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Lied uit de leegte
Op een melodie uit een mis van Hendrik Andriessen (een Tantum ergo, om precies te zijn) schreef ik
drie jaar geleden een lied dat zijn wortels kent in het verhaal uit I Koningen 19: 1-8. Elia is dan
onderweg naar de Horeb: hij is diep ongelukkig en twijfelt aan alles, inclusief zijn roeping. Hij valt
onder een doornstruik en verlangt er in wezen alleen nog maar naar om te sterven: “neem mij maar
weg, waar moet ik naartoe?” Dit verhaal heeft altijd diepe indruk op mij gemaakt, vooral ook omdat
Elia getroost en gesterkt uit dat verdriet naar voren komt. Ik schreef er het volgende lied over:

lied uit de leegte
I Koningen 19: 1-8

God, te vaak al moest ik vluchten,
woog het leven mij te zwaar,
was ik klein onder hoge luchten,
drukte ik ogen in de aard’,
kom met liefde toegevlogen,
nu de leegte me overmant.
God, te vaak nog weggedoken,
voor mijzelf steeds op de loop,
heb ik tot mijzelf gesproken:
waar ben jij op wie ik hoop?
Leef mij op door mededogen,
voer mij naar de overkant.
Zal ik daar de dag begroeten,
bergt de nacht geen kwade trouw,
mag ik er je licht ontmoeten morgenzon in vroege dauw.
Kan ik dan weer opgetogen
keren aan die vaderhand?
God, jouw woord zoekt mij in dorheid,
is mij brood, verjaagt de waan,
breekt mij open tot de vrijheid:
nimmer zal ik leeghands gaan.
Mijn weg heb jij omgebogen:
‘k volg je in ‘t beloofde land.
ds. Frans Ort
Verhalenavond 2 maart
Op woensdagavond 2 maart aanstaande zal ik in het kader van vorming en toerusting een avond
verzorgen met verhalen en gedichten die ik in de afgelopen jaren heb geschreven. Een aantal jaren
geleden zijn we met een groep begonnen Bijbelverhalen opnieuw te vertellen, min of meer
geïnspireerd op het werk van onder meer Nico ter Linden. Dat heeft geresulteerd in een hele serie
avonden waarin we de verhalen opnieuw vertellen. Ik speel met de gedachte om in de komende
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jaren een aantal malen in het jaar een avond te organiseren waar we verhalen vertellen rondom
Bijbelse figuren of Bijbelse thema’s. Als proefballon vertel ik 2 maart een serie verhalen en ik ben
benieuwd naar uw reacties erop: is dit een vorm waarmee we in Rozendaal aan de slag kunnen? U
bent dus van harte uitgenodigd om te komen luisteren en u mee te laten nemen naar een serie
vertellingen die allemaal draaien rond Bijbelse thema’s. De deelnemers krijgen een boekje mee naar
huis, waarin de verhalen ook staan afgedrukt, zodat u ze thuis kunt nalezen. De avond is om 20.00
uur en wordt in de Tuinkamer gehouden. Wie weet, tot ziens.

Bevestiging nieuwe ambtsdrager
OP 28 februari aanstaande hopen we Hans Rexwinkel uit de Schelfhoutlaan te mogen bevestigen als
nieuwe ambtsdrager. Wij bevestigen hem als ouderling-kerkrentmeester. IK heet op deze plek Hans
Rexwinkel van harte welkom in onze kerkenraad en ik hoop, dat we met elkaar een goede en prettige
tijd zullen hebben!

Nicodemuskring
Op 19 februari aanstaande zal de Nicodemuskring weer bijeen komen in de Tuinkamer van onze kerk.
Wij bespreken dan een onderwerp, dat groeide tijdens ons laatste gesprek. Onze laatste bijeenkomst
handelde over de zaken rondom het ouder worden en de uitdagingen daaromheen. Een van de
deelnemers, Jaap van Dijkhuizen, stelde toen voor om ook een ochtend te spreken over de dood en
onze sterfelijkheid. Hij zal de morgen ook inleiden. Daarna wisselen we van gedachten over de zaken
die naar voren zijn gebracht. Omdat ik die dag een training heb in het kader van de Permanente
Educatie zal de ochtend worden geleid en begeleid door Hans van der Wal. Vanaf tien uur is de koffie
klaar, de ochtend begint om 10.15 uur. U bent van harte welkom om deel te nemen aan de altijd
boeiende gesprekken!
ds. Frans Ort

Kerkbalans 2016
In afwachting van nog 13 stuks antwoordenveloppen staat de teller voor de Vrijwillige Bijdragen op
dit moment bijna € 1000,= hoger dan vorig jaar!
Hierbij hoort wel de kanttekening dat er zich vorig jaar een zestal nieuwe lidmaten hebben laten
inschrijven als ''belijdend lid/dooplid'' of als ''blijkgever van verbondenheid'' met de Protestantse
Gemeente Rozendaal en dat zij met hun toezegging dus ook deel hebben aan deze verhoging.
Voor Ontwikkelings Samenwerking ontbreken nog 5 antwoordenveloppen maar ook hier een
verhoging t.o.v. 2015 maar met € 100,=.
Langs deze weg een woord van welgemeende dank voor de 9 dames en heren die de aktieenveloppen hebben rondgebracht en weer opgehaald in Rozendaal en Velp.
Namens de Kerkenraad dank voor uw betrokkenheid bij het voortbestaan van de Protestantse
Gemeente Rozendaal.
Danny Zomer, Frits van der Togt en Leo Blokland
College van Kerkrentmeesters
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Uit de diaconie
Diaconiecollectes februari
Zondag 14 februari is de opbrengst bestemd voor 'Mensen in de Bijstand'. Hierover:
Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld. Toch zijn er in ons rijke Nederland nog een
miljoen mensen die nog steeds op of rond de armoedegrens leven en dat aantal zal toenemen. Er zijn
veel mensen - ouderen en eenoudergezinnen met opgroeiende kinderen- die al jarenlang van een
minimuminkomen moeten rondkomen. Door langdurig onder het sociaal minimum te leven dreigen
deze mensen te vereenzamen en door de maatschappij buitengesloten te worden.
Zondag 21 februari gaan wij voor KIA voorjaarszending rond. Onderwerp: een nieuwe start voor
kwetsbare vrouwen in India. Deze vrouwen moeten jong trouwen en kinderen krijgen. Veel
echtgenoten/mannen gebruiken geweld of verlaten hun vrouw. Samen met kerken vangt het Priscilla
centrum deze vrouwen op. Zij kunnen dan een vak leren en hulp krijgen om hun leven weer op de
rails te brengen. Dit is een van de zendingsprojecten en wij willen het van harte steunen.
Zondag 28 februari;ook dan wordt een zeer belangrijke collecte gehouden, namelijk voor het INLIA
(Internationaal Netwerk voor Lokale Instanties t.b.v. Asielzoekers). INLIA werd bijna 30 jaar geleden
opgericht door kerkelijke gemeenschappen om te delen in de zorg m.b.t. het vluchtelingenvraagstuk,
en om concrete hulp te bieden. Hulp vanuit de Bijbelse traditie: 'help hen die geen helper hebben'!
Zaken waar INLIA aan werkt zijn:
*onderzoek
*juridisch advies
*maatschappelijke begeleiding
*ondersteuning bij terugkeer
*politieke lobby
Nu, na 30 jaar, is dit alles nog steeds en zelfs meer dan ooit nodig.
Zondag 6 maart: In deze dienst gaat ds. Ida Eldering voor. Zij zal zelf toelichten waar de collecte deze
zondag voor is, te weten voor een project in Roemenië.
namens de diaconie

Ans van Dijkhuizen

Gemeentemaaltijd met aansluitend een korte presentatie van het project
“SchuldHulpMaatjes”.
Op maandag 22 februari wordt er in de vernieuwde tuinkamer weer een gemeentemaaltijd
gehouden. Op het menu staat erwten- of tomatenmaaltijdsoep e.e.a. met
toebehoren. Graag aanmelden voor woensdag 17 februari bij de dames
Dijkhuis, tel.495 4437, mail: miepdijkhuis@upcmail.nl of koning, tel.
3638625 mail: fw.koning@chello.nl. Ook bij hen melden indien u vervoer
wenst met vermelding van uw telefoonnummer. Tevens opgeven voor
welke soep u kiest. De kosten bedragen 8,-- euro , graag met gepast geld
betalen. De maaltijd vangt aan om 18 uur, zaal open vanaf 17.30 uur. Om 19.15 uur, na de
koffie/thee, zal er een korte presentatie van het project “SchuldHulpMaatjes” worden gehouden.
Dit is een stichting die zich inzet om mensen met (dreigende) problematische schulden te helpen. In
onze regio is besloten een zelfde stichting op te richten waar onze kerk aan mee gaat doen. Deze
informatie is vrijblijvend, u mag na de maaltijd weggaan of komen zonder dat u de maaltijd
bijwoont.
Namens de diaconie, Wil Both
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De Serre van Rozendaal
Op 27 januari was er het zeer geslaagde optreden van violiste Melanie Jansen in de Serre; de krant
kopte: “dringen in de Serre van Rozendaal”. Zie ook bijgaande foto’s (van Esther van Hall).

De komende weken staan
er weer veel andere
activiteiten op de rol:

17 februari: leefstijlcoach
Hayke van Valburg. Zij zal
een inleiding houden over
wat een leefstijlcoach doet
en voor mensen kan
betekenen. Dit betreft met
name de gratis individuele
begeleidingstrajecten om mensen te ondersteunen in het verkrijgen van een gezondere en/of
actievere leefstijl. Spelenderwijs zal ze de bezoekers betrekken bij keuzes inzake gezonde voeding en
een gezonde leefstijl.
2 maart: vrijwillige ouderenadviseurs.
16 maart: Loes Hupkes vertelt over de verworvenheden van de ICT: wat heb je aan een iPad, iPhone
e.d. Indien gewenst geeft ze assistentie bij problemen die u heeft met uw laptop, tablet enzovoort.
30 maart: onder leiding van Jan Mulderink discussie aan de hand van stellingen, o.a. over het
komende referendum over het verdrag van de EU met Oekraïne.
13 april: dialooggesprek “zorg verandert” door Joke van Galen.
De Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, is elke woensdagochtend tussen 10.00 en 12.30 uur geopend
voor ontmoeting en koffie. Iedereen is welkom! 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
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Paasgroetenactie 2016.
Ook dit jaar verzorgt de PKN weer een Paasgroetenactie aan
gedetineerden in binnen- en buitenland. Dit jaar hebben vrouwen in de
P1 Ter Peel zich verdiept in het thema van het 40 Dagentijdproject van
Kerk in Actie: “Ik ga. Zet een stap naar de ander“.
In hun gesprekken hierover kwamen ze tot deze tekst: “ Het zetten van een
stap naar de ander betekent een grens overgaan . Het kan een stap zijn naar
een nieuwe toekomst, waarbij toch niet alles uit het verleden duister is “. Deze
tekst is te vinden achter op de kaarten. Ook wij doen weer mee aan deze
Paasgroetenactie. Dit jaar gaan de kaarten naar Engelstalige landen. De
gedetineerden die deze kaarten ontvangen waarderen dat zeer , zeker als u er
ook nog iets persoonlijks opschrijft. Deze kaarten worden ook gestuurd aan
mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. Verder
hoeft u alleen uw naam er op te zetten, geen afzendadres! De kaarten zijn reeds van een adres
voorzien en gezegeld. Op zondag 6 maart liggen deze kaarten in de kerk vanwaar u ze mee naar huis
kunt nemen. Graag posten in de loop van die week, want de ervaring leert dat het “even” kan duren
voor ze op de plaats van bestemming zijn.
Namens de Diaconie, Wil Both

Kunst in de Kerk: actueel 1: Expositie 40 dagentijd:
Vanaf a.s. zondag 14 februari hangen in de kerkzaal de 7 werken van barmhartigheid van Gerard
Ursem. Hieronder zijn eigen begeleidende tekst+ 3 voorbeelden
De Werken van Barmhartigheid.
De oorspronkelijk zes Werken van Barmhartigheid zijn een belangrijk thema in de Middeleeuwse
schilderkunst. Het zijn de christelijke deugden, die eeuwenlang de grondslag zouden vormen van
charitas en diaconaat. Ze zijn gebaseerd op Mattheus 25, 35-36. Ten gevolge van pest-epidemiën
voegde in het jaar 1207 paus Innocentius III er een zevende aan toe: de doden begraven, dit naar
Tobit 1, 17.
Ik kwam op dit thema bij een bezoek aan het heropende Rijksmuseum in Amsterdam. Op de
Middeleeuwse afdeling is een zevenluik te zien, van de Meester van Alkmaar.
In 2013 beriepen vissers van het Italiaanse eiland Lampedusa zich op hun christenplicht om
drenkelingen te redden, ondanks een wettelijk verbod asielzoekers te helpen. Zij werden door paus
Franciscus van harte gesteund.
Ik heb er voor gekozen het redden van drenkelingen als achtste werk toe te voegen – met een
verwijzing naar de Storm op het Meer, naar Mattheus 8,23.
Deze Werken van Barmhartigheid heb ik afgebeeld in de hedendaagse werkelijkheid. Zoals de
Meester van Alkmaar en onder meer Caravaggio dat ook al deden.
Gerard Ursem
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Kunst in de Kerk Actueel 2: Film in de tuinkamer
Woensdag 17 februari 15 uur:
Things we lost in the fire is een veel geprezen BritsAmerikaanse dramafilm die in 2007 in première ging op het
Spaanse San Sebastián Film Festival. Het was de eerste
Engelstalige film die de Deense Susanne Bier regisseerde, na
meer dan tien Deense producties (waarvan we er enkele in de
tuinkamer gezien hebben. Bijv. After the wedding en In a
better world)

Susanne Bier

“Halle Berry is een gelukkig
getrouwde vrouw met twee
jonge kinderen, die op een dag
haar man (David Duchovny)
verliest door een daad van
zinloos geweld. Op de ochtend
van zijn begrafenis bedenkt ze
opeens dat ze zijn beste vriend
(Benicio Del Toro) nog niet geïnformeerd heeft. Ze heeft zich altijd tegen deze vriendschap
verzet, omdat hij aan lager wal was geraakt. Om het goed te maken of om de eenzaamheid te
verdrijven, wie zal het zeggen, biedt ze hem onderdak aan in de pas gerenoveerde garage. Vanaf
dan voltrekt zich tussen de twee een voortdurend spel van aantrekken en afstoten. Niet dat het tot
een affaire komt, daar gaat het niet om. We zien een subtiel proces van rouwverwerking, met alle
huilbuien, geluksmomentjes en onredelijke uitspraken (“Jíj had dood moeten zijn, niet hij!”) die
daarbij horen.”

Kunst in de Kerk: 2015 en 2016
Het afgelopen jaar stond bol van de activiteiten in onze kerk en ook dit jaar zult u zich weer kunnen
verheugen op veel reuring. Naast de zeer actieve Stichting Vrienden van de Kerk met concerten en
filosofische kring is er - sinds al weer minstens 10 jaar- de werkgroep Kunst in de Kerk (KIK). Hierbij
een terugblik en vooruitzicht.
2015 Was uiteraard het jaar van de opening van de gerenoveerde bijruimten en de oplevering van de
drie appartementen in het kerkgebouw. De werkgroep KIK had een belangrijk aandeel in de
organisatie van de festiviteiten: officiële opening, receptie, open dag en aansluitend de zomerfair.
Veel bezoekers van binnen en buiten de kerkgemeenschap mochten we ontvangen.
Vorig jaar organiseerden we ook weer een Open Tuinendag waarbij particulieren in ons dorp hun
tuin lieten zien, met een afsluiting in de tuin van de kerk met muziek, hapjes en drankjes.
De beide Open podia met vertrouwde maar ook met nieuwe (jonge) musici trokken veel bezoekers.
Op de Open monumentendagen kwamen helaas minder mensen af. Het was waarschijnlijk de laatste
keer dat we die combineerden met een expositie van de Gelderse Schilderschool TerpenTijn. En
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tenslotte diverse filmvoorstellingen: een feest om in de gerenoveerde tuinkamer/serre met de prima
apparatuur een film te kunnen vertonen. Dat vonden de vele bezoekers ook.
Het primaire doel van de KIK is het bevorderen van ontmoeting in een setting van kunst en cultuur,
ook voor niet-gemeenteleden. Zodoende was er in 2015 voor een brede groep belangstellenden wat
aardigs te beleven, maar daarnaast leverden alle activiteiten bij elkaar nog een bescheiden batig
saldo ten gunste van de kerk.
In 2016 kunt u verzekerd zijn van continuïteit van de succesvolle activiteiten en ook enkele nieuwe
evenementen tegemoet zien.
De eerste zondag van het nieuwe jaar was een bijzondere dienst, zie de foto-impressie.

We zullen weer twee Open Podia organiseren, de eerste op zondag 17 april.
En uiteraard diverse filmvoorstellingen, in principe maandelijks. De eerste is op woensdag 17 februari
om 15.00 uur. Bij wijze van experiment hebben we in de winterperiode een paar voorstellingen in de
middag gepland, zodat bezoekers niet in het donker de straat op hoeven. We kunnen tuinkamer en
serre immers prima verduisteren.
Op zaterdag 4 juni zal in de kerk een optreden van enkele studentenensembles plaatsvinden in het
kader van het kamermuziekfestival ZOOM!
In het weekend van 11 en 12 juni vindt de zomerfair plaats. Naast de gebruikelijke boekenmarkt en
de gezellige kraampjes in de tuin zijn we van plan om, in samenwerking met Walter Jansen, de
mogelijkheid te bieden om kunst, sieraden en antiquarische boeken te laten taxeren. Een soort
‘tussen kunst en kitsch’ dus. En er zijn nog meer leuke plannetjes voor dit weekend; u hoort hier t.z.t.
meer over.
Laatst was een vertegenwoordigster van het NJO in onze kerk om te beoordelen of dit een geschikte
locatie zou zijn in het kader van de Gelderse Muziekzomer. Zij was erg enthousiast. Dus wellicht vindt
er in augustus een concert plaats door jonge internationale musici in onze kerk!
Tenslotte spelen we met de gedachte om in de zomer iets te organiseren waarbij de fraaie serre en
de dan weer helemaal op orde zijnde tuin optimaal tot hun recht komen. Een high tea met wat
levende muziek en een romantische film na?
Als u nog ideeën heeft, horen we die graag!
De werkgroep Kunst in de Kerk,
Gerda van den Bijllaardt, Els Westerveld, Liesbeth van Hulst, Erik Kool
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STICHTING VRIENDEN VAN DE KERK TE ROZENDAAL
Op zondag 14 februari treedt vanaf 15.30 uur een trio van de Dames Danzi voor U op in de kerk van
Rozendaal. In bierhuizen, wijnhuizen, herbergen, cafés,
bioscopen, hotellobby’s, dinerzalen: honderd jaar
geleden klonk overal levende muziek. Het
uitgaanspubliek werd vermaakt met luchtige
amusementsmuziek. Zigeunerorkesten, strijkjes,
salonorkesten, herenkapellen, damesensembles
speelden Weense melodieën, dansmuziek, schlagers,
operette melodieën, populaire deuntjes, smartelijke
zigeunerballades en vurige tango’s. Na de Tweede
Wereldoorlog daalde hun populariteit. De jaren ’70
betekenden een revival van salonensembles en
salonmuziek. Het repertoire van Dames Danzi past in de
traditie van deze salonmuziek. Maar ook populaire
melodieën uit musicals en films staan op hun
programma!
Barbara Kurmann op viool, Trix van Dijk op cello en Janine de Leeuw op de piano zullen de kerk vullen
met hun verassende klanken en ons meenemen in een programma van klassiek tot salonmuziek.
Na afloop als gebruikelijk de “meet and greet’ met elkaar en de artiesten onder het genot van een
drankje in de Serre van Rozendaal.
De entreeprijs voor het concert is: € 13 per persoon en voor Vrienden € 10. Gelrepas- en
studentenkaarthouders € 5. Kinderen onder de 10 jaar mogen gratis mee. De kaarten zijn
verkrijgbaar in de kerk voor de aanvang van het concert. Tevoren kunt U ook reserveren via de email:
vrienden@dekerkvanrozendaal.nl

Vrijwilligers in het zonnetje
Op 23 januari vond in Dieren het jaarlijkse vrijwilligersfeest plaats waarbij de gemeenten Rheden en
Rozendaal vrijwilligers in het zonnetje zetten. Vanuit Rozendaal was
Nini Suidman genomineerd voor de vrijwilligersprijs vanwege haar
jarenlange inzet voor de ouderensoos. Deze wordt niet door onze
kerk georganiseerd, maar wordt wel om de week in de
tuinkamer/serre gehouden. Nini viel helaas niet in de prijzen, maar
werd wel in warme bewoordingen in een overvol Theothorne
toegesproken en kreeg een oorkonde (met typefout….).
Op deze bijeenkomst werd ook het boekje ‘Vrijwilligers gemeenten
Rheden en Rozendaal’ gepresenteerd. Interviews met tien
vrijwilligers uit beide gemeenten, waaruit de grote inzet blijkt van
veel vrijwilligers, vaak jarenlang, op heel verschillende terreinen van
de samenleving. En daarbij ook (op bladz. 43) Gerda van den
Bijllaardt. Proficiat!
Erik Kool
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Kroniekroman over Indonesië
Puur, eerlijk en fascinerend. Dat is ‘Zoekend onder een vreemde hemel’
van Elisabeth Riphagen. Het verscheen eind 2015.
Mogelijk kent u de naam Riphagen van projecten in Indonesië waarvoor
de diaconie geld bijeen bracht.
Oud-werelddiaken Piet de Hartog had destijds contact met het echtpaar
Elisabeth en Gerrit Riphagen voor een weeshuis in Rantepao op Sulawesi.
Enkele gemeenteleden bezochten hen ook.
Elisabeth Riphagen beschrijft in haar boek het dagelijks leven in
Indonesië vanuit de hoofdpersoon Eva. Zowel Eva's zoektocht naar
zichzelf als de gebeurtenissen in het land komen naar voren. Het boek
beslaat drie perioden: 1967 tot 1969, 1970 tot 1972 en 1998 tot 2014.
In Indonesië brachten doodseskaders in 1965 ruim een miljoen mensen
om het leven. Tegen deze achtergrond van politiek geweld gaan Eva en
haar man Rudolf naar de binnenlanden van Sulawesi. Ze worden
uitgezonden door een Nederlandse instantie.
Ze maken kennis met een totaal ander leven, de geheimzinnige adat van de Toraja's en een corrupte
maatschappij. Eva zet zich in voor de mensen uit haar omgeving, maar ze worstelt met grote
levensvragen en raakt de weg kwijt. In 1972 moet ze het opgeven, maar 26 jaar later gaan ze
opnieuw terug naar Rantepao.
Elisabeth Riphagen is ontwikkelingswerker, theologe, auteur en verhalenverteller. Ze schreef onder
meer ‘Kinderen en rituelen’, ‘Leven in stilte’ en ‘Achter de eeuwige glimlach, honderd ontmoetingen
in Indonesië’ (2014). Haar werk wordt wel vergeleken met dat van Hella Haasse.
De opbrengst van ‘Zoekend onder een vreemde hemel' is bestemd voor Claudia. Elisabeth ontmoette
dit meisje op het Indonesisch eiland Flores. Zij schrijft daarover in het boek ‘Achter de eeuwige
glimlach’. Claudia wil rechter worden en de corruptie in haar land aanpakken. Haar ouders zijn echter
straatarm en kunnen haar niet laten studeren. Elisabeth heeft zich haar lot aangetrokken. Ik beveel
dit boek van harte bij u aan. Het is voor € 19,95 verkrijgbaar in de boekhandel.
Dick de Vries

Op verzoek van de scriba van de classis Arnhem onderstaand informatief artikel over de classicale
vergadering.

De classicale vergadering
De classicale vergadering is de tussenlaag tussen de (wijk)kerkenraden van de plaatselijke gemeenten
en de generale synode van de landelijke Protestantse Kerk. De classicale vergadering bestaat uit
afgevaardigden van de (wijk)kerkenraden uit de classis. De classis Arnhem bestaat uit de
gereformeerde kerk Renkum-Heelsum, de hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel, de hervormde
gemeente Renkum, de protestantse gemeente Doorwerth-Heveadorp, de protestantse gemeente
Oosterbeek-Wolfheze, de wijkgemeenten van de protestantse gemeente Arnhem, de protestantse
gemeente Schaarsbergen, de protestantse gemeente Rozendaal, de protestantse gemeente Velp, de
protestantse gemeente Rheden, de protestantse gemeente Ellecom-De Steeg, de protestantse
gemeente Dieren, de hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O. en niet te vergeten
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de Protestantse Kerk in Duitsland. Qua oppervlakte zijn wij dus wel de grootste classis van de
Protestantse Kerk!
De classicale vergadering komt drie of vier maal per jaar bijeen. Eén van de taken van de classicale
vergadering is het stimuleren en het zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het bevorderen van de
saamhorigheid van de gemeenten, recht doende aan de kerkelijke verscheidenheid binnen de classis.
In de classicale vergadering ontmoeten de gemeenten elkaar en worden ze ervan doordrongen dat ze
tot het bredere verband van de kerk behoren.
Tijdens de op 24 september gehouden classicale vergadering hebben we daarom ruimschoots
aandacht besteed aan het uitwisselen van ervaringen die leven binnen de verschillende gemeenten.
Daarbij is onder andere gesproken over de herstructurering in de verschillende gemeenten, de
leeftijdsopbouw van gemeenteleden en de wijze waarop we pastoraat bedrijven.
De classicale vergadering van 26 november stond vooral in het teken van de visitatie. Eigenlijk komt
de visitatie neer op de vraag: Hoe gaat het met je? Het gaat om onderlinge bemoediging en
ondersteuning, die soms gegeven wordt naar aanleiding van een vraag om hulp. De reguliere visitaties
vinden eens in de vier jaar plaats. Daarnaast zijn er bijzondere visitaties bij predikanten met een
bijzondere opdracht, die veelal geen directe relatie hebben met een kerkenraad. Ook als er problemen
zijn in een gemeente, vindt er een bijzondere visitatie plaats. Je zou dus ook kunnen zeggen: visitatie
is het huisbezoek dat bij een kerkelijke gemeente wordt afgelegd.
Uit het samenvattend verslag van de in 2013 en 2014 gehouden visitaties in de classis Arnhem kwamen
onder andere de volgende positieve punten naar voren:

de geweldige betrokkenheid van gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers;

de vele activiteiten op het gebied van diaconaat.
Maar er zijn natuurlijk ook zorgpunten, zoals:
 de vervulling van vacatures;
 vergrijzing (veel 50+);
 financiën;
 sluiting van kerkgebouwen; en hoe ben je dan kerk?
 de afstand tussen de plaatselijke gemeente en de classis (en de landelijke kerk).
Afgesproken is dat het breed moderamen (dagelijks bestuur) van de classicale vergadering zal nagaan
op welke wijze we in de toekomst met deze punten kunnen omgaan.
Verder is er tijdens de vergadering van 26 november gesproken over de brief van de predikanten van
de werkgemeenschap Arnhem West over de visitatie.
De ervaringen van deze predikanten zijn soms erg positief, maar soms wordt de doelstelling
(bemoediging en ondersteuning) van de visitatie niet of onvoldoende bereikt. Zo bestaat soms de
indruk dat bij de visitatie altijd over pijnpunten moet gaan.
De verslagen van de verschillende visitaties en ook de opmerkingen uit de brief van de predikanten
worden ook besproken in het Regionale College voor de Visitatie (provinciaal) en het Generale College
voor de Visitatie (landelijk).
De resultaten van de visitaties zijn ook voor de landelijke kerk van belang, omdat daarmee inzicht
wordt verkregen in datgene wat er in de plaatselijke gemeentes leeft.
Dit alles opgeschreven hebbende moet ook worden vermeld dat veel van het hierboven genoemde
ook onderdeel uitmaakt van de plannen die weergegeven worden in de nota “Kerk 2025” die onlangs
is besproken in de vergadering van de (landelijke) Generale Synode.
Ook tijdens de volgende synodevergadering staat dit onderwerp weer op de agenda. Voor de classicale
vergadering is dat aanleiding op dit onderwerp ook te agenderen voor de op 28 januari 2016 te houden
vergadering. Maar daarover te zijner tijd meer.
Jan van de Lagemaat, scriba classis Arnhem
11

Agenda
Febr.

Zo 14
Zo 14
Ma 15
Wo 17
Vrij 19
Zo 21
Ma 22
Zo 28
Ma 29

10.00 uur Ds. F.Z. Ort
HA
Kindernevendienst
15.30 uur Concert Vrienden: Salonorkest dames Danzi
19.30 uur Socratisch gesprek
15.00 uur Film in de tuinkamer
10.00 uur Nicodemuskring
10.00 uur Ds. M. Beekhuis-Wassenburg, Rozendaal
18.00 uur Ontmoetingsmaaltijd met als thema het Schuldhulpmaatjes
project
10.00 uur Ds. F.Z.Ort
19.30 uur Socratisch gesprek

Mrt
Wo 2
Zo 6
Zo 13
Wo 16
Vrij 18
Zo 20
Do 24
Vrij 25
Za 26
Zo 27

20.00 uur Verhalenavond
10.00 uur Ds. I.M.J.Eldering-Jonckers Nieboer
+ Kindernevendienst
10.00 uur Ds. F.Z. Ort
15.00 uur Film in de tuinkamer
10.00 uur Nicodemuskring
10.00 uur Palmzondag
Ds. S.L.S. de Vries
19.30 uur Witte Donderdag Ds. G. Bomer
19.30 uur Goede Vrijdag Ds. F.Z. Ort
21.30 uur Stille Zaterdag Ds. F.Z. Ort
10.00 uur Pasen
Ds. G. Bomer
+Kindernevendienst

HA

Voor meer informatie: www.dekerkvanrozendaal.nl
Colofon: Postadres Kerk: Kerklaan 15, 6891 CM
Website: www.dekerkvanrozendaal.nl
Predikant: Ds. Frans Ort, Admiraal Helfrichlaan 56, 6952 GJ Dieren. Tel.0313414137. Bereikbaar dagelijks van 9.00 – 9.30 en 12-12.30 uur. Werkzaam
voor Rozendaal: maandag, woensdag en vrijdagmorgen
E-mail: fransort@dekerkvanrozendaal.nl Website: www.fransort.nl
Scriba: Gerda van den Bijllaardt, Ringallee 69, 6881 MX Velp, 026-3613535,
scriba@dekerkvanrozendaal.nl
Kerkverhuur: 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 maart verschijnen
Kopij kunt u mailen naar de scriba, uiterlijk woensdag 9 maart
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