanbidden. En het Christuskind is ook voor hen gestorven en opgestaan.
Zegenend legt hij zijn handje op het hoofd van de aanbiddende koning. En daarmee verschijnen wij in
wezen zelf in de kerststal. Want tussen die ouderen en jongeren, tussen die mensen van alle
windstreken bieden ook wij onze liefde aan Christus aan. Kom en volg, zeggen de schilderijen. Kom
en laten ook wij aanbidden.
Ds. Frans Ort
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Kerstgedachten
Het gebeurt me weleens in deze tijd van het jaar, dat er iemand op me afstapt bij de koffie in de kerk,
mij met twinkelende ogen aankijkt en dan vraagt: “en Frans, heb je al een kerstgedachte?” Ik raak
dan altijd een beetje in paniek, want hoeveel ik ook aan verhalen in mijn hoofd heb, een
kerstgedachte schiet me niet zo maar te binnen. Toch zet de vraag mij aan het denken. En in de
afgelopen jaren heb ik twee kerstgedachten bedacht, die ik allebei in dit stukje graag met u wil delen.
De eerste kerstgedachte luidt: “het licht van de kerstboom steek je aan aan de paaskaars”. Ik lees het
kerstverhaal graag als een opstandingsverhaal: het speelt zich af in de nacht en het gaat om het
opduiken van het licht in de duisternis. We hebben de weken voor kerst ons geconcentreerd op de
beloften, maar telkens weer komt daarbij de nacht van onze tijd als hoofdmotief naar voren. En dan
ineens scheurt in de kerstnacht de hemel open en schalt het ere zij God, samen met het vrede op
aarde door de wereld. In de kerstnacht zien we de overwinning van het licht op de duisternis, of
beter gezegd: zien wij de overweldigende kracht van God, die de nacht van ons wegvaagt. En die
blijvend in ons midden komt in de gestalte van het kind dat geboren werd die nacht. Een kind, dat
later de woorden zal sopreken: Ik ben de opstanding en het leven. Dus is het licht in de kerststal (en
dus ook in de boom) voor mij opstandingslicht. Vandaar de kerstgedachte: “het licht van de
kerstboom steek je aan aan de paaskaars”.
Mijn tweede kerstgedachte luidt: “met kerst krijg je geen geboortekaartje, maar een verhuisbericht.”
Natuurlijk gaat het in de kerstnacht om het feest van de geboorte van Jezus, dat weet ik ook wel.
Maar zijn komst hier op aarde betekent méér. Het is de toewending van God naar de mensen: hij is
het die Zijn Zoon stuurt om letterlijk mét ons te zijn. Hij kwam op aarde om bij mensen te zijn: met
zijn barmhartigheid, met zijn liefde, met zijn terechtwijzingen, met zijn vergeving. En het grote feest
van Pasen heeft laten zien, dat zelfs de dood Hem niet van ons kan doen scheiden: Hij komt weer en
wenst ons vrede toe. Met Kerst vieren we het feest dat Christus met mensen is en bij ons blijven zal,
tot de voleinding der wereld. Vandaar het beeld, dat het niet gaat om de geboorte van het kerstkind,
maar om de permanente nabijheid van God in de gestalte van Jezus van Nazareth.
Simpel gezegd: met kerst vieren we de overwinning van het licht, de overwinning van het leven op de
dood en wij weten dat het kind dat geboren is bij ons zal, tot in eeuwigheid.
In dat licht wens ik u allen, hoe uw kerst ook zal zijn, heel gezegende kerstdagen toe.
Ds. Frans Ort
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Overlijden
Op woensdag 14 december overleed in alle rust de heer Jaap Kruk van de Jagermeesterlaan 31. Hij
werd 83 jaar. Hij verbleef de laatste periode van zijn leven in een appartement in Insula Dei. In de
komende week zal de herdenking van zijn leven plaatsvinden op de vertrouwde plek, die onze kerk is.
In de volgende nieuwsbrief zal een In memoriam volgen. Ik wens zijn vrouw en kinderen –samen met
allen die rouwen om zijn heengaan- heel veel kracht en sterkte toe.
ds. Frans Ort

Christus natus est:
de Zon is opgegaan
verdwijnt ’s nachts niet
juist in de nacht niet
dan straalt hij
in het donker
waar nooit licht komt
hij koning van de dag
lichtend is hij er
doet zaden opengaan
granen groeien
en de getijden wezen
maakt harten zacht
laat mensen dromen
van dat geen dag en nacht
maar wel de Zon zal zijn
hij koning van de dag
alle sterren doven
zijn niet voorgoed
hem deert ons bluswater niet
stervend blijft hij leven
in anderen dat wel
armeren dan wij
geschikter voor zonlicht
maar nu is hij opgegaan
vannacht
over hen en ons
hij koning van de dag

( Jaap van Dijkhuizen )
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Diaconiecollectes Kerst/januari
Kerstavond 24 december. De collecte in deze dienst is traditioneel bestemd voor Kinderen in de Knel
en daarbij is uitleg niet nodig: wereldwijd zijn er plaatsen en situaties waar kinderen in de knel zitten.
Dat er veel geld nodig is zal ook niet veel toelichting behoeven. Dit jaar: gehandicapte kinderen in
Pakistan.
Kerstmorgen 25 december. Op het kerstfeest is de collecte sinds jaar en dag voor Solidaridad,
de bekende ontwikkelingsorganisatie die als voornaamste doel heeft de bestrijding van armoede in
de Latijns Amerikaanse landen, in Azië en Afrika. Zij werkt samen met boeren en arbeiders aan
verduurzaming van hun werk en bewerkstelligt dat er eerlijker wordt verdiend, alsmede dat dit
gebeurt met minder schade voor mens en milieu.
Nieuwjaarsdag 2017. We beginnen op deze eerste zondag van 2017 met een collecte voor het
bekende stoelenproject. Misschien kan er van de opbrengst van deze collecte een matras worden
gekocht en dat betekent dat er dan weer één mens meer daar kan slapen.
Zondag 8 januari: collecte voor het Schuld Hulp Maatje, waarover vorig jaar een paar keer is
gepubliceerd. De doelstellingen van het project, dat nu al een poosje draait, zijn: - het voorkómen en
samen oplossen van schuldenproblematiek;- bijdragen aan financiële vrijheid van mensen en een
rechtvaardige samenleving; -het werven van goed opgeleide vrijwilligers; -hulp bieden vanuit
verbondenheid tussen mensen; -gedreven zijn door naastenliefde en de Bijbelse motivatie en
opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen.
Zondag 15 januari: voor het Kruispunt in Arnhem waar dak- en thuislozen iedere dag terecht kunnen
voor contact, aandacht en warmte (ook letterlijk in de winter). Bovendien is er elke dag een warme
maaltijd tegen een kleine vergoeding. Ook uit onze gemeente zijn er altijd mensen die daar met veel
plezier koken, gemiddeld zo'n 4 keer per jaar en het 'Rozendaalse menu' wordt zeer gewaardeerd
door de gasten.
Zondag 22 januari: Een diaconale collecte voor noden in en rond onze eigen kerk. Onder meer
worden hiervan de Kruispunt maaltijden bekostigd, alsmede de bloemen in de zondagse eredienst.
Zondag 29 januari : voor het KIA werelddiaconaat , deze zondag voor missionair werk en kerkgroei in
Nederland.
namens de diakenen Ans van Dijkhuizen

KERKBALANS 2016 en 2017
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Protestantse en Rooms-Katholieke kerk in Nederlaand
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 2016 werd € 66.782,- toegezegd, waarvan wij inmiddels € 64.349,- mochten ontvangen. Het
resterende deel verwachten wij begin 2017.
Wij danken u hartelijk voor deze geweldige bijdrage, waarmee wij het jaar 2016 financieel op een
positieve wijze kunnen afsluiten.
Ook in 2017 zullen wij weer een beroep op u doen. Onze campagne heeft als thema: “Onze kerk
verbindt” en loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari 2017.
We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We
houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds
vaker “ieder voor zich” lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.
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.
Dank zij uw gift blijft de kerk van Rozendaal een plek van betekenis en verbinding. Hartelijk dank
daarvoor!
Hans Rexwinkel
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De Serre van Rozendaal
Terugblik op een leuke zangworkshop
Op 7 december gaf Katalin Szabó een zangworkshop voor de
bezoekers van de Serre van Rozendaal. Ze vertelde iets over haar
muzikale Hongaarse achtergrond, het belang van zingen en haar
werk voor de koorschool. Uiteraard werd er ook gezongen!
Hoogtepunt was de binnenkomst van enkele leerlingen van Katalin,
die kerstliedjes zongen.
‘high coffee’ op woensdag 21 december
Woensdag 21 december belooft een extra gezellige en feestelijke inloopochtend te worden. Het
gastteam zal een ‘high coffee’ verzorgen, dat wil zeggen koffie met allerlei zoete en hartige
lekkernijen. Zoiets als een ‘high tea’, maar dan met koffie. Hoewel er natuurlijk ook thee is voor de
liefhebbers.
Jean Pécasse, vaste bezoeker van de inloopochtend, zal een korte
voordracht houden over Kerst in de tropen. Hij put daarbij uit 25 jaar
ervaring met kerstvieringen op Bali. U bent weer van harte welkom tussen
10.00 en 12.30 uur
De Serre van Rozendaal houdt geen kerstvakantie. Op woensdag 28
december zijn we gewoon open, op de gebruikelijke tijden. En natuurlijk met oliebollen bij de koffie.
Erik Kool

Leerhuis Rozendaal “De profeten vanuit de joodse traditie”
Wat voor mens is de profeet, vraagt Abraham Heschel aan het begin van zijn boek “De Profeten”.
Hij is een aangevochten mens, wiens “ leven en ziel op het spel staan bij wat hij zegt, maar die ook in
staat is de stille zucht van het menselijk lijden op te vangen “. De profeet is niet in de eerste plaats
iemand die de toekomst voorspelt, hij is veel meer degene die Gods stem hoort en vandaar uit naar
de wereld kijkt en het onrecht, het lijden, en ook de hoop en het uitzicht voor mensen benoemt. Zijn
rol is Gods stem hoorbaar te maken en hij doet dat met hartstocht.
‘Er zijn geen bewijzen voor het bestaan van de God van Abraham’, schrijft Heschel, er zijn alleen
getuigen die zich met harte en ziel inzetten voor rechtvaardighei en vrede in deze wereld. Daar gaat
het hem om.
Velen ervaren onze tijd als een tijd van verwarring en dreiging. Er klinkt een roep om “leiders” met
name in morele zin. Er klinken onnoemelijk veel stemmen en tegenstemmen. Wij stellen ons de
vraag: kunnen wij wat leren van die oude teksten, kunnen wij “er wat aan hebben” voor onszelf in
onze situatie? Kunnen wij ons laten inspireren door die heel oude boodschappen?
Aan de hand van de woorden van Jesaja en Amos – en van Abraham Heschel - gaan wij hier naar op
zoek.
Bert Bomer en Madelon Beekhuis
De data zijn: DONDERDAGMIDDAG 14 jan., 28 jan., en 11 febr. 2017
Als u belangstelling hebt, wil u zich dan opgeven bij Madelon , tel. 026 – 3642660
email: m-bbeekhuis@hetnet.nl
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TERUGBLIK BENEFIETMAALTIJD ‘ VLUCHTELINGEN IN SYRIË’ OP 23-11-2016.
Ruim 50 personen zaten aan gezellig gedekte tafels in een sfeervolle tuinkamer. De maaltijd kon bijna
niet meer stuk! Met spanning werd gewacht, onder het genot van Syrische achtergrondmuziek, op de
binnenkomst “van pannen met hun kooksters”. Wat stond er deze keer op het menu, een
eenvoudige maaltijd met een Syrische touch. Hoe zal het smaken, het blijft gissen zo lang de deksels
dicht blijven. Echter toen die eraf gingen was ieder het er over eens, een apart gerecht. Rijst met een
soort saus van rundvlees, kip , champignons, gebakken amandelen en pijnboompitten plus kruiden.
Hier en daar misschien een beetje droog, maar na toevoeging van een tomatenkomkommersalade
smaakte het naar ’meer’, alhoewel het een voedzaam geheel was. De maaltijd werd afgesloten met
een dessert in Syrische stijl. De echte finishing touch was koffie/thee met een Syrisch koekje onder
begeleiding van Syrische muziek. Tijdens de maaltijd werd er door Liesbeth van Hilten af en toe stil
gestaan bij de situatie in Syrië.
Het belangrijkste is misschien wel de opbrengst: 530.—euro voor het project, een mooi resultaat!
Namens de werkgroep werelddiaconaat Velp/Rozendaal, Wil Both.

Actie kersttas
Met de Kerst voor de deur organiseert uw diaconie zoals elk jaar de ‘actie kersttas’. Een extraatje
met de feestdagen voor mensen die van een minimum
moeten rondkomen. We doen dat samen met de andere
kerken in de gemeente Rheden. Er zijn dit jaar weer veel
boodschappen door leden van de kerk en dorpsbewoners
aangeleverd. In Rozendaal zijn op 6 adressen goed gevulde
‘kersttassen’ bezorgd. De resterende artikelen zijn naar het
verzamelpunt in Dieren gebracht (twee auto’s vol!), waar nog
zo’n 200 tassen gevuld zijn voor de andere dorpen. Er zijn ook
financiële giften ontvangen, waarvan de komende dagen
extra boodschappen gekocht worden , zodat er naar verwachting in totaal 300 gezinnen in onze regio
met een pakket verblijd kunnen worden. Alle gevers hartelijk dank!
Onderstaand artikel heeft de gemeente gepubliceerd in het huis-aan-huisblaadje In de Roos over de
actie.
"Actie Kersttas als steuntje en stil protest tegen armoede
De vrijwilligers van de protestantse kerk in Rozendaal maken zich alweer op voor het verzamelen van
boodschappen voor de jaarlijkse Actie Kersttas. Op zaterdag 10 en zondag 11 december komen er
naar verwachting weer tientallen Rozendalers naar het kerkgebouw om etenswaren en andere
artikelen in te leveren. Die worden verdeeld over boodschappentassen en uitgedeeld aan mensen
die minder te besteden hebben.
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,,Ruim twintig jaar geleden heeft de Velpse predikant Klaas Eldering zich sterk gemaakt voor de
oprichting van het Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding in, kortweg Diana genoemd”, zegt
Rozendaler Erik Kool, voorzitter van het interkerkelijke netwerk voor de gemeenten Rheden en
Rozendaal. ,,Niet lang daarna is vanuit dat netwerk deze actie gestart. Die is bedoeld om mensen in
de kerstperiode wat extra’s te bieden, maar ook als een soort van protest. Dat het schandalig is dat
mensen in ons rijke land met de feestdagen op een houtje moeten bijten.”
In de gemeente Rozendaal worden mensen op zo’n zeven adressen verblijd met een tas vol met
koffie, soep, chocolaatjes, feestelijk broodbeleg, maar ook zaken als wasmiddel, bodylotion en
tandpasta. Kool: ,,Elk jaar schrijft de gemeente Rozendaal mensen met een bijstandsuitkering of die
korting op de gemeentelijke belastingen ontvangen aan met de vraag of hun adres aan ons mag
worden doorgegeven. Een aantal mensen reageert niet of wil er niet van weten, anderen vinden het
prima.”
,,In Rheden en Rozendaal worden samen 300 adressen bereikt. Voor de meeste mensen is het een
prettig extraatje.” In de meeste kerken in beide gemeenten kunnen mensen op 10 en/of 11
december boodschappen brengen. De ingeleverde spullen worden door vrijwilligers geselecteerd,
waarna de boodschappentassen ermee worden gevuld. In de week die volgt worden de tassen op de
bij de organisatie bekende adressen bezorgd. Voor de actie werken de kerken samen met de
Rhedense Stichting Mensen in de Bijstand. Volgens Kool wordt er weleens gesproken over het
aanpassen van de actie. ,,Sommige mensen vragen zich af of het brengen van boodschappen, het
verdelen en vervolgens wegbrengen van levensmiddelen nog wel van deze tijd is. Je zou ook geld
kunnen inzamelen en een waardebon voor een supermarkt geven. Toch kiezen wij hier in Rozendaal
nog heel bewust voor het sjouwen met boodschappen. We merken dat mensen het prettig vinden
om heel fysiek te delen.”
In Rozendaal is het inleverpunt in de tuinkamer (serre) van de Protestantse Kerk van Rozendaal op
zaterdag 10 december van 9.30 tot 11.30 uur geopend en zondag voorafgaande aan de kerkdienst
van 10.00 uur.
Als u niet in staat bent om boodschappen te doen of om die in te leveren dan is een financiële gift
uiteraard ook van harte welkom! Daartoe kunt u een bedrag overmaken naar bankrekeningnr. NL82
ABNA 05 03 23 15 92 ten name van Stichting Mensen in de Bijstand te Velp, onder vermelding van
“actie kersttas”.
Met uw gift kunnen we boodschappen bijkopen om de kersttassen compleet te maken, mocht er van
bepaalde artikelen te weinig zijn bijeengebracht. Overgebleven gelden worden gestort in het
noodfonds van Stichting Mensen in de Bijstand, voor acute financiële problemen in de doelgroep
gedurende het jaar."

Rozendaals eetgroepje
De dagen korten en het jaar loopt op zijn eind. December is voor veel mensen een feestmaand, maar
dat geldt niet voor iedereen. Als je alleen bent heeft deze maand vaak niets feestelijks . Vooral het
alleen moeten eten kan een beproeving zijn. Voor die mensen is er al een jaar of twee een
eetgroepje in ons dorp, een groepje mensen die het leuk vindt om van tijd tot tijd samen de maaltijd
te gebruiken. Er is nog plaats voor een paar extra gasten!
Edith en Bert Janssen- Lagemaat zijn de gastvrouw en -heer in hun huis aan de Hertog van
Gelrestraat 25. Als u zich wilt aansluiten, kunt u contact met hen opnemen: tel. 3638834 of
ehlagemaat@hotmail.com. U bent van harte welkom!

NB Voorafgaande aan de nieuwjaarsdienst op 1 januari 2017 staat er al vanaf 10.30 uur
koffie voor u gereed in de serre. De dienst zelf begint om 11 uur! ! Ook na de dienst kunnen
we elkaar in de serre ontmoeten, nieuwjaarswensen uitwisselen en het nieuwe jaar
feestelijk inluiden!
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KIK: uw commissie Kunst in de Kerk
Na de geslaagde festiviteiten ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van onze kerk zei een aantal
mensen: dat smaakt naar meer. En daarmee werd de commissie Kunst in de Kerk geboren, die
sindsdien elk jaar probeert om een aantrekkelijk programma te bieden op cultureel, muzikaal en
culinair gebied. Bestemd voor leden van onze kerk, maar nadrukkelijk ook voor de andere bewoners
van Rozendaal en daarbuiten. Met als onderliggende doelstelling het bieden van
ontmoetingsmogelijkheden van verschillende aard voor mensen met verschillende belangstelling.
Wat was er in 2016 te beleven?
Allereerst regelmatig films in de vernieuwde tuinkamer/serre met zijn
mooie projectieapparatuur. Films die het kijken waard zijn en waarbij we
daarover onder het genot van een glas kunnen napraten. We streven
ernaar om maandelijks een film te vertonen. In principe op de
woensdag; als het wintertijd is in de middag en bij zomertijd ’s avonds.
En natuurlijk de zomerfair, het tweede weekend van juni. Met de
traditionele boekenmarkt, de expositie van kunstenaars in de kerk, de tuinkamer en de gerfkamer,
verkoopstands in de tuin en met muziek. De Rozendaalse Kapel verzorgde het slotoptreden en er
waren natuurlijk weer veel lekkere drankjes en hapjes. Een nieuw in Rozendaal gekomen gezin bood
traditionele lekkernijen uit Syrië aan.

Twee keer is er een Open Podium georganiseerd, met beide keren optredens van hoog niveau en
veel enthousiasme.

*Begin juni bood onze kerk een podium in het kader van het kamermuziekfestival ZOOM! Na een
masterclass in de kerk gevolgd te hebben verzorgden enkele ‘studenten’ensembles een prachtig
optreden.
*In augustus waren we een van de bijzondere locaties waar tijdens de Gelderse Muziekzomer het
Nationaal Jeugdorkest NJO een optreden verzorgde.
In een uitverkocht huis traden vijf jonge musici op, waaronder Shin Sihan (viool), die dit jaar de ‘joung
artist in residence’ van het NJO is. Met ook een wereldpremière: Katabasis, een werk van de jonge
Engelse componist Jonathan Brigg voor strijkers.

*Een nieuwigheid dit jaar was een high tea, gecombineerd met een film. Begunstigd door fraai weer
werd er gesmikkeld van zoete en hartige heerlijkheden. Voor herhaling vatbaar!
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*Een activiteit waaraan onze kerk al vele jaren
meedoet is Open Monumentendag. Dit jaar
organiseerden we een expositie van foto’s van Nelke
van Dijk en een tentoonstelling van Christelijke en
Joodse symbolen (samengesteld door Cathrien van
de Ree), passend bij het landelijke thema ‘iconen en
symbolen’.

En tenslotte droeg de KIK zijn steentje bij aan bijzondere diensten, zoals bijvoorbeeld die op de
nieuwjaarszondag en de startzondag en een expositie van schilderijen van Gelske Kwikkel in de 40dagentijd.
De commissie Kunst in de Kerk, Gerda van den Bijllaardt, Els Westerveld, Liesbeth van Hulst, Erik Kool

SOCRATISCHE GESPREKKEN
Georganiseerd door de Vrienden van de Kerk te Rozendaal
Maandagavonden 16 en 30 jan, 13 en 27 feb 2017
van 19.30 – 22.00 uur
in de Serre van Rozendaal
Vier Socratische Gesprekken gemodereerd door Hein Hoek
Na het succes van vorig jaar zal in de winter van 2017 weer een viertal socratische gesprekken
gehouden worden. Het verschil met de Filosofische Kringlezingen is dat het in de Socratische
Gesprekken vooral gaat over zélf denken, opvattingen formuleren en door te luisteren naar de
andere deelnemers die opvattingen zo nodig ook aanpassen. Met andere woorden: we gaan zélf
filosoferen!
Een socratisch gesprek is een filosofisch onderzoeksgesprek over zaken die er toe doen, waar iets op
het spel staat. Filosofische voorkennis van de deelnemers is absoluut niet nodig; wél de bereidheid
om in de groep zorgvuldig je opvattingen te formuleren en die van anderen te willen begrijpen.
De onderwerpen of thema's worden door de deelnemers zelf gekozen. Vanuit het thema worden dan
vragen geformuleerd, waarvan er één als uitgangsvraag wordt gekozen.
De gesprekken worden gemodereerd door Hein Hoek, die als praktisch filosoof al een groot aantal
jaren socratische gesprekken en z.g. “filo-cafés” begeleidt. Hij neemt niet inhoudelijk deel aan het
gesprek, maar bemoeit zich des te meer met de vorm.
Groepsgrootte: minimaal 6 tot maximaal 12 deelnemers
Deelnamekosten: € 8.- per keer. Bij gelijktijdige inschrijving € 28.Voor de deelnemers is het aanbevelenswaardig om aan de gehele serie deel te nemen, maar dat is
zeker niet noodzakelijk; alle gesprekken staan op zichzelf.
Belangstellenden wordt verzocht zich uiterlijk 1 januari 2017 aan te melden bij Hein Hoek via:
hein@philocon.com.
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Vluchtelingen, een verslag
Het zal niet iedereen bekend zijn: de (diaconie van de) Protestantse Gemeente Rozendaal
participeert alweer een aantal maanden in het Interkerkelijk Platform inzake vluchtelingen voor
Velp en Rozendaal. Bij monde van haar voorzitter Erik Kool heeft de diaconie mij toen verzocht haar
te vertegenwoordigen in dat Platform, dat destijds in het leven is geroepen om, heel algemeen, te
bezien wat er zoal van kerkelijke zijde bijgedragen kan worden aan het welzijn van vluchtelingen, die
hier tijdelijk of voor langere tijd verblijven. Het ging met name om de bewoners van het
asielzoekerscentrum ( eigenlijk een 'avo' =aanvullende opvang) aan de Broekstraat in Velp, waar op
dat moment zo'n 300 vluchtelingen verbleven.
Het werd zelfs dringender toen er en tweede centrum aan de Arnhemsestraat werd gepland, en
alvast werd ingericht. De ontwikkelingen in 'vluchtelingenland' volgen elkaar snel op en zo kon het
gebeuren dat niet alleen het centrum aan de Arnhemsestraat werd 'afgeblazen', maar tevens beslist
werd dat de avo aan de Broekstraat per januari 2017 haar poorten sluiten gaat.
Oppervlakkig gezien een ontwikkeling die toegejuicht zou kunnen worden. Wie het nieuws volgt
weet echter dat het niet betekent dat er opeens geen vluchtelingen meer zijn, dat niemand meer
hóeft te vluchten. De werkelijkheid is heel anders en bitterder: via deals met grenslanden, een zeer
rigoureuze toelatingspolitiek, afschuiven naar andere,armere,landen en flinke ophoging van de (ook
papieren) muren weet Europa, weet Nederland de vluchtelingen letterlijk ' op afstand' te houden.
Deze weinig verheffende gang van zaken heeft gelukkig ook een keerzijde. Tijdens de grootste
instroom van vluchtelingen bleek plotseling de bereidheid van vele duizenden mensen in het hele
land om zich als vrijwilliger in te zetten voor onze nieuwe buren en wellicht landgenoten. Zoveel dat
er mensen 'op de wachtlijst' gezet moesten worden.
Ook in Velp hebben zich veel mensen ingezet om het de nieuwkomers zo aangenaam mogelijk te
maken en daadwerkelijk te helpen bij het zich hier thuis gaan voelen. Er zijn dingen georganiseerd en
samen gedaan, er zijn - persoonlijke- contacten gelegd, met een 'meet and eat' project zijn bewoners
van de Broekstraat thuis op de koffie of zelfs aan de maaltijd gevraagd enzovoort.
Misschien kan men zich het voorstellen dat de sluiting van het centrum weemoedig maakt, er
worden gelegde contacten afgebroken en de bewoners moeten maar afwachten waar ze terecht
zullen komen (dat horen ze meestal pas een paar dagen tevoren) en de goede sfeer van en in het
centrum was bekend.
Al met al toch een reden het afscheid een feestelijk karakter te geven. Zaterdag 10 december (weet u
wel, de dag van de mensenrechten!) waren bewoners, oud-bewoners en vrijwilligers uitgenodigd en
er kwamen er velen. We werden onthaald op allerlei lekkere hapjes, drankjes, er was een zeer
enthousiaste (Nederlandse) muziekband, er werd gedanst, er was een barbecue
en...er werd natuurlijk gepraat, er werden herinneringen opgehaald.
Wij wensen hun van harte een goed -tijdelijk of blijvend- verblijf in ons land toe.
En het Platform blijft bestaan: er wonen permanent en verspreid, ook in onze gemeenten, heel wat
erkende vluchtelingen, die vaak o zo graag goede contacten willen met hun buren en plaatsgenoten.
Daarbij kan geholpen worden. En, afhankelijk van de, ook Europese, politieke ontwikkelingen kan het
beeld zomaar weer veranderen en de droeve stoet van vluchtelingen naar ons land groter worden.
Het is goed dan maar voorbereid te zijn, als burgers en kerken.
Jaap van Dijkhuizen, ook namens de diakenen
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Agenda PG Rozendaal
2016
December

Zo 18
Wo 21

10.00 uur

Ds. M. Beekhuis-Wassenburg, Rozendaal

10 -12.30 uur Serre van Rozendaal±

‘High coffee’ en kerstverhaal door Jean Pécasse
Kerstavond
Ds. G. Grandia. Doesburg
Zo 25
10.00 uur Kerstfeest
Ds. F.Z. Ort, Rozendaal
Wo 28 10 - 12.30 uur Serre van Rozendaal met oliebollen
Za 24

2017
Januari

Zo 1
Wo 4
Zo 8
Wo 11
Do 12
Zo 15
Ma 16

21.00 uur

Nieuwjaarsdienst Ds. Madelon Beekhuis-Wassenburg
Koffie vanaf 10.30 uur
10-12.30
Serre van Rozendaal
10.00 uur
Ds. F.Z. Ort, Rozendaal
HA
10-12.30
Serre van Rozendaal
10.00 uur
Psalmen in de morgen met Frans Ort
10.00 uur
Ds. G. Bomer, Doesburg
19.30 - 22.00 Socratisch gesprek met Hein Hoek

11.00 uur

uur

Wo 18
Wo 18
Do 19
Zo 22
Wo 25
Wo 25
Vrij 27
Zo 29
Ma 30

10-12.30
15.00 uur
14.00 uur

Serre van Rozendaal
Film in de tuinkamer
"De profeten vanuit de Joodse traditie" met Bert Bomer
en Madelon Beekhuis
10.00 uur
Ds. F.Z. Ort, Rozendaal
10-12.30
Serre van Rozendaal met pianomuziek door Frank van
Merwijk
20.00 uur
Op verhaal in Rozendaal met Frans Ort
10.00 uur
Nicodemus
10.00 uur
Ds. S.L.S. de Vries, Utrecht
19.30 - 22.00 Socratisch gesprek met Hein Hoek
uur

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 ongeveer half januari verschijnen
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