Nieuwsbrief januari 2016

Naam geven aan wat ik zoek
In mijn boekenkast staat een klein, maar zeer gekoesterd boekje. Het is van de hand de
hoogleraar Theologie prof. F.O. van Gennep. Hij is inmiddels allang overleden, maar dit
boekje spreekt nog altijd fris en krachtig over zijn geloven. Van Gennep was niet alleen
hoogleraar, hij was ook een gedreven preker. Het bundeltje waar ik over schreef, is een serie
van een handvol preken, waarin hij ‘naam probeert te geven aan wat hij zoekt.’ Ik begon
niet voor niks met dit stukje. Het is precies datgene waarmee ik me bezig houd gedurende
de uren dat ik ruimte heb voor studie. Naast een studie van de poëzie van Willem Barnard
(wie kan daar in Rozendaal onderuit?) schrijf ik stevig door aan een bundel religieuze poëzie,
waarin op zoek ben naar het antwoord op de vraag die iemand me onlangs stelde: ‘en jij,
wat geloof jíj nou, Frans?’ Ik ben op zoek gegaan en heb een lange speurtocht gevolgd langs
de vele plekken waar ik God probeer te vinden. Dat resulteerde onder meer in een aantal
belijdenissen waarin ik op hedendaagse toon probeer te verwoorden wat ik geloof. Eén van
die belijdenissen is geschreven naar aanleiding van het verhaal over Bar Timeüs, de blinde
die door Jezus weer kon zien. Ik hoef niet meer te schrijven dat hiermee alle mensen zijn
bedoeld, die het licht nog niet hebben gezien (het gaat niet om de ziekte, maar om de
geestesgesteldheid!). Over die situatie, dat je ineens ziet hoe geloven in elkaar steekt en wie
Christus is voor ons, schreef ik de volgende belijdenis, waarin ik ‘naam geef aan wat ik
zoek…’
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als Bar Timeüs
een belijdenis bij Lukas 18: 35vv.

Gelóóf
dat je staan kunt
op je eigen voeten,
gaan mag op je eigen weg:
reiken naar de hand van God
Gelóóf
dat er een stem is licht schijnt over ons bestaan die bemoedigt:
‘jouw geloof heeft je behouden’
Gelóóf
dat er een Zoon is
die voetspoor is van Godswege,
je voorgaat, thuis brengt:
hart van God, geborgen in ’t licht,

’t licht alleen
ds. Frans Ort
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Afscheid ambtsdragers
Op zondag 24 januari aanstaande zullen wij afscheid nemen van twee van onze ambtsdragers. Na
zestien jaar ouderling te zijn geweest, zal Wil Mantel onze kerkenraad gaan verlaten. Daarnaast zal
Danny Zomer ons verlaten als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Beiden, zowel Wil als
Danny, hebben hun ambtswerk met grote trouw en inzet gedaan. Wij zijn hen daarom ook zeer
dankbaar voor het vele werk dat er in de afgelopen jaren is verzet: voor Wil was dat het met grote
trouw zich inzetten voor het pastorale werk. Zij heeft de gemeente met warmte en betrokkenheid
gediend. Ook Danny heeft zich met veel inzet van zijn taak gekweten. Mede onder zijn begeleiding is
er hard gewerkt in de Bouwcommissie die de verbouwing van de Serre van Rozendaal heeft begeleid.
Wij zullen in de dienst van 24 januari aandacht aan hun afscheid besteden. Daar zullen we ook de
woorden van dankbaarheid die ik hier schreef, worden herhaald en bekrachtigd.
Nieuwe ambtsdrager
In de maand februari hopen we een opvolger te kunnen bevestigen voor Danny Zomer. Wij hebben
Hans Rexwinkel uit de Schelfhoutlaan bereid gevonden om als ouderling-kerkrentmeester in ons
midden te zullen functioneren. Dat we erg blij zijn met zijn bereidheid en met zijn inzet moge
duidelijk zijn. In de volgende nieuwsbrief leest u welke datum we hem zullen bevestigen.
Kindernevendienst
Zoals bekend hebben we de kindernevendienst nieuw leven ingeblazen. Met kerst resulteerde dat in
een overweldigende hoeveelheid kinderen, die met enthousiasme deelnamen aan de activiteiten. De
komende maanden zal er steeds elke maand een keer nevendienst zijn. Ik schrijf u vast de volgende
data, zodat u er rekening mee kunt houden. Er zal nevendienst zijn op 10 januari, 14 februari, 6
maart, op 27 maart (Pasen) en op 25 mei (Pinksteren). De kinderen die eraan willen deelnemen, zijn
van harte uitgenodigd om te komen.
Poëzie uit de Groote Oorlog
Op maandag 25 januari komen we samen in de tuinkamer rond een thema dat mij na aan het hart
ligt. Ik zal dan een inleiding verzorgen (en vooral veel poëzie lezen) rondom de dichters uit de Eerste
Wereldoorlog. Het is deze jaren honderd jaar geleden dat deze verschrikkelijke oorlog zich afspeelde
(dit jaar is het honderd jaar geleden dat de slag om de Somme werd gestreden). De Groote Oorlog
heeft in de literatuur ook wel de titel the writer’s war meegekregen vanwege het enorme aantal
dichters en schrijvers die de thematiek van de oorlog tot hun onderwerp maakten. We zullen deze
avond dichters uit alle kampen ontmoeten. Daarbij is hun opzet soms baanbrekend geworden voor
de poëzie in de periode na de oorlog. Vorig jaar heb ik deze avond verzorgd in Dieren (de avond was
ook ‘open’ voor bezoekers uit Rozendaal), maar vanwege het verschrikkelijk slechte winterweer was
er toen maar een handvol deelnemers, waarvan twee uit Rozendaal. Vandaar dat ik aandurf de
avond nogmaals te programmeren. Ik hoop dat we niet gestoord worden door winterweer… Tot
ziens op de 25e!
Nicodemuskring
Op vrijdagmorgen 29 januari komen we samen in de Nicodemuskring in onze Tuinkamer. De inleiding
zal ditmaal worden verzorgd door Wil Mantel. Verderop in deze nieuwsbrief haar informatie.
Met een hartelijke groet aan u allen,
ds. Frans Ort
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Kerkbalans 2016

Van 17- t/m 31 januari 2016 vindt de actie Kerkbalans weer plaats. Zoals u weet doen wij
met deze actie een beroep op u om te geven voor de Protestantse Gemeente Rozendaal. De
kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de
gemeenschap, het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die
inspiratie door. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk
voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is
een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen
de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen.
Geef aan Kerkbalans. Vrijwilligers komen bij u langs om de enveloppen met een
bijbehorende flyer van de Protestantse Gemeente Rozendaal af te geven.
De Protestantse Gemeente Rozendaal is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) waarbij giften van de belasting afgetrokken kunnen worden. Sinds 1 januari 2016
bestaat de wettelijke verplichting voor elke ANBI om gegevens op de website te publiceren.
De pagina voor de ANBI voor onze kerk kunt u vinden op de website:
http://www.dekerkvanrozendaal.nl/protestantse-gemeente/anbi
Danny Zomer
College van Kerkrentmeesters

Einde ambtstermijn kerkrentmeester
Op 1 februari 2016 is mijn ambtstermijn van 4 jaar als kerkrentmeester ten einde. Ik heb besloten om
mij niet opnieuw beschikbaar te stellen.
De afgelopen 4 jaren waren voor het College van Kerkrentmeesters en mij intensieve en drukke jaren
voornamelijk rondom de verbouwing van de Serre en de grondige renovatie van de inpandige
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woningen in het kerkgebouw die hoognodig uitgevoerd moest worden. De afgelopen jaren zijn
plannen gemaakt om het achterstallige onderhoud van met name het Rijk monumentale kerkgebouw
te verbeteren om het kerkgebouw te behouden voor Rozendaal. De uitvoering van deze plannen zijn
enkele jaren geleden ook in gang gezet. Niet alleen plannen maar ook uitvoeren.
Ik heb in deze jaren velen van u leren kennen en kijk daar ook voornamelijk met veel plezier op terug.
Bedankt voor het meedenken, uw steun en betrokkenheid!
Een speciaal woord van dank voor mijn mede-kerkrentmeesters Leo Blokland en Frits van der Togt.
Een team van 3 generaties (40, 60 en 80 jaar) waar ik met heel veel plezier, inzet en enthousiasme
mee heb gewerkt. Dit uitte zich bijvoorbeeld ook in persoonlijke contactmomenten die mij zeer
dierbaar zijn. Ik zal onze warme samenwerking missen als College van Kerkrentmeesters en ook het
glas wijn na elke vergadering.
Ik wens mijn opvolger veel wijsheid, plezier en enthousiasme toe!
Danny Zomer, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Over Epifanie en de muziek in deze periode
Als ik dit schrijf, is het de dag na 6 januari,
het feest van Driekoningen, ook wel
de Openbaring van de Heer genoemd of
Epifanie. Met die laatste term wordt
doorgaans de periode aangeduid tussen 6
januari en het begin van de 40-dagentijd.
Driekoningen behoort samen met de Doop
van Jezus en met de Opdracht of
Presentatie van de Heer in de tempel (2
febr) tot de kerstcyclus.
In Lucas 2: 22-40 wordt Jezus, zoals elk
Joods jongetje, in de tempel van Jeruzalem opgedragen aan God. De oude Simeon zegent
het kind en zijn ouders Jozef en Maria. Deze lofzang kunt u in het liedboek vinden als lied
159 (a en b).
Voordat de tijd van 40 dagen aanbreekt, een tijd van versobering, ook in liturgische
zin - er klinkt dan geen Gloria! – willen we deze tijd van Epifanie vormgeven
door het Onze Hulp te zingen, zoals eerder: lied 291a, en dat geldt ook voor het
Onze Vader: lied 369b.
Het zingen van het Onze Vader zal voor sommigen misschien wat moeite kosten
en te ‘rooms’ aandoen. We zingen slechts een betrekkelijk korte periode in het kerkelijk jaar
dit Onze Vader, en wel in de tijd van Epifanie. Het betreft deze periode
van Jezus’ leven onder ons, Jezus die zijn volgelingen leert bidden Onze Vader…
Dat we in navolging van zijn discipelen dit gebed nog steeds bidden is bijzonder,
zo bijzonder dat het op verhoogde toon mag klinken, die paar weken van Epifanie,
de feestperiode tussen kerst en de 40-dagen.
Als kyrië/gloria zingen we lied 299f, bij de cantorij beter bekend als Tegen het donker
laten wij zingen, op tekst van Sytze de Vries en muziek van Willem Vogel.
Sytze vertelde mij dat hij deze ‘hymne’ ooit maakte met kerstavond/nacht in gedachten. In
het ‘Heer, ontferm U’ hoor je als het ware het beieren van de klokken!
Joke Brandsma
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Diaconiecollectes januari
Zondag 10 januari: Schuld Hulp Maatje, een project dat landelijk al 5 jaar bestaat. In het najaar van
2015 is de stichting Schuld Hulp Maatje Rheden- Rozendaal opgericht. Een aantal kerken in de
gemeente Rheden plus onze Rozendaalse kerk hebben samen met de landelijke vereniging een
intentieverklaring ondertekend, waardoor van start kan worden gegaan.
Maatjes staan mensen bij die in de problemen zijn geraakt door schulden, en helpen hen overzicht te
krijgen over hun financiële situatie. Omdat deze vorm van hulpverlening intensief is en inzicht in de
vaak complexe materie vereist, zijn er trainingsprogramma's voor maatjes, terwijl er ook andere
kosten gemaakt worden. Een belangrijk aspect is dat de burgerlijke gemeente een en ander
financieel ondersteunt. Steun vanuit de kerken blijft echter ook nodig. Vandaar het beroep dat wij op
u doen.
Zondag 17 januari: voor het Kruispunt in Arnhem, waar dak- en thuislozen iedere dag terecht
kunnen voor contact, aandacht en in deze (winter)tijd warmte. Bovendien is er elke dag een warme
maaltijd waaraan men tegen kleine vergoeding deel kan nemen. Het is langzamerhand wel bekend
dat een aantal van onze gemeenteleden daar een keer of 4 per jaar met veel plezier een maaltijd
klaarmaakt, het door de 'klanten' hoog gewaardeerde Rozendaalse menu.
Zondag 24 januari: Een diaconale collecte voor noden in en rond onze eigen kerk. Onder meer
worden hieruit de hierboven genoemde maaltijden in het Kruispunt betaald en de bloemen in de
zondagse eredienst.
Zondag 31 januari: een KIA werelddiaconaat collecte, deze keer speciaal voor SKIN, dat staat voor
Samen Kerk In Nederland. Geloven ver van huis, dat is de realiteit voor de in Nederland verblijvende
migranten, die om welke reden dan ook hun moederland hebben (moeten) verlaten. Er zijn in
Nederland ruim 70 migrantenkerken en -geloofsgemeenschappen aangesloten bij SKIN. SKIN wil deze
gemeenschappen en hun voorgangers ondersteunen. Wij vinden het fijn dat KIA dit op haar beurt
ondersteunt, een waarlijk mooie vorm van oecumene.
voor de diakenen Ans van Dijkhuizen
DIACONAAL COLLECTENOVERZICHT VAN DE MAAND DECEMBER 2015.
06- 12
13 - 12
20 – 12
24 – 12
25 – 12
27 – 12

Meet – Inn Ede
Werelddiaconaat
Stoelenproject Arnhem
KIA “Kinderen in de Knel”
Solidaridad
Diaconaat

€
“
“
“
“
“

87.50
128.00
124.90
317.15 (Kerstavond)
234.30 (Kerstmorgen
89.25

Wil Both

Van de scriba over de nieuwsbrief
Dankzij de moderne mailmogelijkheden kan ik u allen bereiken met een paar simpele klikken …… U
kunt met deze nieuwsbrief doen wat u wilt, lezen, grondig of diagonaal, meteen deleten, al of niet
uitprinten, en ………. het kost niets, nou ja, weinig, zeker als u niet uitprint.
Voor een aantal van u gaat dit niet op omdat zij niet over een computer beschikken. Wij hebben dit
opgelost door de nieuwsbrief voor hen uit te printen en door vrijwilligers te laten bezorgen.
Uitprinten in kleur, wat wel zo mooi is, en waar we natuurlijk de voorkeur aan geven, kost wel iets
meer. Daarom zou ik hen, namens de kerkenraad, willen vragen om een kleine, vrijwillige, extra
bijdrage die overgemaakt kan worden op de rekening van de kerkvoogdij onder vermelding van
“nieuwsbrief”.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!
Gerda van den Bijllaardt
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Weer meer kersttassen uitgedeeld
Tijdens de actie die de Stichting Mensen in de Bijstand samen met het Diaconaal
Netwerk Armoedebestrijding in de gemeenten Rheden en Rozendaal elk jaar
uitvoert, zijn afgelopen kerst weer meer tassen uitgedeeld dan eerdere jaren. Ruim
300 kersttassen met levensmiddelen en feestelijke spulletjes vonden hun weg naar
mensen die van een minimum moeten rondkomen.
Inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal hebben gul de boodschappen
aangeleverd bij de verzamelpunten in de verschillende kerken. Daarnaast zijn ook geldelijke giften
ontvangen, waaronder een schenking vanuit de Dullertsstichting, waarvoor extra levensmiddelen
gekocht zijn. In het dorp Rheden zijn bonnen uitgereikt, te besteden bij de plaatselijke supermarkt.
Dat er bij elkaar (tassen en bonnen) zo’n 360 huishouders in deze regio iets extra’s met de
feestdagen hebben ontvangen, geeft een dubbel gevoel. Enerzijds fantastisch dat gevers en
vrijwilligers dit voor elkaar krijgen, anderzijds treurig dat de ontvangende doelgroep nog steeds
groeit.
Alle gevers en betrokken diaconieën en caritasinstellingen hartelijk dank! Erik Kool

Film in de tuinkamer
Misschien zou ik het voortaan moeten hebben over film in de serre van Rozendaal maar ach, “film in
de tuinkamer” is zo vertrouwd dat ik daar nog maar even mee doorga!
Wel anders en nieuw in de komende maanden is het experiment met de middagvoorstelling. Dit
vanuit de gedachte dat velen van u het in de winter prettiger vinden om er overdag uit te gaan.
Voorlopig doen we het alleen in januari, februari en maart. We zien wel hoe het loopt.
Voor woensdagmiddag 13 februari hebben we gekozen voor de film Pride van de regisseur Matthew
Warchus.
De film is gebaseerd op een ware gebeurtenis. De Britse mijnwerkersstaking van 1984 was een
uitputtingsslag van bijna een jaar tussen de vakbonden en premier Thatcher. De stakende
mijnwerkers woonden voornamelijk in Wales maar kregen steun uit heel Groot-Brittannië.
De feelgoodmovie Pride vertelt het waargebeurde verhaal van steun die mijnwerkers uit
onverwachte hoek kregen: namelijk van homoactivisten.
Initiatiefnemer was Mark Ashton (Ben Schnetzer), een geëngageerde homo uit Londen die tijdens de
Gay Pride optocht van 1984 op het idee kwam te collecteren voor de stakende mijnwerkers. Hij
richtte meteen de actiegroep Lesbians and Gays Support the Miners (LGSM) op. Andere homo's
waren minder enthousiast dan Mark, vooral degenen die juist uit Wales waren weggevlucht omdat
ze daar werden getreiterd vanwege hun geaardheid.
Maar die hobbel was nog niets vergeleken met de overtuigingskracht die nodig was om de
mijnwerkers enthousiast te krijgen. De stakende arbeiders uit de afgelegen dorpjes in Wales zitten er
helemaal niet op te wachten om gesteund te worden door 'perverts', zoals ze de LGSM'ers noemen.
Zelfs wanneer Mark en zijn vrienden letterlijk emmers vol geld naar Wales komen brengen worden ze
aanvankelijk met de nek aangekeken.
Gerda van den Bijllaardt
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De Serre van Rozendaal
Ook in 2016 is de Serre, Kerklaan 15, elke woensdagochtend geopend voor
ontmoeting en lekkere koffie. Tussen 10.00 en 12.30 uur staat de deur open
voor alle inwoners van Rozendaal en omstreken.
Van tijd tot tijd worden er speciale activiteiten georganiseerd. Zo is er op
27 januari een vioolconcertje door Melanie Jansen. Ze is eerste violiste bij
het Gelders Orkest en woont net over de gemeentegrens in Velp.
Toegang vrij.
Melanie begon haar vioollessen op 7 jarige leeftijd bij Coosje Wijzenbeek. In 1999 behaalde zij haar
Bachelor klassieke muziek hoofdvak viool aan het Kon. Conservatorium te Den Haag bij Lex Korff de
Gidts en twee jaar later haar Master klassieke muziek hoofdvak viool bij
Jaring Walta.
Haar passie voor de kamermuziek haalde zij als primarius uit haar
strijkkwartet het “Prinsekwartet”.
Het kwartet heeft acht seizoenen lang de kunst van het strijkkwartet
bestudeerd en verschillende studies gevolgd bij de Nederlandse
Strijkkwartet Academie en aan de Hochschule in Basel bij professor
Walter Levin, primarius van het LaSalle Quartet.
Verder hebben zij veelvuldig op het Amsterdams podium van de Kleine
Zaal in het Concertgebouw gespeeld en gaven zij zo’n 15 concerten per
jaar door heel Nederland.
Melanie heeft sinds 1999 als vaste remplacante gespeeld bij onder
andere het Combattimento Consort Amsterdam, het Residentie Orkest,
het Rotterdams Filharmonisch Orkest en het Nederlands Filharmonisch Orkest. Sinds januari 2005
heeft zij een vaste aanstelling bij de eerste violengroep van Het Gelders Orkest in Arnhem.
Begin 2009 heeft zij aan haar pedagogische drive gehoor gegeven en haar eigen project “ het geluid
van viooltjes” opgezet en geeft zij elk schooljaar tientallen workshops op basisscholen door heel
Gelderland. Zie haar website www.hetgeluidvanviooltjes.nl .

Nicodemuskring
Jesus and Nicodemus by Crijn Hendricksz, 1616–
1645

Vrijdag 29 januari zullen we weer samenkomen
rond een thema, zoals we nu al veel jaren doen.
Dit keer is het mijn beurt om gespreksstof te
leveren.
Ik heb gekozen voor het onderwerp : de ouderdom
als status. Het zal niet gaan over “de grijze golf”, de
claim van ouderen op de budgetten van de
gezondheidszorg, ook niet over meer bewegen,
scootmobielen…een gevaar op de weg enz. Daar valt genoeg over te lezen.
Nee, ik wil graag dat we van gedachten wisselen over de rol die ouderen kunnen/ mogen hebben in
onze samenleving. Misschien kunnen we met elkaar kijken naar het beeld van de oudere mens in
verschillende tijden en op verschillende plaatsen. Is dat beeld veranderd ,en zo ja, waardoor?
Vanaf kwart voor 10 staat de koffie klaar; om 10 uur beginnen wij ons gesprek onder leiding van
Frans Ort. Een ieder van harte welkom !
Wil Mantel – Kleyn.
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Ontmoetingsmaaltijd
“Op 22 februari is er weer een ontmoetingsmaaltijd in onze vernieuwde tuinkamer. Aanvang
18.00 uur, duur zoals gebruikelijk circa een uur. Na de koffie zal er een korte presentatie van
het project SchuldHulpMaatjes gegeven worden. SchuldHulpMaatjes zijn in zo’n 70 plaatsen
in ons land actief en helpen mensen met (dreigende) problematische schulden. In deze regio
is besloten om ook een stichting SchuldHulpMaatjes op te richten en onze kerk doet daaraan
mee. Komende zondag zullen we hier voor het eerst voor collecteren.
U bent van harte welkom bij de ontmoetingsmaaltijd; in de volgende nieuwsbrief zult u
kunnen lezen wat er op het menu zal staan. De presentatie na afloop is facultatief: u kunt die
ook apart bijwonen of besluiten om alleen de maaltijd mee te maken”.
Erik Kool

STICHTING VRIENDEN VAN DE KERK TE ROZENDAAL
Wij wensen U allen een zegenrijk en gezond jaar waarin ook wij weer tal van mooie momenten hopen
te organiseren.
Eerst een terugblik op onze decemberactiviteiten.

Afsluiting Filosofische Kring 2015
Op 7 december sprak Prof Jan
Bransen op de vijfde en laatste
avond van de Filosofische
Kring. De aanwezigen waren zo
enthousiast over deze serie dat
zij nu al vroegen om terugkeer
van de sprekers. Dat is een
goede start voor volgend jaar,
Immers we beginnen nu al met
de voorbereiding voor komend
najaar
Hoewel we nog wat moesten
wennen aan de omgang met
‘onze’ nieuwe beamer moet
gezegd worden dat de goede
faciliteiten van de
gerenoveerde Serre zeker
bijdroegen aan het succes van
de cyclus.

Kerstconcert
Op 13 december verzorgde het Arnhemse koor Nomen Nescio ons traditionele kerstconcert
met een keur van Christmas Carols. Ondanks het grote aanbod aan activiteiten in de hele
omgeving was de kerk tot de laatste plaats gevuld met toehoorders!
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Bestuurssamenstelling
Nadat in september Janelle van der Torren de voorzittershamer had overgedragen aan Bert
Beekhuis, namen we na dit concert ook afscheid van ons bestuurslid Hester van der Voort. Wij zijn
haar zeer dankbaar voor haar inzet voor de Vrienden, haar creatieve bijdragen voor het samenstellen
van het concertprogramma, de verzorging van de versiering van de kerk en de bloemen voor de
artiesten en voor alle ‘logistieke taken’ die zij vervulde. Wij hopen binnenkort te kunnen melden wie
haar in het Bestuur opvolgt.
En dan nu naar de komende activiteiten:

Socratische Gesprekken beginnen op 18 januari.
De Filosofische Kring van de Vrienden van de Kerk te Rozendaal start op 18 januari met een serie van
vier afzonderlijk bij te wonen Socratische Gesprekken.
Een Socratisch Gesprek (SG) is een filosofisch onderzoeksgesprek over zaken die er in het leven toe
doen, en waarin je eigen overtuigingen en opvattingen en die van de andere deelnemers worden
onderzocht. Je hebt geen kennis van de filosofie nodig, wél de bereidheid om in de groep je eigen
opvattingen zorgvuldig te formuleren en naar de opvattingen van de anderen te luisteren.
De groepsgrootte is van minimaal zes tot maximaal veertien deelnemers. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Je kan voor de gehele serie van vier kiezen, maar je kan ook per keer meedoen.
Hein Hoek, die al jaren lang als praktisch filosoof werkt, modereert de gesprekken. De onderwerpen
worden door de deelnemers zelf gekozen, maar voor het gemak is er voor de eerste bijeenkomst al
een thema: Samenwerken. Vanuit dit thema stellen de deelnemers onderzoeksvragen op, waarvan er
één als uitgangsvraag gekozen wordt waarmee we aan de slag gaan.
Praktisch: Plaats is de Serre van de Kerk van Rozendaal. Data 18 januari, 1, 15, en 29 februari. Tijd van
19.30 tot 22.00 uur. Kosten zijn 8 € per bijeenkomst, of 28 € voor alle vier.
Opgave vooraf bij Hein Hoek is noodzakelijk, ten laatste op 15 januari, per e-mail of mobiel 06 83 78
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Op 14 februari weer een schitterend concert in de Kerk
Het Salonorkest Dames Danzi treedt
op vanaf 15.30 uur, na afloop de
gebruikelijke ‘meet and greet’ met de
artiesten en met elkaar. Deze
sfeermakers in optima forma brengen
voor u muziek van klassiek tot tango,
dit alles binnen de entourage van een
salonorkest. De Dames, ditmaal in trio
bezetting, spelen op piano, cello en
viool, resp. Janine de Leeuw, Trix van
Dijk en de Zwitserse Barbara
Kurmann. Honderd jaar geleden was
dit soort muziek populair in
wijnhuizen, cafés, hotels en
dinerzalen. Na een periode van
teruglopende belangstelling is het
salonorkest sinds de 70er jaren van de
vorige eeuw weer geheel terug. U
hoort veel herkenbare melodieën, van
de Hongaarse dans van Brahms tot Scott Joplin, die garant staan voor een middag muzikaal plezier.
Wij hopen U in groten getale te mogen begroeten,
Uw Bestuur.
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Agenda
Jan

Febr

Zo 10

10.00 uur

Wo 13
Zo 17
Ma 18
Zo 24
Ma 25
Wo 27
Vrij 29
Zo 31

15.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
20.00 uur
10.00 -12.30
uur
10.00 uur
10.00 uur

Ma 1
Zo 7
Wo 10
Zo 14

19.30 uur
10.00 uur
15.00 uur
10.00 uur

Zo 14
Ma 15
Zo 21
Ma 22

15.30 uur
19.30 uur
10.00 uur
18.00 uur

Vrij 26
Zo 28
Ma 29

10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur

Ds. G. Bomer, Doesburg
HA
Kindernevendienst
Film in de tuinkamer: Pride
Ds. G. Grandia, Doesburg
Socratisch Gesprek
Ds. F.Z.Ort
De Groote Oorlog: Poëzie in de loopgraven
Serre van Rozendaal met vioolconcert
Nicodemuskring
Ds. G.W. van der Brug, Zutphen
Socratisch Gesprek
Ds. L. van Hilten-Matthijsen, Apeldoorn
Film in de tuinkamer
Ds. F.Z. Ort
HA
Kindernevendienst
Concert Vrienden: Salonorkest dames Danzi
Socratisch gesprek
Ds. M. Beekhuis-Wassenburg, Rozendaal
Ontmoetingsmaaltijd met als thema het
Schuldhulpmaatjes project
Nicodemuskring
Ds. F.Z.Ort
Socratisch gesprek
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