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Gedicht
Ik schreef u in de afgelopen nieuwsbrief, dat ik druk doende ben met de samenstelling van een
bundel met religieuze poëzie. Veel van de gedichten verwijzen naar een Bijbelgedeelte, dat ik
doorgaans er ook bij vermeld. Als je dan de zaken overziet, is het ook voor jezelf een ontdekking om
te zien dat een aantal gedichten gemaakt zijn rondom de profeet Elia, met name het gedeelte van I
Koningen 19, het verhaal waar Elia God ontmoet op de Horeb (Sinaï). In de context van de
Nicodemuskring spraken we over het veranderende Godsbeeld van de twintigste eeuw. I Koningen
19 neemt daarop een voorschot: God trekt voorbij in storm, en vuur, en aardbeving, maar “daarin is
Hij niet”. Het is alsof Hij alle wapens aflegt die de goden ter beschikking hebben. Hij is weerloos
aanwezig in de stilte: “het suizen van een zachte koelte” of beter nog: “een ijl zwijgen”. Ik schreef er
de volgende tekst bij.

stilte
I Koningen 19: 9-18

De godenwapens heb je afgelegd:
het vuur, de storm en ‘t splijten,
in de stilte wacht je nu
om tastbaar dicht bij ons te zijn.
Je grootheid heb je afgelegd:
geen kracht meer die doet beven.
Slechts in het suizen van ‘n koelte
ga je voorbij om lief te hebben.
Je almacht liet jij achter je:
je bent weerloos aanwezig,
woont in de avondwind
een eeuwigheid bij mensen.

Overlijden
Op 7 mei overleed op de leeftijd van 81 jaar de heer Jan Willem Berghuis. Hij woonde met zijn vrouw
aan de Dennenweg 6 te Velp. Na een periode van ziek-zijn, waarin hij langzaam maar zeker steeds
meer van zijn welzijn moest inleveren, is hij in alle rust thuis heengegaan. Wij hebben met velen zijn
leven herdacht tijdens een afscheidsplechtigheid in onze kerk. Aan de hand van het lied ’t Hoogeland
van Ede Staal hebben wij met liefde en dankbaarheid teruggezien op zijn leven. Zelf zei hij daarover
“Ik ben dankbaar voor alles wat het leven mij gegeven heeft… voor mijn vrouw en kinderen en ook
voor de vele kansen die ik gedurende mijn werkzame jaren heb gekregen”. In de geest van die
dankbaarheid namen wij afscheid. Ik wens zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel
sterkte toe in de komende tijd, waarin het gemis voelbaar aanwezig zal zijn.
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Kerkbouwavonden
Ik wijs u op de serie van drie tot vier avonden die we in de serre zullen verzorgen rondom het thema
Kerkbouw door de eeuwen heen. Op 25 mei zal de eerste avond plaatsvinden rondom de kerkbouw in
de vroegchristelijke periode. Centraal staat dan de basilica, het typische vroegchristelijke
kerkgebouw, dat in het Romeinse Rijk ontwikkeld werd uit een bestaande markthal. Naast de
ontwikkelingen van de basilica’s werpen we ook een blik op de afbeeldingen in de kerken. Hoe werd
Christus afgebeeld? Wat zijn de meest voorkomende iconografische beelden? Vanaf 25 mei komen
we in totaal vier keer bijeen: ook op 15 en 29 juni (respectievelijk Romaanse kerkbouw en Gotische
Kerkbouw) en op 13 juli (twintigste-eeuwse kerkbouw). De avonden zijn in de serre van onze kerk en
beginnen om 20.00 uur. Tot ziens.

Basilica San Giovanni di Laterano in Rome

Basilica Sant'Apollinare Nuovo – Christus en
apostelen in de tuin van Gethsemane

Nicodemuskring
Op vrijdag 27 mei komen we weer samen in de Nicodemuskring. De laatste keer verzorgde ik de
inleiding rondom het veranderde Godsbeeld in de twintigste eeuw. Als reactie vroegen de leden van
de kring om de komende keer ook zo eens verder te denken over de persoon van Jezus Christus. Ik
bedacht daarvoor de werktitel : genadiger dan ooit, het Christusbeeld in de twintigste eeuw. We
komen samen in de Serre van onze kerk. De deur is vanaf 9.45 uur geopend, om 10.15 uur beginnen
wij met de inleiding. Na de pauze volgt een verdere bezinning in de kring. U bent wederom van harte
uitgenodigd.
Met een hartelijke groet aan u allen,
ds. Frans Ort

Diaconiecollectes mei/juni
Zondag 15 mei, Pinksteren en dus een collecte voor de KIA Pinksterzending. De omschrijving van het
doel is: Meer jongeren in Rwandese kerk. De presbyteriaanse kerk in Rwanda is niet alleen bezig
kerkelijke activiteiten van de jongeren te faciliteren, maar probeert de kerk ook hun kansen in het
maatschappelijke te geven. Via solidariteitsgroepen krijgen ze ondersteuning om een
beroepsopleiding te volgen of om een eigen onderneming te starten. Daarbij is ook een oogmerk
jongeren bij de kerk betrokken te houden.
Zondag 22 mei wordt er gecollecteerd voor het Inloophuis Velp. Het inloophuis is alweer een aantal
jaren geleden gestart en heeft -kort gezegd- als doel een trefpunt te zijn, waar contacten gelegd
kunnen worden . Buurtbewoners vinden er een luisterend oor, ze kunnen er binnenlopen, een
spelletje doen of gewoon een kop koffie drinken. Om zoiets goed draaiende te houden is natuurlijk
altijd (financiële) hulp van 'buiten' welkom!
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Zondag 29 mei is de opbrengst van de inzameling weer bestemd voor het gezamenlijke (met Velp)
project Syrische vluchtelingen. Bijzonderheden hierover kunnen altijd bij de beide diaconieën
worden gevraagd. Dat Syriër en vluchteling langzamerhand synoniemen zijn geworden, ach iedereen
weet dat eigenlijk wel.
Zondag 5 juni is het KIA Werelddiaconaat weer aan de beurt, deze keer onder het motto: Hulp na
seksueel geweld. En dat slaat dan op de ronduit bedroevende situatie in Guatemala, waarvoor geldt:
In Guatemala krijgt ieder uur een meisje te maken met seksueel geweld. De meeste daders worden
nooit opgespoord of gestraft. Refugio, partnerorganisatie van Kerk in Aktie, zet zich in om het
toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe te roepen. Met de juiste begeleiding kunnen
meisjes in Guatemala hun leven weer oppakken na seksueel misbruik. Er wordt ook psychologische
ondersteuning gegeven en geholpen bij het doen van aangifte.
namens de diakenen
Ans van Dijkhuizen

DIACONAAL PROJECT ‘VLUCHTELINGEN IN SYRIË’.
Ons gezamenlijk diaconaal project Velp/Rozendaal draait nu ruim een jaar voor hulp aan
vluchtelingen in Syrië. De Protestantse Gemeente in Damascus biedt hulp aan vluchtelingen van
elders in het land. In het kliniekje ingericht naast de kerk wordt eenvoudige medische zorg gegeven
en kunnen mensen kleding krijgen. Er worden ook maaltijden voor de vluchtelingen gekookt en voor
onderdak gezorgd. Waarschijnlijk hebt u ook al iets gezien en/of gekocht van de handwerkjes die
door de vrouwengroep ‘Hook and Thread’ worden gemaakt en verkocht ten behoeve van het
vluchtelingenwerk. Tot nu toe is er met collectes en speciale donaties al bijna 7.500 euro
bijeengebracht. Hier zijn ook de Paascollectes al bijgeteld. Voor Velp bedroeg deze collecte 365 euro
en voor Rozendaal 192 euro. Mooie bedragen. Wij hopen dat de collecten, die voor 29 mei gepland
staan ook weer voor een mooie opbrengst zorgen. De inflatie in Syrië is enorm , daardoor is het leven
erg duur geworden. U helpt ook door te blijven bidden voor al die mensen die lijden onder die
afschuwelijke oorlog! U kunt ook uw bijdrage of een extra gift overmaken op de rekening van de
Diaconie van Rozendaal nr. NL 16 INGB 00009 33939 o.v.v. ‘ VLUCHTELINGEN IN SYRIE ‘.
Namens de werkgroep werelddiaconaat Velp/Rozendaal, Wil Both.

GEZOCHT: NIEUW KIA PROJECT/WERKGROEP WERELDDIACONAAT VELP/ROZENDAAL
Zoals u weet zoeken we iedere 2 jaar een nieuw project uit om werkelijk KERK-IN-ACTIE te
kunnen zijn. Op dit ogenblik ondersteunen we met ons Syrië-project alweer voor het tweede
jaar de protestantse kerk van Damascus bij hun steun aan de vluchtelingen ter plaatse. Ons
vorige project was de stichting LUMA die in Zuid-Afrika kansarme jongeren en ook hun
moeders onderwijs en opvang biedt. Voor 2017 / 2018 willen we u vragen een project voor
te dragen dat actief is op het gebied van werelddiaconaat en/of zending. Graag zouden we
er de wens aan toe willen voegen dat u daar dan ook mede de schouders onder wilt zetten
zodat wij als werkgroep de gemeente zo goed mogelijk kunnen voorlichten over dat nieuwe
project. Te denken valt bv. aan een project op het gebied van de landbouw, het onderwijs, of
kinderen in de knel. We zijn heel benieuwd naar uw reactie; die ontvang ik graag binnen
enkele weken.
Namens de werkgroep KIA (ook wel werelddiaconaat genoemd), Wim Buizert, tel. 0263635274, Plevierstraat 3, 6883CG Velp;
e-mail w.a.buizerthotmail.com .
Namens Rozendaal: Wil Both, e-mail wil.both@upcmail.nl
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Van de tuincommissie

Tuin gereed
Afgelopen zondag stonden we even stil bij het gereedkomen van de werkzaamheden aan de tuin.
Veel mensen hebben een bijdrage geleverd: vrijwilligers die onkruid verwijderd hebben en
plantgaten voor bomen gegraven (zie de foto’s in de vorige, extra nieuwsbrief), Monica Forkink,
dochter van familie de Bruijn, die heeft meegedacht over het ontwerp van de tuin en de offerte van
de hovenier, hoveniersbedrijf Kapona die we het zware werk hebben laten doen, bewoner Mark
Willems die het gazon onderhoudt en het pad achter de bergingen heeft aangelegd en uiteraard de
tuincommissie zelf.
De koffie na de dienst werd aangekleed met gebakjes
waarop het bloemetje de kleur van de Giro had, die
dezelfde middag voorbij zou razen. Daarna hebben we
een rondwandeling door de tuin gemaakt, eindigend in
de prachtig bloeiende boomgaard. We hopen dat u ook
geniet van onze opgeknapte pastorietuin!
De tuincommissie: Ans van Dijkhuizen, Co de Bruijn, Erik
Kool.

Niesje Verhey heeft toegezegd de commissie te willen versterken.
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FILM in de Tuinkamer: Woensdag 18 mei om 20.00 uur: Le huitième jour
Le Huitième Jour is een Belgische tragikomische film uit 1996, geregisseerd door Jaco Van Dormael.
De film van Jaco Van Dormael gaat over een ongewone vriendschap tussen Harry en Georges. De
Franse superster Daniel Auteuil speelt in ‘Le Huitième Jour’ de gedesillusioneerde, pas gescheiden
zakenman Harry. Op een verlaten landweg rijdt hij bijna Georges aan, een jongeman met het
syndroom van Down. Georges wil niet terugkeren naar de instelling waaruit hij uit ontsnapt is. En dus
beleven de heren een wonderlijke, soms komische maar vooral ook leerrijke week samen.
In 1996 gaf de jury van het Filmfestival van Cannes de (gedeelde) prijs voor de beste acteur aan
Pascal Duquenne (Georges) en Daniel Auteuil (Harry). Datzelfde jaar werd ook bekroond tot beste op
het festival. De film werd ook genomineerd voor een Golden Globe.
Aan het begin van de film schetst Georges zijn schepping van 'alles'. Hij vertelt: eerst was er niks (ruis
op het beeld) enkel muziek (Georges' favoriete zanger Luis Mariano zingt 'Mexico').









De eerste dag schiep Hij de zon (die prikt in je ogen) en de aarde (hij zit op zijn schommel).
De tweede dag is de zee aan de beurt (dat maakt de voeten nat) en de wind (die kriebelt).
Derde dag: Georges' platen (My name is John, the table is yellow).
Vierde dag: de televisie.
Vijfde dag: het gras (wanneer men het maait, weent het. Men moet het troosten met zachte
woordjes) (wanneer men een boom aanraakt, wordt men een boom - wanneer men zijn
ogen sluit wordt men een mier).
Zesde dag: hij schiep de mensen (die zijn er in alle kleuren).
En de zevende dag rustte hij uit.

Hierna begint de film...
Op het einde van de film vertelt Harry zijn versie van de schepping: de vijfde dag schiep hij
vliegtuigen (waar je naar kan kijken als je er niet inzit) en de zevende dag schiep hij wolken, om op uit
te rusten...De achtste dag schiep hij Georges en hij zag dat het goed was...

“Le Huitième Jour is zonder meer een prachtfilm. De Belgische regisseur Jaco Van Dormael mocht voor
dit meesterwerkje terecht de Gouden Palm in Cannes op zijn palmares schrijven, maar ook hoofdacteurs
Daniel Auteuil en dé revelatie Pascal Duquenne, die werkelijk het syndroom van Down heeft, vielen
meermaals in de prijzen. De bijzondere sterkte van de film is dat gehandicapten voor een keer
niet stereotiep afgebeeld worden als meelijwekkende sukkelaars. Integendeel, de sukkelaar in deze film
is Harry, die geacht wordt tot de upper middle class te behoren, maar die in de knoop ligt met zichzelf en
zijn omgeving”
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STICHTING VRIENDEN VAN DE KERK TE ROZENDAAL
CHARIVARI TRIO SPEELT MAR DE LECHE
Op zondag 22 mei om 15.30 uur zal voor u
in de Kerk van Rozendaal optreden het

CHARIVARI TRIO:
Bart Lelyvelt, accordeon en zang, Gerard
Schoren, zang en bas, Anneke Frankenberg,
viool en zang.
Dit trio zingt en speelt op viool, accordeon
en contrabas muziek van Roemenië tot
Venezuela. Eigenzinnige bewerkingen van
authentieke Zuid-Amerikaanse en OostEuropese volksmuziek worden afgewisseld met eigen composities, Cubaanse begrafenisdansen
worden vermengd met nieuwe Nederlandse zigeunermuziek en Roemeense drinkliederen. Op het
podium dagen de drie muzikanten elkaar uit tot virtuoos samenspel en adembenemende
improvisaties. Ze rekenen af met de grenzen tussen exotische culturen en laten hun publiek horen
dat het Charivari trio een onweerstaanbare mix is van een klassiek strijktrio, een jazzorkest en een
volksmuziekgroep.
Zuid-Amerikaanse en Oost-Europese muziek op Nederlandse bodem lijkt een ongewone combinatie,
maar het zijn de muzikale interesses van de spelers samen met de unieke bezetting van het trio die
tot deze mix hebben geleid. Geografische afstanden tussen werelddelen spelen geen rol en muzikaal
is een brug snel geslagen: bij zowel latinos als zigeuners is muziek maken en dansen met het leven
verweven. Niet alleen bruiloften of seizoensfeesten, maar ook begrafenissen, armoede en
liefdesverdiet worden uitgebreid bezongen en gevierd. Dansbaarheid en melancholie, de afwisseling
van levenslust en ontroering zijn de verbindende factoren. Opgegroeid in Nederland heeft het
Charivari trio deze muzikale schatten jarenlang gratis thuisbezorgd gekregen. Op zijn beurt draagt het
trio nu een steentje bij aan een eeuwenoude traditie van stijlvermenging. Website:
wwww.charivari.nl.
Entreeprijzen
De entreeprijs voor het concert is: € 13 per persoon en voor Vrienden € 10. Voor Gelrepas- en
studentenkaart-houders € 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 onze email: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl
Na afloop is er ‘meet and greet’ met de artiesten en elkaar onder het genot van een drankje.
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Serre van Rozendaal
Woensdag 1 juni: orgelmuziek in de Serre van
Rozendaal
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 Andries van Rossem op 1 juni vertellen over zijn instrument: het orgel en er uiteraard ook op
spelen.
Andries van Rossem is niet alleen een van de organisten van onze
kerk, hij is ook docent eigentijdse muziek en componist.
Hij studeerde compositie aan het Rotterdams Conservatorium en
bij Franco Donatoni in Milaan. Zijn werk werd en wordt
uitgevoerd door gerenommeerde orkesten, ensembles en
solisten, waaronder het Nederlands Blazersensemble, het
Asko/Schönberg, het Mondriaan Kwartet en het Amstel Quartet.
Hij was één van de oprichters van het muziektheater “De Plaats”
en realiseerde de muziek voor een twintigtal
muziektheaterproducties.
Van Rossem is docent eigentijdse muziek bij ArtEZ. Hij was
composer in residence bij dit instituut zowel als bij het Gelders
Orkest. Voor dit orkest schreef hij in opdracht een viertal orkestwerken waaronder de in 2003
uitgevoerde Orkestsuite onder leiding van Roy Goodman. Ook in het seizoen 2016-2017 is hij
composer in residence. Er zijn maar liefst negen werken van hem uitgekozen die in negen
verschillende programma’s worden gespeeld.
Op 1 juni zal Andries op het Leichel orgel laten horen welke mogelijkheden dat instrument heeft. Van
Bach tot hedendaagse composities.

Zaterdagmiddag 4 juni om 13.30 uur in de kerkzaal:

Van 2 t/m. 5 juni a.s. presenteren Stichting ZOOM! en het Ruysdael Kwartet, de tweede
editie van het kamermuziekfestival ZOOM!
ZOOM! is een jaarlijks terugkerend klassieke-muziekevenement op internationaal topniveau,
geprogrammeerd door de musici van het bekende Ruysdael Kwartet. De organisatie is er trots op
opnieuw topmusici uit binnen- en buitenland te kunnen presenteren in de prachtige omgeving van de
Veluwezoom en de IJssel.
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Van donderdag tot en met zondag, geven de musici van het Ruysdael Kwartet samen met hun
(internationale) gasten bijzondere kamermuziekconcerten op prachtige locaties in Rheden, Rozendaal
en Doesburg. Zo wordt op zaterdagmiddag 4 juni om 13.30 uur in de kerk van Rozendaal gemusiceerd
door diverse ensembles die hebben deelgenomen aan de masterclasses die tijdens het festival worden
gegeven door de aanwezige musici.
Naast de bijzondere concerten zijn er ook speciaal voor het festival gemaakte voorstellingen en
educatieprogramma’s voor basisschoolleerlingen en scholieren van het voortgezet onderwijs. Ook zijn
er concerten in het Dushihuis en in het AZC in Velp.
Ten slotte kunt u op zondagmiddag op de fiets het landschap en de verborgen juweeltjes van de
omgeving ontdekken tijdens het fietsrouteconcert, met optredens op acht bijzondere locaties.
Naast het Ruysdael Kwartet wordt gemusiceerd door zo’n 20 ensembles en solisten waaronder het
Osiris Trio, het Amstel Quartet, de pianist Aleksander Madzãr, de klarinettist Charles Neidich en musici
van Het Gelders Orkest.

Proefopstelling extra speakerboxen in kerkzaal
In een poging om de verstaanbaarheid voor kerkbezoekers onder het orgelbalcon te verbeteren
zijn er afgelopen dinsdag een tweetal speakerboxen in een tijdelijke opstelling geplaatst tegen
de ingang van de zijbanken die daardoor echter niet zijn geblokkeerd.
De geluidssterkte van deze beide boxen kan worden geregeld via een schakelaar op een extra
versterker die t.z.t ook een plaats krijgt in de centrale in de Tuinkamer.
Het is belangrijk dat de geluidssterkte uit deze speakerboxen niet hoger is dan die uit de boxen
voorin de kerkzaal wat door de bezoekers in het middenvak dan als storend zal worden ervaren.
Het zal dus proefondervindelijk moeten worden vastgesteld welke geluidssterkte uit deze nieuwe
boxen de verstaanbaarheid onder het orgelbalcon zal verbeteren, zonder die in het middenvak te
verslechteren!
Als de juiste instelling is gevonden wordt de extra versterker in deze stand gemonteerd in de centrale
kast.
De beide speakerboxen worden dan door middel van metalen beugels aan de muur bevestigd
zoals bij de voorste is gebeurd en wordt de nu zichtbare bekabeling ook weggewerkt zoals bij de
voorste boxen is gebeurd.
De aanwezige ringleiding blijft gehandhaafd.
Het is de bedoeling deze situatie in een drietal erediensten te testen.
Wij hopen dat de bezoekers onder het orgelbalcon tot een voor eenieder aanvaardbare geluidssterkte zullen kunnen besluiten.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Leo Blokland

Verhuur van de kerkzaal en de Serre
De coördinatie van de verhuur door Ietje van Dieren wordt per 15 mei a.s. overgedragen aan Anneke
van der Togt en Carla Rexwinkel. Anneke en Carla zullen met ingang van deze datum de verhuur van
de kerkzaal en de Serre gaan verzorgen. De contactgegevens blijven ongewijzigd: tel.
06-27320891 e/o verhuur@dekerkvanrozendaal.nl.
Langs deze weg willen we Ietje hartelijk danken voor haar jarenlange
inzet voor onze kerk en Carla en Anneke veel succes wensen met hun nieuwe taak.

Namens het CvK, Hans Rexwinkel
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Voor in de agenda!!!
Welkom op De Rozendaalse zomerfair 2016
in en om de kerk aan de Kerklaan
Zaterdag 11 en Zondag 12 juni van 10.00 – 17.00 uur


(Verkoop)expositie in de vernieuwde kerk en ‘serre’:
werk van Irene van Leeuwen, Ingrid Oomens en Jo Debije



Boeken- en cd-markt in de kerk – waaronder speciale aanbiedingen - verzorgd door
boekhandel Jansen & de Feijter uit Velp.
Op zondag taxatie van (oude) boeken door antiquair Marko van Kampen



Fair in serre en tuin:
verkoop van o.a. sieraden, shawls, quilts, keramiek, landgoedprodukten, glas, planten en
manden met 1-jarigen, hapjes, drankjes en ijs

● en muzikale optredens:
Gerda Reijnders, trekzak, het Bakho Trio en de Rozendaalse kapel!

Vrij entree
Meer informatie in een Zomerfair Special die eind mei verschijnt.
Kijk ook op
www.dekerkvanrozendaal.nl en www.eenpassievoorboeken.nl

Zomerfair 2015
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Ingezonden Berichten
Zondag 22 mei in de Grote Kerk Velp
Orgelbespeling en boekpresentatie op 22 mei 2016
De Grote Kerk aan de Kerkstraat in Velp bestaat 175 jaar en
dat viert de Protestantse Gemeente Velp door het jaar heen
met een aantal feestelijke activiteiten.
Op zondag 22 mei wordt bij de geschiedenis van de Grote
Kerk én de Kerkstraat stilgestaan. Het boek In en om de
Kerkstraat van Arend Bulder, dat onlangs verscheen, wordt
gepresenteerd. Ook wordt het orgel bespeeld door de
organisten Piet Cnossen en Gert Jan Jongerden. Dominee
Dick Juijn vertelt over de historie van de kerk.
De Grote Kerk werd in 1841 in gebruik genomen en is een
Waterstaatskerk. Dat is de benaming voor kerken die in de
periode tussen 1824 en 1875 met overheidssteun werden
gebouwd. De kerk en het orgel zijn rijksmonumenten. De
historie van de Kerkstraat gaat nog veel verder terug, het
blijkt de oudste straat van Velp te zijn. Arend Bulder, bewoner
van deze straat, beschrijft op boeiende en soms hilarische wijze de geschiedenis van de
Kerkstraat en zijn bewoners door de eeuwen heen.
Ook dominee Dick Juijn houdt zich graag bezig met de historie van Velp. Hij is de predikant van
de Grote Kerk en geboren Velpenaar. Deze middag vertelt hij over de geschiedenis van het
jarige gebouw.
De organisten Piet Cnossen en Gert Jan Jongerden zorgen voor de vrolijke noot tussen de
verhalen door.
Piet Cnossen is organist van de Dorpskerk in Rheden, Gert Jan Jongerden is een van de
organisten van de Grote Kerk.
Na afloop van het programma is er nog gelegenheid iets te drinken, het boekje In en om de
Kerkstraat te kopen en de kerk te bewonderen.
De toegang is vrij, er is een collecte voor vrijwillige bijdrage bij de uitgang. Zondag 22 mei 2016
15.00 uur, Grote Kerk, Kerkstraat 32 Velp.

Raad van Kerken Velp-Rozendaal
De Raad van Kerken organiseert tijdens de Velleperdonderdagen het uitdelen
van kaarsen bij de R.K. kerk in de Emmastraat. Op die 4 donderdagen worden zo’n 5000
kaarsjes opgestoken en worden door de mensen vaak - op het aan de kaars bevestigde
kaartje - intenties opgeschreven.
Bezoekers krijgen zo de gelegenheid om even stil te staan met wat hun bezig houdt.
Gezien de bezoekersaantallen een succesvolle activiteit van de Raad van Kerken
Velp/Rozendaal!
Truus van Santen
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PG Rozendaal Agenda 2016
Mei
Zo 15
Wo 18
Zo 22
Zo 22
Wo 25
Vrij 27
Zo 29

10.00 uur Pinksteren: ds. M. Beekhuis-Wassenburg
+Kindernevendienst
20.00 uur Film in de tuinkamer: Le huitième jour
10.00 uur Ds. W. Hartogsveld uit Schaarsbergen
15.30 uur Concert Vrienden: Charivari trio
20.00 uur Frans Ort over Kerkelijke architectuur
10.00 uur Nicodemuskring
10.00 uur Ds. F.Z. Ort

Juni
Za 4
Zo 5
Za 11
Zo 12
Wo 15
Zo 19
Zo 26
Wo 29

13.30 uur
10.00 uur
10 – 17
uur
10 – 17
uur
20.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
20.00 uur

Concert Zoom festival
Ds. D.Juijn
Rozendaalse Zomerfair
Rozendaalse Zomerfair Geen dienst in Rozendaal
Ds. F.Z. Ort in Velp
Frans Ort over Kerkelijke architectuur
Pastor B. Elenbaas uit Oosterbeek
Ds. M.G. Fernhout uit Arnhem
Frans Ort over Kerkelijke architectuur

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: 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 2e week juni verschijnen
Kopij kunt u mailen naar de scriba, uiterlijk woensdag 8 juni
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