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Gedicht 
Eén van mijn favoriete liederen uit het liedboek is al jaren dit lied van Willem Barnard. Als je naar het 
lied kijkt, zijn er verschillende zaken die de aandacht vragen en die laten zien waarom dit zo’n 
geweldig goed passend lied geworden is. Voor ik het lied laat volgen, stip ik een aantal 
aandachtspunten aan. 
 
Dit lied is geschreven in 1956 voor zondag cantate, op deze zondag staat Psalm 98 centraal als eerste 
lied. Barnard knoopt meteen met de eerste regel aan bij deze tekst. Maar dan gaat hij in de eerste 
strofe ook verder4: hij schrijft over God “Hij laaft u heel uw leven lang”. Het gaat dus niet om iets uit 
het verleden, nee: God zal voor ons zorgen, hier en nu. Let ook even op de alliteratie: laaft, leven, 
lang. Er is water uit de harde steen: hier verwijst Barnard naar de woestijn en naar het verhaal van 
Mozes die water sloeg uit de rotsen. Barnard stelt hier ons voor, alsof we door de woestijn onderweg 
zijn en met wonderen worden gesteund. In de tweede strofe gaat hij op dit motief verder: God gaat 
ons voor, geeft ons leven rust en duur. Hier verwijst hij naar een spreekwoord “hij heeft rust noch 
duur”. Wij krijgen dat wel door God. Mooi is ook de eerste regel waarin Barnard verwijst naar 
Hemelvaart (wolk) en Pinksteren (vuur) en tegelijkertijd aansluit bij het verhaal uit Exodus dat God 
ons voorgaat met een vuurkolom en een wolk. Let ook weer op de alliteratie: zin, samenhang, zingt, 
gezang. In de derde strofe verwijst  Barnard naar de doop: wij staan op uit de duisternis en worden 
opnieuw geboren in de doop. Dan zet Barnard in de vierde strofe een algemene zin aan: God doet 
tekenen van gerechtigheid en wij worden aangevuurd (Pinksteren!) die tekens te verstaan. Het gaat 
nog steeds om de zingende gemeenteleden die als ‘ons’ worden bestempeld. Dan eindigt het lied 
met de vijfde strofe en de eerste regel begint met ‘wij’. Het gaat in het hele lied om de gemeente. 
Zoals Israel onder leiding van Mozes door de woestijn ging, geleid werd door wolkkolom en 
vuurkolom, op weg gaat naar het beloofde land, zo wordt de gemeente geleid door de woestijn van 
de tijd waarin zij leeft. Haar perspectief is  het wachtende beloofde land van Gods Koninkrijk. En dat 
geeft precies de theologische achtergronden van dit lied weer. “Wij” zijn onderweg, weg uit het 
slavenhuis, weg uit de ballingschap en wij zijn onderweg door de woestijn. Maar we gaan die weg 
niet alleen: God zal ons geleiden en wegen wijzen op weg naar het beloofde land. Het is een lied om 
vaak aan te heffen als gemeente. 
 
  Zingt voor de Heer een nieuw gezang,  

  Hij laaft u heel uw leven lang, 

  Met water uit de harde steen, 

  Het is vol wond`ren om u heen. 

  

  Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

  gunt aan uw leven rust en duur, 

  en geeft het zin en samenhang, 

  zingt dan de Heer een nieuw gezang. 

  

  Een lied van uw verwondering, 

  dat nog uw naam niet onderging, 

  maar weer opnieuw geboren is, 

  uit water en uit duisternis. 

  

  De hand van God doet in de tijd, 

  tekenen van gerechtigheid, 

  de Geest des Heren vuurt ons aan, 

  de heil`ge tekens te verstaan. 
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  Wij zullen naar zijn land geleid, 

  doorleven tot in eeuwigheid, 

  en zingen bij zijn wederkeer, 

  een nieuw gezang voor God de Heer. 

  

  
Barnard-kring 
 
Maandagavond 24 oktober komen we weer samen voor de tweede 
avond rondom Willem Barnard. De vorige maal hebben wij zijn leven 
gevolgd aan de hand van zijn gedichten. Deze avond staat zijn lied-
werk in het voetlicht. Wij analyseren een aantal kerkliederen en 
speuren zo naar zijn theologische achtergronden. Mocht u de eerste 
avond gemist hebben, de tweede kan zonder bezwaar zó gevolgd 
worden. We beginnen om 20.00 uur en de avond duurt tot ongeveer 
21.30 uur. Wij komen samen in onze onvolprezen serre! Tot ziens. 
 
 
 
 

Nicodemuskring 
 
Op vrijdag 28 oktober komen we 
weer samen in de serre voor een 
bijeenkomst van Nicodemus. Vorige 
keer konden we onder begeleiding 
van Jaap van Dijkhuizen spreken over 
thema’s die ons raken bij Meister 
Eckhart.  
Deze morgen buigen we ons over de 
vraag: wat betekent ‘rust’ voor ons, 
zowel in bijbels opzicht als in ons 
persoonlijke leven. De ochtend begint 
om 10.15 uur, de koffie is klaar vanaf 

9.45 uur. Ook hier bent u van harte welkom. 
 

Psalmenkring 
Op 3 november komen we samen in het kader van de 
Psalmenkring. De laatste keer besteden we aandacht aan 
de verschillende typen Psalmen, aan de poëtische 
technieken en we lazen Psalm 19, een Psalm die in 
wezen uit twee Psalmen bestaat. De komende keer 
zullen we twee Psalmen na elkaar lezen: Psalm 22 en 
Psalm 23. Beide zijn overbekend: de eerste omdat het de 
woorden kent waarmee Jezus aan het kruis zijn vader 
aanroept, de tweede omdat deze Psalm zeer geliefd is. 
We komen samen in de Serre van Rozendaal en de 
ochtend begint om 10.00 uur. De ochtend duurt tot     

                                                                               ongeveer 11.30/11.45 uur.  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi50PW2vOnPAhXDfxoKHXfHAw4QjRwIBw&url=http://www.huffingtonpost.com/liaquat-ali-khan/meister-eckhart-rediscove_b_10015660.html&psig=AFQjCNGOdOQQBrFc82LjDM2BWAMpDopOWw&ust=1477055933532486
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD65KbxY_PAhUHuhQKHcLrBtAQjRwIBw&url=http://www.orgelnieuws.nl/0910-kerkmuziekdag-en-nieuwe-cd-rond-willem-barnard/&psig=AFQjCNEMpTpXV5NN7nXubOy1cX_Be5CkZg&ust=1473965895019100
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlyYy-venPAhUDfhoKHZAHCfYQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3Duhes5LEtV8M&psig=AFQjCNE8qHlWlcJL7L7bBH5L0d-1ycV46w&ust=1477056170425676
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Kindernevendienst 
De komende tijd is er weer kindernevendienst in onze diensten. Op zondag 30 oktober –wanneer we 
de overledenen herdenken-, op zondag 27 november –wanneer we de eerste advent vieren- en 
natuurlijk op zondag 25 december (Eerste Kerstdag). Wie met zijn of haar kinderen de dienst wil 
bijwonen, is hierbij van harte welkom. 
 
Bundel jij en ik 
Op 14 oktober was de presentatie van mijn vijfde gedichtenbundel. Het betreft ditmaal een bundel 
met alleen maar religieuze gedichten. In wezen is de bundel het geschreven antwoord op de vraag 
die mij zo’n twee jaar geleden werd gesteld: ‘en jij? wat geloof jij nou?’ Sommige van de gedichten 
heb ik al eerder gepubliceerd, onder meer in de Nieuwsbrief. Nu staan ze bij elkaar in één bundeltje. 
De titel van het boekje luidt jij en ik - momentopnamen van een zoektocht. Het is uitgegeven door de 
theologische uitgeverij Narratio, Postbus 1006, 4200 CA  Gorinchem en is verkrijgbaar bij de reguliere 
boekhandel onder vermelding van het isbn-nummer 978 90 5263 882 9. Voor de prijs hoeft u het 
bijna niet te laten, want het kost welgeteld negen euro. 
 
Met een hartelijke groet aan u allen, 
ds. Frans Ort 
 
 

Diaconiecollectes oktober/november 2016 
 
Zondag 23 oktober  wordt ingezameld voor 'Diaconaat dichtbij'  en omdat iedereen zich daar 
gemakkelijk iets bij kan voorstellen, is aanbeveling nauwelijks nodig. 
Zondag 30 oktober  gaat het om een wat specifieker doel, te weten hulp aan mensen in de bijstand; 
hiervoor wordt met zoveel woorden aandacht gevraagd, omdat het goed is er regelmatig bij stil te 
staan dat de kloof tussen 'bovenkant 'en 'onderkant' in onze maatschappij al jarenlang een trend laat 
zien die zich niet allen voortzet maar ook toont dat de verschillen in welvaart/welzijn alleen maar 
toenemen. 
Zondag 6 november is de opbrengst voor KIA -voor wie het vergeten is: Kerk In Aktie- en die aktie 
staat voor leniging van meestal zeer grote noden wereldwijd. Deze zondag vraagt aandacht het 
werken aan verzoening en vrede in Colombia, dat wordt gedaan door de Mennonietenkerk. Die kan 
onze steun goed gebruiken, ook na de zo broze afspraken die er bij de onderhandelingen tussen 
regering en FARC zijn gemaakt. 
Zondag 13 november wordt er eveneens voor KIA gecollecteerd, maar nu ligt de nadruk op 
binnenlandse hulpverlening. Het gaat nu om 'Steun voor mensen aan de rand van de samenleving' en 
onder dit motto worden onder andere inloophuizen gesteund, die er zijn om te helpen voorkomen 
dat mensen die schulden hebben en eenzaam zijn in een sociaal isolement belanden. 
Zondag 20 november  voor het Werelddiaconaat, waarbij weer de nadruk ligt op het verlenen van 
hulp en bijstand op mondiaal niveau; haast overbodig te vermelden dat hier altijd onze - ook 
financiële- hulp nodig is. 
Zondag 27 november , op deze zondag staat weer ons met Velp gezamenlijke project voor de 
vluchtelingen in en uit Syrië centraal; elders in deze Nieuwsbrief zal Wil Both hierover uitvoeriger 
informeren. 
Ans van Dijkhuizen, namens de diakenen 
 
Overzicht van de diaconale collecten in september 2016. 
04    09   2016  Studenten pastoraat              Euro  115.83 
11      “        “     Werelddiaconaat                        “       64.10 
18       “        “    Kerken in het Midden-Oosten   “    118.20 
25       “        “    Hospice Rozenheuvel                  “    129.15 
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Diaconie: jaarrekening 2015 
In zijn vergadering van 6 september heeft de Kerkenraad de Jaarrekening van de Diaconie over 2015 
vastgesteld. U kunt hem inzien bij onze administrator Magda von Gerhardt. Maakt u dan s.v.p. een 
afspraak met haar per email: mvongerhardt@upcmail.nl.  
 

Toelichting jaarrekening 2015 
In 2015 is de diaconie weer actief geweest op diverse terreinen: in de eigen gemeente, regionaal, 
landelijk en wereldwijd. De inkomsten uit de collectes waren zo’n € 500 hoger dan in 2014. Ook zijn 
van een paar gemeenteleden extra giften ontvangen, waarvoor hartelijk dank.  
 
Er is een eenmalige bate van ruim € 5000 door uitbetaling van de inschrijving in het Grootboek 
Nationale Schuld. Dit is de ‘boekwinst’ die is ontstaan door de uitbetaling door het Ministerie van 
Financiën. Uit een eerdere toelichting op de jaarrekening volgt de achtergrond van dit bezit: De 
diaconie bezit uit een schenking van het Kasteel  aandelen “Nederlandse werkelijke schuld” ad f 
10.700 à 2,5%, onder de bepaling dat ze niet vervreemd mogen worden. Omdat er nauwelijks vraag 
naar deze papieren is, bedraagt de werkelijke waarde maar de helft. In 2015 heeft het Ministerie van 
Financiën de schuld afgekocht voor € 8.039. 

 
De staat van baten en lasten wordt daarnaast vertekend door ontvangsten en uitgaven t.b.v. het PJJ-
Fonds, dat los staat van het eigenlijke werk van de Rozendaalse diaconie en door het beheer van de 
gelden van het project voor Syrische vluchtelingen dat dit jaar door onze diaconie wordt verricht, ook 
van de in Velp bijeengebrachte gelden. 
 
Het PJJ-Fonds bestaat uit het aan de diaconie geschonken deel van de nalatenschap van Piet den 
Hartog. Het is mede bedoeld voor jeugdactiviteiten van de Prot. Gemeente Velp. In het verslagjaar is 
de nalatenschap afgewikkeld en een bedrag van € 11.354 ontvangen en is € 1.975 overgemaakt naar 
Velp t.b.v. activiteiten, passend binnen de doelstelling. De gelden staan op een aparte  internet 
spaarrekening ING. 
 
Het saldo ad € 5.159 is het gevolg van de (onvoorziene) afkoop van de Inschrijving in het Grootboek 
door het Ministerie van Financiën en is toegevoegd aan de reserves. De reserves zijn bedoeld voor 
onvoorziene omstandigheden en worden ingezet voor maatschappelijke doeleinden zoals de 
verstrekking van microkrediet. 

 
BENEFIETGEMEENTEMAALTIJD. 
De gezamenlijke maaltijd komt er weer aan. Woensdag 23 november  om 18 uur wordt deze 
gehouden in de Serre van de kerk van Rozendaal. Ook dit maal in het teken van ons project 
“VLUCHTELINGEN IN SYRIË . 
Er wordt een milde Syrische maaltijd bereid die ons goed zal smaken. De kosten voor de maaltijd 
bedragen 12,-- Euro incl. alle drankjes, toetje en koffie/thee met een Syrische verrassing. De 
opbrengst is bestemd voor dit project. 
 U kunt zich opgeven t/m vrijdag 18 nov. bij de fam. Koning, tel. 026 363 8625 en mevr. L. van Hulst, 
tel. 026-363 4698, e-mail liesbethvanhulst@kpnmail.nl. Bij hen ook melden indien u vervoer wenst 
o.v.v. uw telefoonnr. Graag op de avond voor aanvang met gepast geld betalen. 
De avond zal opgevrolijkt worden met Syrische muziek. 
De bijeenkomst duurt tot ongeveer 19.30 uur. Kerk open vanaf 17.30 uur. 
 
Namens de werkgroep werelddiaconaat Velp/Rozendaal, Wil Both  

 
 

mailto:mvongerhardt@upcmail.nl
mailto:liesbethvanhulst@kpnmail.nl
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Kerktuin 
 
Ook in de herfst wordt er in de kerktuin gewerkt!  
Zie de foto’s. 

 
 Naast het verzorgen van gazon en borders kan 
er ook geoogst worden. De boomgaard levert 
dit jaar veel (moes)appels. Afgelopen zondag kon u een zakje mee naar huis nemen en de oogst is 
nog niet voorbij. Liefhebbers kunnen in de tuin ook tamme kastanjes rapen. 
En van al die appels kan je prima taart of koek bakken. Zie het heerlijke recept van Niesje Verheij: 

 
Appelkoek met havermout 
Ingrediënten voor bakplaat:                                  
400 gr. boter 
1 kilo appels 
250 gr. havermout 
500 gr. zelfrijzend  bakmeel 
500 gr. donkerbruine suiker 
Kaneel voor garnering                        
 
Ingrediënten voor springvorm: 
135 gr  boter of margarine 
80 gr. havermout 
160 gr. zelfrijzend bakmeel 
160 gr. donkerbruine basterdsuiker 
400 gr. appels 
kaneel voor garnering                                      
 
 

Bereiding 
De havermout,  het bakmeel en de basterdsuiker door 
elkaar roeren in een kom. 
De boter smelten en door het mengsel kneden en 
daarna platdrukken op de bodem van een met boter 
en bloem geprepareerde springvorm of bakplaat. 
(gaat goed met de bolle kant van een lepel). 
Appels schillen en grof raspen, over de bodem in de 
springvorm verdelen (en glad maken met de bolle 
kant van een lepel) en met een beetje kaneel 
bestrooien.                                                                                     

In een oven op  150 (hete luchtoven) of 175 graden gedurende een uur bakken. In de oven laten 
afkoelen en bewaren. 
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Open monumentendag 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de tentoonstellingen in onze kerk tijdens het 
afgelopen Open Monumentenweekend. Maar ook in het kasteel was er iets bijzonders te zien. Er 
hielden zich Napoleontische en Pruise troepen op die het op een bepaald moment zelfs met elkaar 
aan de stok kregen. Uw KIK-commissie kreeg een uitnodiging. Het is de bedoeling dat dit 
zogenaamde re-enacting evenement volgend jaar, op een grotere schaal, wordt herhaald. Het is 
daarbij niet uitgesloten dat een paar deemoedige soldaten ook ter kerke zullen gaan. 
 

  

 

  Erik Kool 
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Stadsbeiaardier van Arnhem 
Onze cantor, Joke Brandsma, is sinds 1 oktober aangesteld als stadsbeiaardier van de 
Eusebiuskerk/toren in Arnhem. Eerder dit jaar vierde zij haar 25-jarig ambtsjubileum als 
beiaardier in Enschede.  Iets meer dan een jaar geleden was het zeer de vraag of Joke ooit 
weer als beiaardier te horen zou zijn. Bij de gemeente Enschede werd zij in 2014 ‘boven- 
tallig’ en in het kader van bezuinigingen werd het carillon anderhalf jaar niet bespeeld. De 
gemeente Enschede besloot in haar wijsheid de beiaardier in ere te herstellen en sinds 
september vorig jaar bespeelt zij weer wekelijks het carillon van de toren van de Oude kerk.  
 

    In  Enschede achter het stokkenklavier  
    op 1 april 2016, precies 25 jaar beiaardier     
 

 
 
 

Alsof dat niet genoeg was… want, nu is zij ook 
stadsbeiaardier geworden van Arnhem, de 
Eusebiustoren waar zij in 5 minuten naar toe 
fietst en… hoe luxe, met de lift naar boven kan! 
De energie die daarmee bespaard wordt is echter 
hard nodig voor het bespelen van dit zware  
maar uiterst fraaie carillon. 
De zwaarste klok weegt maar liefst 9100 kg! een 
geschenk uit Engeland waar ZKH Prins Charles 
zich destijds inzette om de gelden bijeen te 
brengen. De grote restauratie in 1994 was 
verbonden met 50 jaar herdenking van de Slag 
om Arnhem! Er werden vier extra basklokken aan 
het carillon toegevoegd, waarmee de beiaard 
een een ‘grand carillon’ genoemd wordt. Wie 
zoveel gewicht met handen en voeten  bedient/ 
bespeelt… die hoeft niet naar de sportschool!                  
 

De speelcabine in de Eusebiustoren 
 
Op zaterdag tijdens de markt op het kerkplein is Joke wekelijks te horen: 
periode 1 april tot 30 okt: van 10.30-11.30 uur 
periode 1 nov tot 31 maart:   11.30-12.30 uur 
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De Serre van Rozendaal 
Sinds ruim een jaar is de tuinkamer, bekend onder de naam De Serre van Rozendaal, elke 

woensdagochtend open tussen 10.00 en 12.30 uur. Bedoeld als ontmoetingsplek voor 

inwoners van ons dorp en andere belangstellenden. Deze wekelijkse inloopochtend is 

openbaar, dus nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te komen. Een team 

van vrijwilligers treedt op als gastvrouw en gastheer en zorgt voor koffie, thee en 

gezelligheid. Nu en dan worden speciale activiteiten georganiseerd: muziek, een lezing, een 

workshop. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en uw ideeën. Wat mist u nog en waar 

heeft u behoefte aan. In deze enquête geven wij u de ruimte om uw opbouwende kritiek te 

geven. Daar leren wij van en zorgen daarmee voor een nog betere vervulling van onze rol als 

vrijwilliger. Ook als u niet eerder op de woensdagochtend geweest bent, stellen wij uw 

opmerkingen (wensen!) op prijs. Dat kan tot uiterlijk 30 oktober. 

Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u om het programma nog 

beter op uw wensen te laten aansluiten. U kunt deze enquête zowel op papier als digitaal 

invullen. Wilt u dit via de computer doen? Ga dan naar 

https://www.survio.com/survey/d/C7R6A1I8H7Q8I9T3Z 

  
Eduard Mesritz, 
vrijwilliger Serre van Rozendaal. 
Mobiel               06-55 158 947 
E-mail:              eduard@mesritz.nl 
  

 
Contactmiddag PCOB dinsdag 8 november 2016 in de Elleboog van Nieuw Schoonoord. 

Deze middag begint om 14.30 uur 

Het onderwerp van deze middag is : Wat weet u van uw lichaam? 

Fenna van Harten, fysiotherapeut bij van Douveren & Van Harten, neemt ons deze middag mee door 

ons lichaam en vertelt ons alles over het bewegingsapparaat. Hoeveel spieren heeft een lichaam 

eigenlijk en hoe werken spieren? Botten dragen ons lichaam, maar hoe is een bot opgebouwd ? En 

hoe werkt alles van het bewegingsapparaat samen. 

Naast de werking wordt ook besproken wat er kan gebeuren als er een blessure optreed en wat de 

fysiotherapeut daarin zou kunnen betekenen. 

Voor iedereen en zeker voor ouderen is dit niet alleen heel interessant , maar tevens een belangrijk 

onderwerp. 

Alle leden, maar ook gasten zijn van harte welkom. 

https://www.survio.com/survey/d/C7R6A1I8H7Q8I9T3Z
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  FILOSOFISCHE KRING 
 

De Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal organiseert weer een 
FILOSOFISCHE KRING. Deze wordt gehouden in de Serre van Rozendaal, Kerklaan 
15 te Rozendaal op maandagavonden, 20.00 – 22.00 uur.  
Het thema dit jaar is :Disciplinering van de maatschappij. 
 
Op 17 okt 2016 ging het over Foucault: discipline, toezicht en straf door Prof. Dr. 
(em) Machiel Karskens van de Radboud Universiteit  
 
 
De volgende keer, 31 okt 2016, gaat het over:  
 
Bankieren en duurzaamheid, zelf gekozen of opgelegde 

disciplinering? 
 
Door Drs. Roland Mees, bankier en filosoof  

Hoe kunnen wij de maatschappij disciplineren tot 
duurzaamheid, als wij als individu niet in staat zijn om 
duurzaam te handelen? Na het klimaat akkoord van Parijs 
(2015) kunnen wij niet meer om deze vragen heen. Het 
voldoen aan de ambitie om de opwarming van de aarde tot 2 
°C te beperken, vraagt van de rijke landen om snel in actie 
te komen. Wat is er mis met onze motivatie om onszelf te 
disciplineren tot duurzaam gedrag, terwijl we nu 
maatregelen kunnen nemen? 
 
 
 
Daarna volgen nog: 
14 nov 2016: Disciplinering door digitalisering?   
   Dr. Marcel Becker, Radboud Universiteit 

28 nov 2016: Krijgsmacht, discipline en disciplinering 
   Dr. Peer de Vries, brigade generaal b.d. en filosoof 

12 dec 2016: Discipline, gezondheid en gezondheidszorg,  
   Drs. Angeline van Doveren, Ziekenhuis-ethicus,  
   Rijnstate Ziekenhuis Arnhem 
 
Nadere informatie over de andere lezingen staat op de website: 
www.dekerkvanrozendaal.nl/stichtingvrienden 
 

Deelname aan een avond € 13.-, studenten onder overlegging van dit document)  € 
5.-, Scholieren van Het Rhedens die de cursus Filosofie Studium Generale volgen 
krijgen gratis toegang. Opgave via mw Lia Ummels. 

http://www.dekerkvanrozendaal.nl/stichtingvrienden
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Uit de classis: 
 
De classicale vergadering 
Op donderdag 26 mei 2016 is er weer een classicale vergadering gehouden. Uiteraard was er ook 
deze keer weer veel aandacht voor de plannen rond Kerk 2025. 
Tijdens de laatste synodevergadering is afgesproken dat het aantal classes zal worden teruggebracht 
van 74 naar 11.  Het ziet er naar uit dat de huidige classis Arnhem samen met de classes van 
Nijmegen, Tiel, Bommel, Achterhoek Oost en Achterhoek West één van de twee nieuwe regionale 
classes in Gelderland zal gaan vormen. 
De bestaande classes moeten zich nu afvragen op welke wijze zij in de toekomst invulling gaan geven 
aan de onderlinge ontmoeting tussen de verschillende gemeenten. Het is de bedoeling dat we daar 
tijdens de volgende classicale vergadering op 29 september over zullen spreken. Maar                                                                   
Kerk 2025 gaat ook nog over andere zaken, zoals de mobiliteit van predikanten. Het lijkt een gezonde 
zaak dat predikanten niet te lang in één gemeente blijven staan. Een tijdige doorstroming is in het 
algemeen voor de gemeente en voor de predikant wenselijk. Blijft natuurlijk de vraag hoe snel dat 
moet gebeuren en op welke wijze dit moet worden geregeld. Men is het er over eens dat het goed is 
om als een predikant 12 jaar in een gemeente staat na te gaan of het niet beter is dat er 
doorstroming plaats vindt. Maar de manier waarop dat dan geregeld moet worden en welke 
uitzonderingen op deze regel mogelijk moeten zijn, is men het nog niet eens. Daarover zal de synode 
in een later stadium opnieuw moeten overleggen. 
Helaas is het ook nodig dat er behoorlijk gesneden moet worden in de dienstenorganisatie van de 
Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie wordt voornamelijk bekostigd vanuit de quota (de 
financiële bijdrage van de plaatselijke gemeenten aan de landelijke kerk). En omdat de opbrengst van 
de quota terugloopt, moet ook de dienstverlening op een andere leest worden geschoeid. Zo is er 
inmiddels besloten dat de huidige gemeenteadviseurs zullen verdwijnen. Mogelijk dat deze in de 
toekomst als ZZP-ers hun betaalde diensten aan zullen kunnen aanbieden aan de gemeenten. En dat 
zal eerder het geval zijn dan dat u misschien denkt. Want de reorganisatie van de dienstenorganisatie 
zal al per 1 januari 2017 worden ingevoerd.  
De plannen zoals die zijn verwoord in Kerk 2025 worden met ingang van 2018 ingevoerd. Het is dus 
niet zo dat we pas in 2025 worden geconfronteerd met allerlei nieuwe regelingen! Dit betekent 
overigens nog wel dat er nog allerlei kerkordewijzigingen door de generale synode moeten worden 
vastgesteld. En deze kerkordewijzigingen moeten dan ook nog geconsidereerd (= besproken) worden 
door de classicale vergaderingen alvorens ze definitief worden. Als classicale vergadering van de 
classis Arnhem staat ons dus nog het één en ander te wachten voordat we opgaan in de regionale 
classis. 
De classicale vergadering heeft ook gesproken over het studentenpastoraat met Didi de Mildt die 
voor 50 % van de tijd werkzaam is als chaplain/pastor van het Arnhem Student Point. Het Arnhem 
Student point werkt op de Arnhemse vestiging van Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), ArtEZ in 
Arnhem en Van Hall Larenstein in Velp. 
Didi werkt samen met een studententeam bestaande uit twee studenten van HAN, één  van ArtEZ en 
één van Van Hall Larenstein. Zij heeft geen vaste werkplek bij de hogescholen, maar is vooral 
aanwezig door rond te lopen op de campus en door zich aan te sluiten bij gesprekken die worden 
gevoerd. Voor de studenten worden onder anderen kloosterkampen georganiseerd en er is een 
studentenkoor “True Colours Unplugged”. Tijdens de verschillende activiteiten wordt ze 
geconfronteerd met complete levensverhalen. Studenten aan een hogeschool worden 
geconfronteerd worden met een enorme cultuurschok.  Vaak voor het eerst op kamers en een heel 
andere studieomgeving dan tijdens hun vooropleiding. Dit geldt in nog sterkere mate voor de 
buitenlandse studenten.  
Een complicerende factor is natuurlijk ook dat het studentenpastoraat te maken heeft met een 
steeds veranderende groep deelnemers. HBO-studenten vertrekken over het algemeen na hun 4 jaar 
durende studie (waarvan meestal ook nog 1 stagejaar) weer naar elders. Ook is het niet de bedoeling 
dat de studenten na hun studietijd blijven “plakken” bij het Arnhem Studie Point. 
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Helaas heeft de R.K. Kerk zich teruggetrokken uit het studentenpastoraat. Maar ook de financiële 
bijdrage vanuit de Protestantse Kerk staat onder grote druk. 
 
Vanuit de Classicale Vergadering wordt opgemerkt dat dit het paard achter de wagen spannen is. In 
feite is het studentenpastoraat één van de oudste pioniersplekken.  Het studentenpastoraat wordt 
getypeerd als ‘aan de rand van de kerk, maar in het hart van de samenleving’ 
Afgesproken wordt dat het Breed Moderamen zal nagaan op welke wijze we er als Classis bij de 
Generale Synode op aan kunnen dringen dat het Studentenpastoraat blijft gehandhaafd. 

Jan van de Lagemaat 
scriba classis Arnhem 

 
PG Rozendaal Agenda 2016 

    

    

Okt. Zo 23 10.00 uur Ds. K.C. Eldering, Velp 

 Ma 24 20.00 uur Rondom de Poëzie van Willem Barnard met Ds. Frans Ort 

 Vrij 28 10.00 uur Nicodemus 

 Zo 30 10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal    viering Allerheiligen    Kindernevendienst 

 Ma 31 20.00 uur Filosofische Kring 

    

    

Nov.  Zo 6 10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal                                                                         HA 
NB Deze keer HA als uitzondering op de 1e zondag van de maand!  

 Zo 13 10.00 uur Pastor H. Noordeman, Arnhem                                                

 Ma 14 18.00 uur Filosofische Kring 

 Wo 16 15.00 uur  Film in de tuinkamer 

 Zo 20 10.00 uur Ds. G. Bomer, Doesburg 

 Zo 20 15.30 uur Concert Vrienden 

 Wo 23 18.00 uur Ontmoetingsmaaltijd 

 Vrij 25  10.00 uur Nicodemus 

 Zo 27 10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal                                            Kindernevendienst 

 Ma 28 20.00 uur Filosofische Kring 

    
 
 
 
 
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 november  verschijnen   
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