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Gedicht 
 

Jaren geleden stuitte ik in een boek met Christusafbeeldingen op een donkerbruin schilderij, 
waarop een uiterst naargeestig (overigens: leeg) kruis staat. Aan de voet van het kruis knielt 
in het donkere deel van het schilderij een vrouw, die opkijkt naar het kruis. Er zijn twee 
lichtende plekken in het schilderij te zien: de ene bevindt zich op de plek waar het gezicht 
van Jezus zich bevonden heeft, de andere lichtplekken worden gevormd door de lichte ogen 
van de opkijkende Maria Magdalena. Alsof het licht dat Christus’ gelaat verspreidde zich 
opnieuw heeft genesteld in de ogen van mensen die zich tot Hem richten. Ik schreef er 
onlangs het volgende gedicht bij. 
 

  Paasmorgen, Magdalena  
        als op Golgotha 

  

  met zijn laatste kreet nog in m’n oren 

  scheur ik me los uit nacht en ontij,  

  staar roerloos naar het leeg gemaakte hout, 

  herinner me die stem: 

  ‘je bent vergeven, mensenkind’, 

  alsof ineens het licht zich samenbalt, 

  springlevend mij influistert: 

  ‘zoek niet bij de doden, lééf’ 

  

  zal ik dan keren, 

  vliesdunne dageraad aan de horizon: 

  er wachten mensen in een nieuwe dag 

  
Frans Ort 
 

Stille Week 
 

De komende tijd wordt gekenmerkt door de viering van de Stille Week. In deze week staan 
we als gemeente intensief stil bij de periode rondom het lijden, sterven en opstaan van de 
Heer der kerk. De Stille Week vangt aan met de viering van Palmzondag, de dag waarop we 
intocht in Jeruzalem gedenken. De evangelisten vertellen dit verhaal, alleen Lukas vermeldt 
daarbij dat Jezus huilde bij de intocht, omdat de mensen Hem niet begrepen. In veel kerken 
is er een processie van de kinderen met hun Palmpasenstokken. Op Witte Donderdag nemen 
we de draad weer op: op deze dag wordt traditioneel door de kerk het Avondmaal gevierd. 
Wij lezen dan de verhalen rondom het Laatste Avondmaal, het verraad van Judas, de 
voetwassing of de gebeurtenissen in Gethsemane. In verbondenheid met Jezus en zijn 
leerlingen vieren we die avond ook het avondmaal. Het is een viering die voor mijzelf altijd 
overschaduwd wordt door de vraag “ik toch niet, Heer?”, de vraag die een reactie is op de 
woorden van Jezus, dat één Hem verraden zal. Op Goede Vrijdag lezen we integraal één van 
de evangeliën met het verhaal over de kruisiging en het sterven van Jezus. In deze viering 
staan ook verschillende zaken vast: we doven de paaskaars met het sterven van Christus, we 
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lezen de woorden van het Beklag Gods. Dat laatste is weer teruggekeerd. Was het Beklag 
Gods vroeger een tekst met een aantal antisemitische zinswendingen, na correctie en 
herbewerking ligt het accent heel nadrukkelijk op het feit, dat wijzelf worden aangesproken 
door God: “Ik gaf je de aarde, jij bereidde mij een kruis”. Op Stille Zaterdag kunnen we twee 
kanten op: we komen vroeg in de avond samen en de dienst is zeer sober van opzet. Wij 
waken als het ware bij het gesloten graf en herinneren ons de belofte van een opstanding. In 
Rozendaal kiezen we voor de andere opzet: de viering van de Paasnacht. In deze dienst 
worden teksten gelezen over de bevrijdende daden van God in de geschiedenis, die gevolgd 
worden door de herdenking van de doop en de opstanding van Jezus. In deze dienst wordt 
ook aan het begin de Paaskaars de kerk binnengedragen en ontsteken wij kaarsjes om te 
symboliseren dat wij zijn ‘aangestoken’  aan het licht van Pasen. Deze dienst behoort in zijn 
vorm en opzet tot de kern van de Stille Week. De dienst wordt gevolgd door de viering van 
het Paasfeest op Eerste Paasdag: feestelijk vieren we met de kinderen in ons midden dat 
Jezus is opgestaan: liederen en teksten barsten uit in een lofprijzing op de overwinning op de 
duisternis en de dood. Ik hoop dat we met elkaar mooie en inspirerende diensten mogen 
vieren. 
 
Nicodemuskring 
 
Op vrijdag  18 maart komen we weer samen met de Nicodemuskring. Spraken we de vorige 
keer over de vragen rond leven en sterven, ditmaal gaan we een heel andere richting op. 
Jaap Schipper zal ons een inleiding verzorgen over de processies in Carthagena  (Spanje). In 
de presentatie zal hij symboliek en achtergronden van deze bijzondere processies toelichten 
en ontsluieren. We komen samen in de Serre van onze kerk. DE zaal is open vanaf kwart voor 
tien. Om kwart over tien beginnen we. Het geheel duurt meestal tot om en nabij kwart voor 
twaalf. U bent als altijd van harte uitgenodigd. 
 

Nieuw-ingekomenen avond 
 
Op woensdagavond 6 april hebben wij een avond georganiseerd voor mensen die de 
afgelopen twee jaar in onze gemeente nieuw zijn ingekomen. We gaan letterlijk kennis 
maken met elkaar: middels een gesprekserie rondom onze eigen ‘reis naar Rozendaal’ en via 
een aantal korte inleidingen op het gemeente-zijn zoals we dat hier in onze gemeente 
trachten vorm te geven. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Serre van 
onze kerk. Als alles goed is, zijn de betrokkenen de afgelopen tijd uitgenodigd. U bent van 
harte welkom! 
 

Rond-de-tafelgesprekken 
 
U bent minstens zo hartelijk welkom bij de komende serie Rond-de-tafelgesprekken die we 
hopen te organiseren op 13 april (avond), 15 april (morgen), 20 april (avond) en 22 april 
(middag). We komen steeds bij gemeenteleden aan huis, waar we met maximaal 10 
deelnemers samenkomen. Dit jaar spreken over een aantal uitspraken rondom het kerk-zijn 
in 2025. In de media is er heel wat te doen geweest rondom het rapport van onze synode 
Kerk 2025 – waar een woord is, is een weg. Niet alleen over onze verwachtingen wordt 
gesproken, er is ook aandacht voor de krimpende kerk en de consequentie voor de 
gemeenten in ons land. Hieromheen zijn stellingen bedacht waarover we met elkaar in 
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gesprek gaan: variërend van ons eigen geloof, tot onze verwachtingen van de toekomst. In 
de kerk liggen bij de uitgang de komende weken intekenlijsten, waarop u uw naam en 
telefoonnummer kunt vermelden, als u deel wilt nemen aan één van de bijeenkomsten. Het 
wordt een beetje eentonig om mijn hoofdstukken mee te eindigen, maar het is opnieuw van 
harte gemeend: ook hier heten wij u graag en hartelijk welkom! 
 

Diaconiecollectes maart/april 
 
 
 
Zondag 13 maart  gaat het om steun aan migranten in 
Nederland, onder het motto 'zet een stap naar de ander'. In 
Amsterdam Zuidoost wonen zo'n 80.000 mensen van 135 
nationaliteiten. Velen van hen worstelen met de taal, het 
opvoeden van hun kinderen en onze ingewikkelde wet- en 
regelgeving. Namens 6 kerken in dat stadsdeel proberen 
vrijwilligers en buurtgenoten deze mensen te helpen hun weg 
te vinden door onder andere  het geven van taallessen, 
juridisch advies en het verstrekken van maaltijden en 
medische zorg. 
 
 

Zondag 20 maart wordt weer gecollecteerd voor het Passion in Hummelo. 'Passion' is een 
samentrekking van 'Passie' en 'Sion'. Vanuit de meest elementaire vorm van christen zijn wil 
men de passie overbrengen om mensen te helpen die hun leven aan het herstructureren 

zijn. Zo wordt dak- en thuislozen vanuit de dagopvang in 
de grote steden een rust- en hulpperiode van 4 tot 6 
weken aangeboden: een zgn.  Time-out voorziening. 
 
Witte donderdag 24 maart is de opbrengst voor het 
diaconaat. 
Goede Vrijdag 25 maart : als gebruikelijk geen collecte. 
Stille zaterdag 26 maart is er een collecte voor het 
Hospice Rozenheuvel. 
Eerste Paasdag 27 maart : er wordt rond gegaan voor ons 

gemeenschappelijke (met Velp) project 'Syrië ' 
 
Zondag 3 april wordt ingezameld voor 'Exodus' ,een organisatie die zich bekommert om ex-
gedetineerden, die nogal eens zonder enige opvang na het uitzitten van hun straf op straat 
komen te staan. Exodus trekt zich die situatie aan door te helpen bijvoorbeeld huisvesting en 
werk te vinden. 
 
Zondag 10 april is de collecte weer voor het  Werelddiaconaat. 
 
namens de diakenen Ans van Dijkhuizen 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHvuq_t7bLAhXkNpoKHbm5Do0QjRwIBw&url=http://www.merwertv.nl/11-februari-26-maart-zet-een-stap-naar-de-ander/&psig=AFQjCNFhmGKOGksNacTdzemIzdkNchh6qg&ust=1457710059681481
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TERUGBLIKGEMEENTEMAALTIJD VAN 22 FEBRUARI J.L. EN ONS PROJECT 
SCHULDHULPMAATJES. 
Een geslaagde maaltijd met als hoofdgerecht 4 variaties van de ons overbekende Hollandse 
erwtensoep met roggebrood en spek. Voor degenen die niet van deze soep houden was er 
een goed gevulde tomatensoep met stokbrood. Er werd door zo’n 40 deelnemers  van 
genoten en de tafelgesprekken waren geanimeerd. Na de koffie/thee kwam het project 
SchuldHulpMaatje ter sprake. Het werd geïntroduceerd door de heer Gidie Ritzerveld van de 
stichting SHM Zutphen. Het is de bedoeling dat in de gemeenten Rheden/Velp en Rozendaal 
ook gestart wordt met  dit project. Eerst moet er  een bestuur vanuit de gezamenlijke kerken 
worden samengesteld. Zodra dit bestuur functioneert kunnen er Maatjes ( die verstand van 
financiële zaken hebben) gezocht worden of zij kunnen zich zelf aanmelden. De bedoeling is 
dat iemand  met problematische schulden een Maatje toegewezen krijgt die met de persoon 
in kwestie meedenkt en meekijkt. Dus samen de schulden aanpakken en tot een oplossing 
komen of de weg wijzen “ die gelopen moet worden”. De Maatjes krijgen ook een opleiding 
en kunnen zo de mensen  helpen  weer uit de geldzorgen te komen. Er zijn landelijk reeds 80 
gemeenten die meedoen aan dit project. 
Namens de diaconie Wil Both.  
 

 
VAKANTIES VOOR OUDEREN MET AANDACHT. 
Het Vakantie Bureau organiseert in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland vakanties 
voor ouderen die geen/weinig of veel zorg nodig hebben. De aanwezigheid van vrijwillige 
medewerkers maakt het mogelijk dat uw zorgbehoefte bijna nooit een belemmering hoeft te zijn om 
aan een vakantie deel te nemen. Veel gasten komen uit de Protestantse Kerk, dat wil niet zeggen dat 
u lid hoeft te zijn van deze kerk om via ons vakantie te vieren: iedereen is van harte welkom! Er zijn 
verschillende vakantieplaatsen mogelijk. Voor informatie kunt u terecht bij: Het Vakantie Bureau, 
Postbus 6, 6740 AA Lunteren, telefoonnummer 0318 48 66 10. Via internet: 
www.hetvakantiebureau.nl.   
PS:  indien noodzakelijk is een financiële bijdrage mogelijk vanuit onze diaconie. 
Namens de diaconie Wil Both. 
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De Serre van Rozendaal 
 
 
 
 
 

Elke woensdagochtend is de Serre van 
Rozendaal, Kerklaan 15, geopend voor 
ontmoeting en koffie van 10.00 tot 12.30 uur. 
En van tijd tot tijd is er een extra activiteit.  
 
Op woensdag 16 maart zal Loes Hupkes weer 
aanwezig zijn. Zij zal vertellen 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. 
 
Op woensdag 30 maart zal de heer Mulderink een discussie tussen de bezoekers leiden over 
een aantal actuele onderwerpen. Eén daarvan is wel zeer actueel, namelijk het referendum 
op 6 april over het verdrag tussen de EU en Oekraïne. U bent van harte welkom om mee te 
praten of alleen te luisteren onder het genot van een kopje koffie. 

 
Op woensdag 13 april  zullen Joke van Galen en 
Arlène Berends dialooggesprekken voeren over 
veranderingen in de zorg. Ze doen dat in het kader 
van het programma ‘Zorg Verandert’. In een 
speelse werkvorm wordt een groepsdialoog 
gevoerd over onderwerpen als het 
keukentafelgesprek, sociaal netwerk, eigen regie, 
zorg en welzijn. Deelnemers in een dialoog delen 
ervaringen, tips, informatie en aandacht.  

 
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 
 

Vrijwilligersdag in de pastorietuin 
De meteorologische lente is begonnen en aan de temperatuur merken we dat ook. Dus er is 
werk, niet aan de winkel, maar in de tuin! De tuincommissie, geholpen door enkele 
enthousiaste vrijwilligers, is al een poos bezig met werkzaamheden. Bollen planten, snoeien 
en harken, onkruid verwijderen. We hebben opdracht verstrekt aan hoveniersbedrijf Kapona 
voor het grotere werk: het planten van bomen, rododendrons en azalea’s, het afwerken van 
het talud achter de bergingen, het inplanten van een grote border met vaste planten. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3xPCtv7jLAhUnP5oKHSxbAGcQjRwIBw&url=http://www.dekerkvanrozendaal.nl/verhuur/de-serre-van-rozendaal&psig=AFQjCNF3RsIdH0kahB5pJG4LHBdfjpgjWw&ust=1457780937309671
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5-LGMwrjLAhWsbZoKHR7SDsgQjRwIBw&url=http://www.dekerkvanrozendaal.nl/verhuur/de-serre-van-rozendaal&bvm=bv.116573086,d.bGs&psig=AFQjCNEh6E06Pai56z4kDOxZh7zA0a1f4A&ust=1457781654241611
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Om kosten te besparen hebben we afgesproken om een deel van het werk zelf uit te voeren. 
Als u van gezond en bevredigend werk in de buitenlucht houdt, kom dan de tuincommissie 
helpen op dinsdag 22 maart vanaf 10.00 uur. We maken er samen een gezellige en nuttige 
dag van. Als u maar een enkel uurtje tijd heeft bent u uiteraard ook welkom. Opgave graag 
bij Erik Kool, tel 3611721. 

                                                                           

                                                           
 

Tuin Taferelen 
Sinds ik afgelopen mei als nieuwe bewoner in de pastorie van de Rozendaalse Kerk ben komen te 
wonen, mag ik mijzelf gezegend weten te kunnen genieten van de prachtig grote pastorietuin. Een 
genot dat ik – als voormalig stadse jongen – eerder niet vaak heb gehad. Zeker nu ik hier ook nog 
eens naar hartenlust in de tuin mag maaien, spitten, snoeien en wat al niet meer!  
Al doende steek ik er een hoop van op en gelukkig houdt ook mijn buurman Henk nog een oogje in 
het zeil. 

Alsof ik mij niet al gelukkig genoeg mocht 
prijzen te wonen in zo’n prachtige 
omgeving, bleek dat de Tuincommissie 
van de Rozendaalse Kerk het plan had 
opgevat om dat gedeelte van de 
pastorietuin dat met de renovatie nog 
niet opnieuw was aangelegd - volledig 
nieuw te willen inrichten. Als bewoner 
werd ik nauw betrokken bij alle 
voorbereidingen en door al deze 
uitvoerige plannen laaide ook mijn 
enthousiasme al snel op om egel, 
eekhoorn en vogel in onze nieuwe tuin 
terug te winnen. Mijn plannen werden 
door de Tuincommissie van harte 

toegejuicht en dus was een voorzichtige eerste stap met het ophangen van een al jaren ongebruikt 
mezenkastje snel gezet.  
En terwijl er onder enkele koolmezen-mannetjes direct een felle concurrentiestrijd losbarstte over 
wie dit nieuwe nestkastje nu als eerste ontdekt had, kreeg ik enkele dagen later onverwacht bezoek 
in de tuin van een heel andere orde.  
Toen ik een paar dagen later ’s ochtends vroeg de tuin in keek, bleek onze tuin namelijk bezocht te 
zijn door nachtelijke bezoekers van een heel ander kaliber. Een flink deel van het zorgvuldig 
onderhouden gazon vakkundig omgewoeld! 
Omdat ik mijzelf nog altijd beschouw als leek in kennis over de aanwezige diversiteit aan flora als ook 
fauna, kon ik zelf maar één schuldige bedenken: wildzwijnen!                                                                     
Als dat waar was, dan zaten we nu wel met een serieus probleem!                                                             
U heeft allicht wel eens gezien wat deze dieren kunnen aanrichten, zo aan de randen van een 
fietspad bijvoorbeeld. Ook hier was het niet anders: précies langs de randen van het bestraatte terras 
waren de plaggen los gewroet. Het liefst hadden ze het terras waarschijnlijk ook nog even 
omgeploegd! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiop9-8qbbLAhVOSZoKHaBwBYAQjRwIBw&url=http://www.linnes.nl/2013/02/16/haal-de-lente-in-huis-tips/&bvm=bv.116573086,d.ZWU&psig=AFQjCNGx_jwK-Az-4U23mafXyeZdVTn0GQ&ust=1457706344073710
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCq7m5qLbLAhUKDJoKHXVJAecQjRwIBw&url=http://leukinformatief.blogspot.com/2012/03/voorjaarsbloemen.html&bvm=bv.116573086,d.ZWU&psig=AFQjCNH_8lTpox9WvGzsQcW6R1PKbdFgYw&ust=1457706030667706
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV1orQqLbLAhWEYZoKHQo9BRsQjRwIBw&url=http://bloembollen.westlandbol.nl/author/wilco/&bvm=bv.116573086,d.ZWU&psig=AFQjCNH_8lTpox9WvGzsQcW6R1PKbdFgYw&ust=1457706030667706
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis2om1vbjLAhWpDZoKHWFqDM4QjRwIBw&url=http://clausdoesburg.nl/author/harmclaus/&bvm=bv.116573086,d.bGs&psig=AFQjCNGvHhYGJIgxp2xD44zYTIBAWXiFYw&ust=1457780333887926
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Zoals gezegd; op bezoek van wildzwijnen zat ik nu niet bepaald te wachten, dus besloot ik snel eens 
nader te informeren bij dhr. Wijlhuizen, dé praktijk-deskundige bij uitstek, wat betreft de flora en 
fauna in onze gemeente.Na het aanhoren van mijn relaas wees hij mij echter op de mogelijkheid dat 
het wel eens heel goed een das zou kunnen zijn geweest. Dassen! 
Dat zou wel héél bijzonder zijn, vond ik. Ik had al eerder begrepen dat er inderdaad een dassenburcht 
zou moeten zijn in het kasteelpark, maar een echte das had ik nog nooit gezien! 
Het hield de gemoederen nog enige tijd flink bezig in welke hoek de schuldigen uiteindelijk gezocht 
moesten worden, maar ondertussen moest de toegebrachte schade wel maar eens hersteld 
worden!Buurman Henk gaf advies hoe ik dit aan diende te pakken: ‘gewoon een beetje egaliseren die 
gaten en de plaggen flink aanstampen! Het hoeft niet té precies hóór Mark!’’ En terwijl ik dus druk 
doende was met het aanstampen van de plaggen, viel mijn oog opeens op een klein, lichtkleurig 
voorwerpje dat daar onder de aarde tevoorschijn was gekomen. Een soort eierdopje, helemaal 
opgevuld met modder en klei. 
Na enig bestuderen kwam het mij voor dat het wel eens een oude pijpenkop zou kunnen zijn, zo’n 
eentje van vroeger, op een lange steel. Thuis het fragiele voorwerpje voorzichtig schoongeborsteld 
en uitgespoeld en warempel: het was inderdaad een oude kop van een pijp. Met verkoolde vulling er 
nog in! Er bleek zelfs een inscriptie op de hiel van de pijpenkop! 
Enige naspeuringen leerde mij dat het een klassiek voorbeeld was van een Goudse kleipijp, van het 
type ‘ovoide’ model. Zoals de naam al zegt werden deze pijpen van klei vroeger in Gouda gemaakt, 
en wel in de periode van 1730 tot ca. 1864.                     
Dankzij de inscriptie op de hiel is het zélfs mogelijk na te gaan wie de maker van deze pijp is geweest 
en moet deze pijp hoogstwaarschijnlijk zijn gemaakt ergens tussen 1730 en 1790. Precies in de 
periode van de bouw van de Rozendaalse Herenkerk! 
Ik stel mij dan zo voor dat een toenmalige predikant destijds op een mooie zomeravond op het 
bankje achter de Kerk moet hebben gezeten; onder het genot van zijn pijpje genietend van het 
prachtige uitzicht dat de pastorietuin ook hem zal hebben geboden… 
 
Ik kom nog even terug op de ongenode bezoekers in de pastorietuin. Ondanks de sterke vermoedens 
bleek het niet mogelijk met zekerheid de schuldigen aan te wijzen; de deskundige meningen waren 

nog wat verdeeld. 
Begin deze week wil ik mij net gaan 
klaarmaken voor de nacht, het was al erg 
laat, had net alle lichten al uit gedaan, 
toen ik uit het raam opeens duidelijk een 
grote schaduw op het gazon ontwaarde! 
Een stuk groter dan ik mij had 
voorgesteld, een prachtig zilvergrijze 
vacht en toen hij zich even later 
omdraaide zag ik ook duidelijk de 
kenmerkende zwart-witte tekeningen van 
de kop. Een prachtige, grote, knorrige das! 
Ongestoord en op z’n gemakje 

rondscharrelend over het gazon, op zoek naar een paar grote, dikke regenwormen. 
Sindsdien krijg ik ’s avonds nu geregeld bezoek van dit prachtige dier. 
Als bewoner voel mij werkelijk enorm bevoorrecht dat ik op zo’n prachtige plek kan wonen, te 
midden van al die historie én natuur. Een plek die, met de aanleg van de nieuwe pastorietuin nóg 
veel mooier beloofd te worden. En daarom wil ik u graag van harte uitnodigen om, wanneer de tuin 
straks af is, op een mooie zomeravond hier ook eens van te komen genieten. Ik kan u beloven, het 
wordt prachtig! 
En als u heel stil bent…wie weet ontmoet u dan zelfs wel de das. 
Mark Willems 
Bewoont sinds kort de pastorie van de Kerk van Rozendaal. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQiNLSu7jLAhXrKJoKHVgFAbIQjRwIBw&url=http://groengroepsevenum.nl/artikel-klokske-27-april/&psig=AFQjCNHe0di_3Vsf8oUF41u4fKdaF8Sw_w&ust=1457779860450847
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Kent u het Orgelpark in Amsterdam?  Nee? Ga dan eens naar    

www.orgelpark.nl 

Van  de website: 

“Welkom bij het Orgelpark, het internationale concertpodium in Amsterdam voor organisten, 

componisten en andere kunstenaars. Een uniek podium, durven wij in alle bescheidenheid te 

zeggen. 

Het Orgelpark is gehuisvest in de prachtig gerestaureerde monumentale Parkkerk aan de Gerard 

Brandtstraat bij het Vondelpark en heeft als doel het orgel door een nieuwe presentatie te 

integreren in het muziekleven. Was het orgel traditioneel vooral dienstbaar aan het gebouw (kerk), 

in het Orgelpark staat het gebouw in dienst van het orgel en zijn muziek.” 

Waarom nu deze aandacht? Omdat onze eigen organist Andries van Rossem komend 

weekend een première beleeft. Lees verder! 

Via Crucis met Franz Liszt, Marcel Dupré, Andries van Rossem 

De overweldigende aandacht voor Bachs Mattheuspassie zou het bijna doen vergeten: voor de 

lijdenstijd is veel meer prachtige muziek geschreven. Het Orgelpark wijkt daarom bewust af van 

het gebaande Mattheus-pad en kiest elk jaar voor oude en nieuwe muziek rond ‘de kruisweg’. 

Ditmaal vertolkt pianist Willem Brons Franz Liszts Via Crucis (10 maart), speelt organist Ben van 

Oosten Le Chemin de la Croix van Marcel Dupré (11 maart), en zingt koor Consensus Vocalis een 

nieuwe toonzetting van Andries van Rossem (12 maart). De kruisweg is al sinds eeuwen de serie van 
14 momentopnamen van de tocht die Jezus naar het kruis aflegde. Elke katholiek kerkgebouw heeft 
er afbeeldingen van aan de muur hangen. Voor componisten een prachtig motief voor een suite, 
want elk ‘station’ kan in klank worden uitgebeeld. Franz Liszt deed het met grootse en diepe 
gebaren, waarbij hij tevens zijn talent voor langzame, bijna stilstaande muziek volop inzette. Willem 
Brons speelt op donderdag 10 maart (20.15 uur) Liszts pianoversie, en leidt die in met Bach en 
Beethoven; waarom hij dat doet, licht hij vooraf in een inleiding toe. Ben van Oosten, een van de 
belangrijkste specialisten in Franse romantische muziek, speelt een dag later (20.15 uur) Marcel 
Dupré’s indrukwekkende Le Chemin de la Croix. 

Het Orgelpark presenteert ditmaal in de Via Crucis ook een geheel nieuwe compositie over de 

kruiswegthematiek: het gaf Andries van Rossem opdracht een Via Crucis voor koor en orgel te 

componeren. Het werk wordt op zaterdag 12 maart om 20.15 uur in première gebracht, door 

Consensus Vocalis onder leiding van Klaas Stok; Erwin Wiersinga verzorgt de orgelpartij. In een 

interview vertellen dirigent Klaas Stok en componist Andries van Rossem over de tot 

stand koming van de Via Crucis. * 

 

Tijdens de drie dagen van de Via Crucis zal de kruisweg in twaalf staties te zien zijn. Fifi van Leent 

maakte etsen en litho’s van de lijdensweg van Christus. 

 

*Het interview is te bekijken door te klikken op de afbeelding onder bovenstaande tekst op de site 

van het orgelpark.  

Gerda van den Bijllaardt 

http://www.orgelpark.nl/
http://www.orgelpark.nl/nl/agenda/via-crucis-franz-liszt
http://www.orgelpark.nl/nl/agenda/via-crucis-dupr-ben-van-oosten1
http://www.orgelpark.nl/nl/agenda/via-crucis-andries-van-rossem
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Woensdag 16 maart 15.00 uur Film in de tuinkamer   

Romantische Deense komedie van Suzanne Bier waarin 

Ida naar Italië reist voor de bruiloft van haar dochter en 

hier de norse weduwnaar Philip ontmoet 

Tijdens haar gevecht tegen borstkanker ontdekt de positief 
ingestelde Deense kapster Ida, dat haar echtgenoot vreemdgaat. 
Ze laat zich niet uit het veld slaan en reist in haar eentje af naar 
Italië voor de bruiloft van haar dochter. Onderweg ontmoet ze de 
vader van de bruidegom, de norse Amerikaanse weduwnaar 
Philip. Terwijl hun kinderen zich klaarmaken voor de grote dag, 
leren Ida en Philip in het zonnige en pittoreske Italiaanse plaatsje 
Sorrento elkaar steeds beter kennen. 

Regisseur Susanne Bier en scenarioschrijver Anders Thomas 
Jensen werkten al vele malen succesvol samen. Zo gooiden ze 
hoge ogen met de drama's 'Brothers' en 'After the Wedding' en 

ontvingen ze een Oscar voor 'In a Better World'. 

3 Ingezonden Berichten:  

 

*Contactmiddag PCOB: Dinsdag 15 maart 14.30 uur  
 

In deze veertigdagentijd willen wij samen toeleven naar Pasen. Wij hebben daarom voor 

deze middag Trix en Koos Willemse uitgenodigd.  Zij gaan  ons aan de hand van vooral 

middeleeuwse afbeeldingen het lijdensverhaal laten zien.  De presentatie heeft de titel : De 

aanloop naar Pasen 

Er wordt begonnen met de opwekking van Lazarus, omdat dit in feite het begin is van het 

passie – en paasverhaal.  

 Daarna volgen we deze paasmiddag  de 
lijdensgeschiedenis vanaf die gebeurtenis. We 
gaan verder met de intocht in Jeruzalem, de 
voetwassing tot en met het Laatste Avondmaal. 
Er wordt getoond hoe diverse kunstenaars de 
gebeurtenissen hebben uitgebeeld en welke 
details voor hen ( of de opdrachtgevers ) 
belangrijk waren. 
Trix en Koos Willemse houden al ruim twintig 
jaar lezingen over de middeleeuwse kunst. 
Trix heeft aan de V.U. gestudeerd, waar 
kunstgeschiedenis haar bijvak was. 
Koos studeerde in Groningen en is door het 

enthousiasme van Trix zich ook in de kunst gaan verdiepen. 
Alle leden, maar ook gasten zijn van harte welkom ! 
Het adres is : Nieuw Schoonoord- De Elleboog. Nieuw-Schoonoord 2 in Velp 
  

http://www.film1.nl/images/portrait/original/85384.jpg
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**  Lieddag van het Oosten in Arnhem op 9 april 
 

Op zaterdag 9 april wordt in de Elisabethkapel een lieddag 

georganiseerd door Ekklesia Twente en Ekklesia De Zijp. 
Bedoeld voor iedereen die van zingen houdt en het leuk vindt 
om de nieuwste muziek samen in te studeren en natuurlijk 
ook bekende liederen te zingen. Dit alles onder leiding van Elin 
Meijnen en aan de piano zit Marianne Ratajski. 
tijd: 11.00 - 15.30 uur (kapel open vanaf 10.00 uur) 
plaats: Elisabethkapel 
adres: Zwarteweg 25, 6812 BA Arnhem 
bijdrage in onkosten: € 15,- p.p. (contant aan de deur betalen). 

Vooraf aanmelden via info@dezijp.nl o.v.v. ‘Lieddag’ en daarbij 
aangeven met hoeveel personen je komt.  

Kleinst denkbare bron is een nieuwe CD die binnenkort uitkomt. 
Teksten van Huub Oosterhuis, muziek van Tom Löwenthal. Een 
aantal nieuwe liederen van deze CD studeren we in op deze 
Lieddag, evenals enkele bekende en minder bekende liederen. 
 

 
Bedoeld voor iedereen die van zingen houdt! 

 
 
***  
 
Beste gemeenteleden van Rozendaal, 
>  
> Inmiddels ben ik weer thuis van onze reis naar Myanmar. 
> We hebben het weer erg goed gehad. Op onze eerste dag in het ziekenhuis hebben we 80 
patiënten gezien, waarvan we er 50 op de operatielijst hebben kunnen zetten. 
> We hebben niet alleen mensen met lepra geholpen, maar ook mensen die geen 
mogelijkheden hebben om met hun aandoening naar een plaatselijk ziekenhuis te gaan. 
> Vaak kunnen zij de kosten die hier aan verbonden zijn niet betalen. 
> Buiten het uitvoeren van de operaties hebben we ook scholing gegeven aan de 
fysiotherapeuten, artsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis. 
> Al met al was het weer een waardevolle missie. 
> Graag wil ik de mensen die deze missie gesteund hebben bedanken voor hun bijdrage. 
> Er word een o.a. een schoolfonds opgericht zodat kinderen ( van ouders met lepra) de 
mogelijkheid krijgen om de (verplichte) bijlessen te kunnen volgen. Dit fonds wordt beheerd 
door de artsen van het ziekenhuis. Uw geld komt dus goed terecht!>  
> Met vriendelijke groet, >  
> Aly Boven- Vrijhof 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ9oeYxrjLAhUkEpoKHUErBkYQjRwIBw&url=http://www.dezijp.nl/&psig=AFQjCNEd1dp1HfGMeUDnrXTM7hl0BDfa1Q&ust=1457782730450171
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PG Rozendaal Agenda 2016 
Mrt    

 Zo 13 10.00 uur Ds. F.Z.Ort                                                                     HA 

 Wo 16 10.00 uur Serre van Rozendaal met Loes Hupkes met hulp ICT 

 Wo 16 15.00 uur Film in de tuinkamer 

 Vrij 18 10.00 uur Nicodemuskring 

 Zo 20 10.00 uur Palmzondag          Ds. S.L.S. de Vries uit Utrecht 

 Wo 23 10.00 uur Serre van Rozendaal 

 Do 24 19.30 uur Witte Donderdag  Ds. G. Bomer uit Doesburg 

 Vrij 25 19.30 uur Goede Vrijdag      Ds. F.Z. Ort 

 Za 26 21.30 uur Stille Zaterdag      Ds. F.Z. Ort 

 Zo 27 10.00 uur Pasen                    Ds. G. Bomer           +Kindernevendienst 

 Wo 30 10.00 uur Serre van Rozendaal met discussie over actuele onderwerpen 

o.l.v. Jan Mulderink  

    

April    

 Zo 3 10.00 uur Pastor B.Elenbaas 

 Wo 6 10.00 uur Serre van Rozendaal met dialooggesprek “zorg 

verandert” door Joke van Galen 

 Wo 6 20.00 uur Avond Nieuw-ingekomenen 

 Zo 10 10.00 uur Ds.F.Z.Ort                                                                       HA 

 Wo 13 10.00 uur Serre van Rozendaal  

 Wo 13 20.00 uur Film in de tuinkamer 

 Zo 17 20.00 uur Ds. S.L.S. de Vries 

 Zo 17 15.00 uur Open Podium 

 Wo 20 10.00 uur Serre van Rozendaal  

 Zo 24 10.00 uur Ds. G.W. van der Brug 

 Vrij 29 10.00 uur Nicodemuskring 

 
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: 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 april verschijnen                                                                     

Kopij kunt u mailen naar de scriba, uiterlijk woensdag 6 april                                

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

