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 Gedicht 
 

 
 
Het werk van de Dierense kunstenaar Wessel Huisman heeft mij altijd zeer geïnspireerd. Een van zijn 
wat oudere schilderij is het werk interferenties in de tijd. Ik associeer het werk met de bruggen die ik 
ken vanuit Rotterdam. Toen ik eens een aantal reproducties van hem kreeg, heb ik daarop 
gereageerd door een serie gedichten bij de schilderijen te schrijven. Bij dit schilderij schreef ik het 
gedicht De bruggen, het staat in mijn eerste bundel. 
 

de bruggen 
 
 
stroomt de tijd 
als water  
langs de oever 
 
bouwen wij 
kantoren brug 
en kaden 
 
gaan de mensen 
rijden treinen 
varen schepen af en aan 
 
wissen weer en wind 
uiteindelijk 
alle sporen uit 
 
stroomt de tijd 
als water  
langs de oever 
 
streelt het licht 
de dag de nacht 
rivieren naar de zee 
 
Frans Ort 
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Verder met kerkelijke architectuur 
 

Op woensdag 29 juni komen we weer 

samen in de tuinkamer om met elkaar op 

speurtocht te gaan door de wereld van de 

kerkbouw. We bespraken de oud-

christelijke kerkbouw en het Romaans. Op 

29 juni staat de Gotiek centraal: natuurlijk 

het werk van de grote kathedralen, maar 

ook de bescheidener dorpskerken waar ons 

land zo rijk aan is, komen aan bod. Naast de 

architectuur bekijken we een aantal 

Christusbeelden. Het Christusbeeld is  

Kathedraal Chartres                     dorpskerk Gendt                        namelijk in de Gotiek drastisch veranderd... 

Op woensdag 13 juli sluiten we serie kerkbouwavonden af met een bestudering  van de 

hedendaagse kerkbouw uit de twintigste eeuw. Naast voorbeelden uit Nederland zullen ook 

internationale kerken de revue passeren: we kijken met 

name naar een aantal betonkerken uit Midden Europa, die spectaculair zijn. 

Daarbij concentreren we ons net als de vorige keren op enkele facetten van 

het Christusbeeld: ook in de XXe eeuw zijn er behoorlijke veranderingen te 

zien. We kijken anders tegen Christus aan dan de middeleeuwers dat deden. We 

spraken al over die veranderende beelden in de Nicodemuskring, maar deze 

avond zullen er een aantal beelden écht zichtbaar zijn, waardoor het 

materiaal dat we bespraken tastbaarder en duidelijker is. Mocht u nog niet 

bij de eerste avonden zijn geweest en toch geïnteresseerd in deze avond: u 

bent altijd hartelijk welkom. We beginnen om 20.00 uur, in de Serre van 

Rozendaal. 

Vorming en toerusting 2016/2017 
Na de kringen en avonden die we dit jaar hebben verzorgd en aangeboden, zijn we inmiddels druk 
doende met het ontwikkelen van plannen voor het vorming- en toerustingswerk van het komende 
seizoen. Op het programma staan in elk geval twee avonden over de poëzie en de theologie van 
Willem Barnard. De Nicodemuskring zal natuurlijk worden voortgezet. Wij zullen ons buigen over een 
serie Psalmen. En we zullen een avond verzorgen over het werk van Hiëronymus Bosch. Ook zal er in 
het spoor van het Joodse denken een drietal middagen worden verzorgd door Madelon Beekhuis en 
Bert Bomer. Tenslotte hoop ik een drietal vertelavonden te houden waarin we vanuit verschillende 
invalshoeken een bepaalde Bijbelse figuur tot leven hopen te brengen. Wij houden u in elk geval op 
de hoogte van de plannen. 
 
Vakantie 
Ik zal de komende maand met mijn gezin vakantie houden op ons vertrouwde adres in Normandië. Ik 
ben daarbij afwezig van 16 juli tot en met 13 augustus. In geval van pastorale problematiek kunt u 
contact opnemen met onze scriba over de vervanging. Ik wens u allen een heel goede en ontspannen 
zomerperiode toe. 
 
Met een hartelijke groet, 
ds. Frans Ort 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju0fmHzLfNAhWFvRQKHeifDMcQjRwIBw&url=http://frankrijk.blog.nl/achtergrondinformatie/2008/12/13/uitgelicht-de-kathedraal-van-chartres&psig=AFQjCNFr0P3iTQGEojGN8bwbSS-BGa9ATA&ust=1466546020740868
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGxO3BzrfNAhXFNxQKHSVDA_sQjRwIBw&url=http://rijksmonumenten.nl/monument/16080/hervormde-kerk-koor-van-de-gotische-dorpskerk-eenbeukig-gepleisterd-bouwwerk-met-driezijdige-sluiting-gerestaureerd-omstreeks-1964-na-zware-oorlogsschade/gendt/&psig=AFQjCNFHjJIxy50QFm7v_NW1vzT1dTbCEg&ust=1466546638524610
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Diaconie 

Diaconiecollectes juni/juli 
Zondag 19 juni  is de collecte bestemd voor 'De Regenboog' in Amsterdam, geen onbekende voor 
ons. De stichting zet zich in voor verslaafden, maar ook voor dak- en thuislozen. Ter illustratie een 
stukje uit een van de nieuwsbrieven: Verslavingen horen bij het leven. Je zou zelfs kunnen stellen dat 
ieder mens wel ergens aan verslaafd is, al was het maar aan z'n smartphone of zoiets. Maar binnen 
de Regenboog Groep zien wij veel verslaafden die zichzelf te gronde richten en daarbij niet allen 
zichzelf maar hun hele omgeving meeslepen. De Regenboog Groep is heel gespecialiseerd om met 
deze mensen om te gaan en ze op weg te helpen. Dit betreft naar één van de dingen waar De 
Regenboog voor staat, het is interessant de  website te bekijken. 
Zondag 26 juni 'gewoon' voor het diaconaat. Is dat allemaal wel gewoon? 
Zondag 3 juli  voor het Platform Vluchtelingen Arnhem, dat zich sterk maakt voor asielzoekers en 
vluchtelingen die weliswaar volgens 'de regels' behandeld worden, maar, soms ook juist daardoor, 
als mens het onderspit dreigen te delven. 

Zondag 10 juli alweer voor een vanzelfsprekend lijkend 'goed doel', 
dat er met het voortschrijden van de tijd echter niet minder nijpend 
op wordt. ‘Te weten het Kruispunt in Arnhem, ook al bekend bij ons 
door het koken dat wij er een paar maal per jaar doen. 
 
Zondag 17 juli voor het Werelddiaconaat. Het zal ieder duidelijk zijn 
dat de noodzaak van hulp in vooral materiële nood - helaas- nooit 
zal ophouden zolang  wij onze wereld niet definitief anders zullen 
hebben ingericht. 
Zondag 24 juli  voor 'De Instap' : deze organisatie biedt advies en 
begeleiding aan ex-gedetineerde burgers bij hun terugkeer in de 
samenleving. 
Zondag 31 juli collecteren wij weer voor ons gezamenlijke (met 
Velp) Syrië-project 

                                                          namens de diakenen        Ans van Dijkhuizen 
 
WAT DOET DE DIACONIE “ ZOAL “. 
Diaconie betekent dienen, dat wil zeggen dat wij een diaconale gemeente willen zijn die midden in 
de maatschappij staat. 
Er zijn activiteiten die “ vanzelfsprekend “ bij de diaconie horen: het bepalen van de doelen waarvoor 
gecollecteerd zal worden en de collecte in de dienst toelichten. Diakenen vervullen een rol bij de 
avondmaaldiensten zoals het uitdelen van het brood en bij de voorbeden. De bloemen- en 
autodienst zijn ook onderdeel met medewerking van gemeenteleden. 
Iedere twee jaar wordt er een nieuw diaconaal project gekozen samen met de diaconie van Velp, 
momenteel loopt het project“ Vluchtelingen in Syrië “. Verder wordt er tweemaal per jaar een 
gemeentemaaltijd gehouden met vaak een diaconaal thema, waarvan eenmaal voor ons gezamenlijk 
project met Velp. 
Vijf keer per jaar wordt er gekookt met hulp van gemeenteleden voor onze dak- en thuisloze 
medeburgers in het Kruispunt te Arnhem 
Wij participeren in DIANA, het platform van de kerken in de regio dat zich bezig houdt met 
armoedebestrijding. Hieruit is ook de Actie Kersttas ontstaan welk ieder jaar in december wordt 
gehouden.  
Waar hulp nodig is, is er ook de mogelijkheid voor individuele financiële ondersteuning vanuit de 
diaconie. 
Wij hebben met de kerken in Velp afgesproken om gezamenlijk op te trekken t.b.v. de vluchtelingen 
die in Velp opgevangen worden.  
Namens de diaconie, Wil Both 
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Stichting Hulp bij schulden Rheden-
Rozendaal 
Op 13 mei jl. is de Stichting Hulp bij schulden 
Rheden-Rozendaal formeel opgericht. U heeft 
eerder kunnen lezen over de toenemende 
schuldenproblematiek in ons land en het 
initiatief van de gezamenlijke kerken om 
mensen met problematische schulden bij te 
staan. Dat gebeurt door zogenaamde 

maatjes, die mensen helpen bij het in kaart brengen en oplossen van hun financiële problematiek. De 
maatjes zijn betrokken vrijwilligers met kennis van zaken. 
In onze regio hebben de kerken die samenwerken in DIANA, het diaconale netwerk 
armoedebestrijding Rheden-Rozendaal, besloten om een regionale stichting op te richten. En dat is 
inmiddels gebeurd! 
 

Er hebben zich vijf maatjes en twee coördinatoren aangemeld. Deze zullen in 
de komende weken op cursus gaan, afgesloten door een certificeringstraject. 
We hopen dat eind augustus de certificaten uitgereikt kunnen worden. Daar 
maken we een feestelijke bijeenkomst van, want vanaf dat moment kunnen 
de maatjes aan de slag. Dan zullen zich ook cliënten kunnen aanmelden die 
geholpen willen worden. Er komt een website met informatie over de nieuwe 
stichting en de wijze waarop met zich kan aanmelden. 
 
Erik Kool, voorzitter DIANA 

 

De Serre van Rozendaal: woensdag 22 juni interactieve 

voorlichting mentale fitheid 
De Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, 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.  
Zo zal op 22 juni Maria Meekes spreken over mentale fitness. Bij 
fitness denk je meestal als eerste aan lichamelijke fitheid of 
lichamelijke gezondheid bijvoorbeeld gezond eten, bewegen, 
goed slapen, stoppen met roken enz. Dit is belangrijk.  
Bij mentale fitheid gaat het om de fitheid van je geest. Die staat 

vaak op het tweede plan, maar is net zo belangrijk. Als je namelijk niet alleen een fit lichaam hebt, 
maar ook lekker in je hoofd zit, functioneer je beter, sta je positiever in het leven, ben je actiever, 
heb je minder last van stress en kun je problemen beter de baas. Bovendien zijn lichaam en geest 
met elkaar verbonden. Lichamelijke klachten hebben ook effect op je mentale conditie en 
omgekeerd. Dus als je werkt aan je mentale fitheid heeft dit ook een positief effect op je lichamelijke 
gezondheid. 
Tijdens deze interactieve voorlichting zal mevrouw Meekes informatie geven over wat mentale 
fitheid is, welke signalen er zijn als je niet fit bent. Met hulp van korte oefeningen ervaar je hoe je 
jouw mentale fitheid kunt verbeteren. En natuurlijk is er ruimte voor vragen. Drs. Maria Meekes is  
coördinator preventie van Indigo Gelderland. 
Eerder hebben we de aanwezigheid op 11 mei van Jos Daemen aangekondigd die de mogelijkheden 
zou bespreken om een uitje te organiseren met en voor bezoekers van de Serre. Wegens ziekte was 
hij helaas afwezig. Hij geeft aan dat hij voorlopig niet in de gelegenheid is om te komen. Zodra we 
kans zien om deze activiteit op te pakken, zult u daarover horen. 
Erik Kool 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjexdXcp7bNAhXIWRQKHXmFCnUQjRwIBw&url=https://twitter.com/jobzzpmaatje&bvm=bv.124817099,d.ZGg&psig=AFQjCNHr5kVy9BdTe8ksKBxWy_0tPtPJOA&ust=1466501908165622
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Van de scriba 
* Deze nieuwsbrief komt wat later dan u wellicht verwacht had.  Er was de tussentijdse zomerspecial, 

de zomerfair zelf en nog veel meer. En ja, er is ook nog leven buiten de kerk! 

In de praktijk vraagt de zomertijd om enige aanpassing in frequentie. De kerkenraad bijvoorbeeld 

vergadert al jaar en dag niet in juli en augustus. Zo zal dit jaar ook de nieuwsbrief niet in juli 

verschijnen. Misschien wel in augustus maar alleen indien nodig en  wellicht in de vorm van ‘gewone 

mailtjes’ 

* In de Januari nieuwsbrief van dit jaar schreef ik het volgende: 

“Dankzij de moderne mailmogelijkheden kan ik u allen bereiken met een paar simpele klikken …… U 

kunt ermee doen wat u wilt, lezen, grondig of diagonaal, meteen deleten, 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 bijdrage die 

overgemaakt kan worden op de rekening van de kerkvoogdij onder vermelding van “nieuwsbrief”. “ 

Tot op heden hebben daar 3 mensen op gereageerd met een bijdrage. Overigens, ook als u hem wel 

online leest en niet uitprint  staat het u natuurlijk vrij een kleine bijdrage in de kosten te geven. Het 

rekeningnummer van de kerkvoogdij staat vermeld in de colofon! 

*Tenslotte: Iets wat mij eigenlijk al heel lang opvalt is dat veel gemeenteleden kennelijk de 

Protestantse Gemeente Rozendaal niet in hun adressenbestand opgenomen hebben.  Het gevolg 

daarvan is dat bij overlijden wij daarvan niet formeel op de hoogte gesteld worden, wat adequate 

aandacht voor hun overlijden lastig maakt.  

Gerda van den Bijllaardt 

Bij de KIK-agenda: 

Zaterdag 23 juli vanaf 15.00 uur Film en High Tea 

De Zomerfair was nog niet eens begonnen of er kwam al weer een nieuw idee in ons op. Natuurlijk, 

sinds we film-technisch zo goed uitgerust zijn in de serre “doen” we elke maand een film, ook en juist 

in de zomermaanden. Zou het niet aardig, aantrekkelijk, gezellig zijn er nog iets aan toe te voegen. 

What about een midsummer ‘high tea’? Waarom niet? Ziet u het voor u?  

Eerst een film in de tuinkamer/serre en dan 

de high tea in onze fraaie tuin, overgoten met 

het warme licht van de namiddagzon en een 

muziekje op de achtergrond? Bent u al 

enthousiast?  En bent u van plan te komen? 

Wilt u dat dan per mail of telefonisch melden 

aan mij?  Graag vóór 9 juli! Zeker voor de high 

tea is het belangrijk dat wij weten op hoeveel 

mensen wij kunnen rekenen. U zult begrijpen 

dat wij u de high tea niet gratis kunnen 

aanbieden. Voor het hele “pakket” vragen wij 

€ 7,50, bij voorkeur ter plekke af te rekenen. 

Meer info over film etc. krijgt u t.z.t. in een aparte mail. Wij denken aan een film die past bij een 

zonnige zaterdagmiddag in de zomer! 

namens de KIK-cie, Gerda van den Bijllaardt 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDv7jZg7nNAhUGMBoKHf4YCNAQjRwIBw&url=http://www.london-unattached.com/2016/05/afternoon-tea-the-swan-globe-theatre/&psig=AFQjCNEl4M9SxGj22cYsPuINycf8-lahZQ&ust=1466595366240994
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Dinsdag 9 augustus 20.00 uur: concert in het kader van NJO Muziekzomer 

Shins Klarinetkwintet 
De Vrienden van Sihan LIVE! 
Shin Sihan (young artist in residence) - viool 
Tim Brackman - viool 
Elisa Karen Tavenier - altviool 
Pieter de Koe - cello 
Jelmer de Moed - klarinet 
Voor zijn Animato Kwartet en klarinettist Jelmer de Moed heeft young artist in residence Shin Sihan spannend 
en uitdagend repertoire uitgekozen. Te beginnen met een mooie combinatie van twee meesterwerken uit het 
kamermuziekrepertoire: het klarinetkwintet van Brahms en het strijkkwartet nr. 15 van Schubert. In intieme 
setting leert u Shin en zijn muzikale compagnons in topvorm kennen. Zonder dat bekende Amsterdamse bier, 
wél live!  
Ook is er ruimte voor nieuw werk in dit afwisselende programma. De Engelse Jonathan Brigg won vorig jaar de 
NJO-prijs tijdens de Young Composers Meeting van orkest de Ereprijs en schrijft naar aanleiding daarvan in 
opdracht van het NJO een werk speciaal voor Shin en zijn vrienden. Brigg staat bekend om zijn jazzy en 
opzwepende geluid maar ook om zijn verrassende keuzes. Zet u schrap voor een opzienbarend muziekstuk! 
Programma: 
Brahms - Klarinetkwintet in b, opus 119 
Brigg - Strijkkwartet nr. 1 ‘Katabasis’ (wereldpremière) 
Schubert - Kwartet nr. 15 in G, D887 
> di. 9 aug. - De Kerk van Rozendaal, Rozendaal / 20:00 uur / € 16,50 / jongeren t/m 30 jaar € 11 
 

Biografie 
Shin Sihan (1994) was bijna 6 jaar toen hij zijn eerste vioolles op de Leidse muziekschool kreeg. Na 
anderhalf jaar kwam hij onder de hoede van Coosje Wijzenbeek. Sinds 2011 studeert hij bij Vera 
Beths aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ook volgde hij masterclasses en lessen bij o.a. 
Leonidas Kavakos, Igor Ozim, Pierre Amoyal, Eszter Haffner, Anner Bijlsma, Mark Lubotsky, David 
Takeno en Jaap van Zweden. 
Shin was tweemaal eerste prijswinnaar van de Iordens Viooldagen (2006 en 2008) en was in 2007 

prijswinnaar plus de ontvanger van de Bach Sonderpreis tijdens 
de 12e editie Internationale Wettbewerb für Violine Kloster 
Schöntal, Duitsland. In 2013 kreeg Shin de 2e prijs en de NTR 
Publieksprijs tijdens de 24e editie van het Nederlands 
Vioolconcours Oskar Back. In datzelfde jaar werd ook de Kersjes 
Vioolbeurs aan hem toegekend. 
Als solist speelde Shin met o.a het Gelders Orkest, het 
Symfonieorkest van het Conservatorium van Amsterdam, het 
Haarlems Symfonieorkest, het VU-orkest, het Concertgebouw 
Kamerorkest, het Symfonieorkest Koninklijk Conservatorium en 
het Orkest van het Oosten en werkte hij samen met dirigenten 
als Ed Spanjaard, Jac van Steen, Jules van Hessen en Daan 
Admiraal. 
Sinds 2013 is hij primarius van het Animato kwartet waarmee hij 
veelvuldig concerten geeft in het binnen- en buitenland. Zo 
traden zij op tijdens o.m. het HARMOS festival in Portugal, het 
‘Festival de International de Inverno de Campos do Jordão’ in 
Brazilië en het Kamermuziekfestival Utrecht. 

Hiernaast vormt hij ook een vast duo met pianiste Anne Brackman. Samen met haar is hij een van de 
laureaten van Dutch Classical Talent Tour & Award 16/17. 
Shin bespeelt een viool gebouwd in 1895 door Enrico Rocca, hem ter beschikking gesteld door het 
Nationaal muziekinstrumentenfonds. 
(foto: Kimberley Zondag) 
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Terugblik Rozendaalse zomerfair 2016 
 

We hielden ons hart vast in verband met de weersvoorspelling, maar we hebben weer een mooie en 
gezellige fair gehad, het tweede weekend van juni. Walter Jansen had dit jaar in zijn collectie een 
groot aantal tweedehands boeken opgenomen. Interessante titels en niet van nieuw te 
onderscheiden. En op zondag was er een taxateur die oude boeken van bezoekers beoordeelde. In 
de kerk had de KIK dit jaar een beperkt aantal kunstenaars uitgenodigd om te exposeren, waardoor 
de werken de aandacht konden krijgen die ze verdienden. Ingrid Oomens met haar schilderijen 
waarin verschillende materialen zijn verwerkt en met fragiele schaaltjes van papier māché. Irene van 
Leeuwen exposeerde haar op de Waddeneilanden geïnspireerde schilderijen en was daarnaast heel 
druk met portret tekenen. Jo en Josie Debije waren prominent aanwezig met hun grote, kleurrijke 
schilderijen verspreid door kerk en tuinkamer. In de bijruimten hadden Anke Mosselman met 
originele sierraden en tassen en Wil van Ingen met bijzonder keramiek veel bekijks. En in de tuin 
weer een kring van kraampjes met uiteenlopende zaken: jams (Roely Talens), brocante (Anne van 
Schaik), quilts en breisels (Trudy Wassink, Regien Hart en Valeria Olivati), sieraden (Klara Schurink), 
draaiwerk van hout (Otto Koedijk), sieraden van bijzondere houtsoorten (Yves Paul), keramiek (Dirry 
Bloem), glas (Mieke Adema) en planten, met name Rhodoxis-soorten (Kwekerij Jaap Duijs). Amnesty 
International had een stand met kaarsen en kaarten en een te ondertekenen petitie tegen 
mensenrechtenschendingen.  
Natuurlijk waren er lekkere hapjes en was er muziek. Zaterdagmiddag trad de jazzsectie van de 
Rozendaalse Kapel op, op zondag Gerda Reijnders met haar trekzak en als afsluiting het Bakho Trio 
met Oost-Europese liedjes. Zondagmiddag moesten we op een bepaald moment naar binnen 
vluchten voor de regen, maar daarna brak de zon weer door. 
Een geslaagde fair, met dank aan de exposanten en vele vrijwilligers die hapjes gemaakt hebben, 
gesurveilleerd, opgebouwd en weer opgeruimd!  
De commissie Kunst in de Kerk, Gerda van den Bijllaardt, Els Westerveld, Liesbeth van Hulst, Erik 
Kool. 
 



9 
 

    
Niet alleen maar grijze hoofden op de fair! 
 

  
Op het nieuwe terras is veel mogelijk! 
 

Alle foto’s van de zomerfair staan op onze site: dekerkvanrozendaal.nl !!! 

 
Zomercantorij in Rozendaal 
Ook dit jaar wordt er in de zomermaanden traditiegetrouw een zomercantorij georganiseerd.  
De zomercantorij start op 3 juli en loopt door tot en met 28 augustus. Eenieder die dat wil kan weer 
meezingen met de zomercantorij. Net als voorgaande jaren hoeft u niet goed te kunnen zingen of 
ervaring te hebben als koorzanger, het belangrijkste is dat u plezier beleeft aan zingen. 
U bent van harte welkom als u zomaar een keertje komt, maar ook als u vaker komt. U mag alleen 
komen en samen met anderen. U hoeft niet verbonden te zijn aan (de kerk van) Rozendaal, ook 
mensen uit Velp, Arnhem, Westervoort en nog verder weg zijn van harte welkom. 
Als het u heel goed bevalt mag u ook na de zomer blijven, maar dat hoeft natuurlijk niet. 
Uiteindelijk is het enige wat telt dat u het leuk vindt om (een keer) samen met anderen te zingen.  
De zomercantorij repeteert elke zondagmorgen om half tien in de serre en zingt vervolgens om tien 
uur in de dienst. Er wordt hoofdzakelijk éénstemmig gezongen en het betreft voor het merendeel 
(redelijk) bekende liederen. 
De zomercantorij wordt afwisselend geleid door Ada Waalboer en Anita Nibbelink.  
We zien ook dit jaar weer uit naar een zomer vol zang en zangers! 
Ada Waalboer  Anita Nibbelink 
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P r o g r a m m a    
s e i z o e n 2016 -2017 

 
 

CONCERTEN 
in de Kerk van Rozendaal 

Aanvang 15.30, na afloop ‘meet and greet” 

9 okt 2016:   Staffa Trio (klarinet, viool, piano) 
  en De Dames van het Hoornkwartet 

20 nov 2016:   Cecile Huijnen (viool)  
  en Marieke Grotenhuis (accordeon) 

26 feb 2017:   het Haydn Trio (fluit, piano, cello) 

2 apr 2017:  Marianne Ratjski (piano)  
  met Elin Meijen (zang)  
  en Dylan’s Daughter (zang en gitaar) 
 

FILOSOFISCHE KRING 
in de Serre van Rozendaal 

20.00 – 22.00 uur 
 

Thema: Disciplinering van de maatschappij 
Dit thema is gekozen vanwege het toenemende disciplineren van de samenleving , met begrippen als 

protocollen, checklijstjes, zelfdiscipline, zelfregulering, triage, insnoering van de de professional in de 

organisatie, sturen en controleren van het volk, moreel handelen versus de wettelijke mogelijkheden. 

De data liggen vast, bijna alle sprekers hebben toegezegd: 

 
17 okt 2016: Foucault: discipline, toezicht en straf: de geboorte van de gevangenis 
  Prof. Dr (em) Machiel Karskens, Radboud Universiteit 
31 okt 2016: Krijgsmacht: Hiërarchie versus eigen verantwoordelijkheid 
  Dr Peer de Vries, brigade generaal b.d. en filosoof 
14 nov 2016: Disciplinering van de maatschappij door de moderne media  
  en “big data", Dr Marcel Becker, Radboud Universiteit 
28 nov 2016: Het bankwezen in crisis en de opgelegde disciplinering versus  
  zelfregulering, Drs  Roland Mees, bankier en filosoof  
12 dec 2016: Disciplinering in de gezondheidszorg,  
  Drs Angeline van Doveren, Ziekenhuis-ethica, Rijnstate Ziekenhuis 

 

SOCRATISCH GESPREK 
in de Serre van Rozendaal 

19.30 – 22.00 uur 

16 en 30 jan en 13 en 27 feb 2017: vier Socratische Gesprekken gemodereerd door Hein Hoek 
 



12 
 

PG Rozendaal Agenda 2016 
    

Juni    

 Wo 22 Vanaf 
10.00 uur  

Serre van Rozendaal met Maria Meekes van Indigo over 
Mentale Fitheid 

   Zo 26 10.00 uur Ds. M.G. Fernhout uit Arnhem 

 Wo 29 20.00 uur Ds. Frans Ort over Kerkelijke architectuur: de gotiek 

    

Juli  Zo 3  10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal 

 Zo 10  10.00   uur Ds. G. Bomer, Doesburg                                                           HA                                

 Wo 13 20.00 uur Ds. Frans Ort over kerkelijke architectuur: de 20e eeuw 

   Zo 17   10.00 uur Ds. L. van Hilten-Matthijsen, Apeldoorn 

   Za 23 14.30 uur Film en High Tea 

   Zo 24   10.00 uur Ds. K. Dijk, Duiven  

   Zo 31  10.00 uur Ds. G. W. van der Brug, Zutphen 

    

Aug.  Zo 7 10.00 uur Ds. M. Beekhuis-Wassenburg, Rozendaal 

 Di 9  20.00 uur Concert NJO 

 Zo 14 10.00 uur  Ds. G. Grandia. Doesburg                                                          HA                                                  

 Wo 17  20.00 uur Film in de tuinkamer 

 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 
 
 
 
 
 
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 in augustus  verschijnen                                                                                                   
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