
1 
 

          

Protestantse Gemeente Rozendaal 
 

Nieuwsbrief september 2016 

 

 
 
 
 



2 
 

VREDESWEEK VOOR DE KERK IN HET MIDDEN-OOSTEN  17 T/M 

25 SEPTEMBER  

Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na 5 jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 van de 18 

miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is 

gevlucht, weg van armoede, geweld en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd 

met vluchtelingen.  

De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en 

biedt mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze 

delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer 

vluchtelingen kunnen kerken niet bergen . Toch houden ze 

stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich 

regelmatig alleen staan . Kerk in Actie luidt de noodklok 

en organiseert een Actieweek van 17 – 25 september. Ons 

gebed en onze steun zijn hard nodig zodat kerken in het 

Midden-Oosten het vol kunnen houden.  

Samen zijn we Kerk in Actie. Daarom doet ook onze 

gemeente mee aan de Actieweek. Wij schenken zondag 18 

september in de dienst hier aandacht aan. Tevens zal de 

collecte bestemd zijn voor partnerkerken in het Midden-

Oosten.  

In Velp wordt er op zaterdag 17 september om 19.00 uur 
in de Oude Jan een korte meditatieve viering gehouden 

met Syrische live muziek  waar stil gestaan wordt bij de (on)vrede in de wereld en onze hoop 
op vrede. De collecte is bestemd voor Kerk in Actie met als doel ‘de kerken in het Midden-
Oosten die het erg moeilijk hebben’. Kerk open vanaf 18.30 uur. U bent daar van harte 
welkom.                
Ondersteun deze actie  en maak een gift over op rekening van de diaconie Rozendaal NL16 
INGB 0000933939 onder vermelding van ‘Actieweek Midden-Oosten’.  
Namens de diaconie, Wil Both  

Startzondag 
Op zondag 25 september zal het seizoen officieel van start 
gaan. Natuurlijk vieren we eerst een dienst op de vertrouwde 
wijze. Na het koffiedrinken gaan we terug naar de kerk en zal 
er muziek zijn. Dan worden ook de programma’s van het 
Vormings- en Toerustingswerk en van de Stichting Vrienden 
van de Kerk van Rozendaal toegelicht. Na een muzikaal 
intermezzo gaan we terug naar de Serre om met elkaar een 

glas op het nieuwe seizoen te heffen. U bent van harte                                                      
uitgenodigd voor deze viering!  

                                      

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje4oDtwJPPAhXJ2RoKHZ6HDsoQjRwIBw&url=http://www.pkn-heerhugowaard.nl/nieuws/&psig=AFQjCNEuTFPK-4LF6J_W9e_CWI3rM4EdOw&ust=1474102197848771
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjMo5278ZHPAhUFVhoKHW-dAloQjRwIBw&url=http://www.octaview.nl/blog/archives/archive_2011-m03.php&bvm=bv.133053837,d.ZGg&psig=AFQjCNGQYSM0qpFnDSca5HdgBoRZkYB-3Q&ust=1474046517300763
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCuf6S8JHPAhXDfRoKHQydAxQQjRwIBw&url=http://www.pgmaasdijk.nl/toerustingsprogramma_20132014/&bvm=bv.133053837,d.ZGg&psig=AFQjCNG1ZE6oISx-mfJAx7hO_r-yZZHAtQ&ust=1474046176856806
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Avond rondom Willem Barnard 

Wie in Rozendaal gaat werken, kan er niet omheen: jarenlang 
heeft hier de dichter Willem Barnard  (of: Guillaume van der 
Graft) gewoond en gewerkt. Hier zijn ook veel van zijn 
kerkliederen ontstaan. Ook het huidige nieuwe liedboek kent 
veel werk van zijn hand. Maar wie was deze man, die na zijn 
emeritaat in Ellecom kwam wonen? Wat waren zijn drijfveren, 
waar lagen zijn theologische wortels? 

En vooral: hoe klinken zijn woorden vandaag de dag? Sinds ds. 
Frans Ort verbonden werd aan onze gemeente  heeft hij zich 
bezig gehouden met het werk van deze dichter. We zullen twee 
avonden rondom zijn werk samenkomen. De eerste avond 

zullen wij werk uit zijn gedichten lezen en toelichting geven bij de motieven en drijfveren uit 
Barnards leven. We lezen gedichten uit zijn omvangrijke oeuvre. Er zal ook een klein geprint 
boekje zijn om de gedichten mee te lezen. Ieder die geïnteresseerd is in dit werk, is van harte 
uitgenodigd. De eerste avond is op 26 september, we komen samen in de Serre van 
Rozendaal en het begint om 20.00 uur. 
 

Nicodemuskring 
Op vrijdag 30 september komen we weer samen in de Serre van Rozendaal met de Nicodemuskring. 
Ditmaal zal ik het thema inleiden. We spreken met elkaar over de zevende dag van de schepping: de 
dag waarop God rust schiep voor de aarde. Natuurlijk komen ook vragen rondom de sabbatsheiliging 
en de zondagsrust ter sprake. Of zou het zo zijn zoals iemand het onlangs uitdrukte ‘sabbat is a state 
of mind’? De ochtend begint om 10.15 uur, de koffie staat klaar vanaf 9.45 uur. Wij zijn ongeveer 
anderhalf uur samen. U bent van harte welkom 
 

Psalmen in de Morgen 
Wij buigen ons het komende seizoen vier morgens over de Psalmen. De Psalmen zijn nog 
altijd boeiend en prachtig om te lezen: eeuwenoude literatuur waarin mensen zich sprekend 
tot God willen verhouden. 

De eerste morgen, 6 oktober,  buigen we ons over de 
genres in de Psalmen: Klaaglied, loflied, bedevaartslied 
enzovoorts. Daarbij bespreken we ook de verschillende 
poëtische ‘technieken’: zo maken we kennis met wat 
we allang lazen,het parallellismus membrorum. 
De andere drie morgens buigen we ons over diverse 
Psalmen. We zullen in elk geval Psalm 23, Psalm 121 en 
Psalm 139 lezen, drie van de toppsalmen uit het 
Psalmboek. Ik zou het fijn vinden als u zich van tevoren 

bij mij wilt opgeven,zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. 
(03 13 41 41 37, frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl). 
Het minimum aantal deelnemers voor deze morgen is vijf. 
Data: 6 oktober, 3 november, 1 december 2016 en  12 januari 2017 
Plaats van samenkomst: de Serre van Rozendaal 
Aanvangstijd: 10.00 uur   Inleider Ds. Frans Ort 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi84s3RwI_PAhWEPBQKHX30CmkQjRwIBw&url=http://god-en-gebed.blogspot.com/2013_08_01_archive.html&bvm=bv.132653024,d.ZGg&psig=AFQjCNHbwDY2JNgbTLWF2ltndHXW7ap4Pw&ust=1473964708506804
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


4 
 

Doopdienst 

Op zondag 9 oktober zal de doop worden bediend aan Liselotte Nuij van de Delhoevelaan. 
Liselotte is de dochter van Leander Nuij en Willemijn Koning en het zusje van Dirk. Het zal 
ongetwijfeld een feestelijke dienst worden. Daarom wens ik Leander, Willemijn en Dirk –
samen met allen die zich verheugen op deze doop- alvast van harte geluk met deze dag! 

Erratum 

In het boekje van Vorming en Toerusting is een zeer storende fout opgetreden. Bij de kring 
rondom de profeten in de Joodse traditie zijn de data verkeerd opgenomen. Deze kring, 
die onder leiding staat van Madelon Beekhuis en Bert Bomer, zal driemaal op een 
donderdagmiddag samenkomen. Dat zijn de volgende drie data: 19 januari, 2 februari en 
16 februari. De data in het boekje zijn hiermee vervallen. Voor degenen die deel wensen te 
nemen aan deze kring, geldt: zet de goede data in uw agenda! Onze excuses voor de 
vergissing. 

Met een hartelijke groet aan u allen, ds. Frans Ort 

‘VLUCHTELINGEN IN SYRIË’. 
Zondag 9 oktober zal ook in het teken staan van ons gezamenlijk project ‘Vluchtelingen in Syrië’. In 
Velp zal ds. P. Moet de dienst leiden, in Rozendaal zal ds. F.Z. Ort voorgaan. Tevens zal in R’daal ds. L. 
van Hilten-Matthijssen wat vertellen over de situatie in Syrië en werkt er ook een enthousiaste 
Syrische musicus mee. De collecten zijn in beide diensten voor dit project bestemd.  
Daar het Midden-Oosten wordt gezien als de bakermat van het Christendom zijn veel christenen 
vastberaden om niet te vluchten. Naast christenen zijn ook de moslims daar geworteld. Vele eeuwen 
hebben ze vreedzaam naast elkaar geleefd  en veel moslims willen dat nog steeds. Ook zij lijden 
onder het radicalisme. Het is dan ook overweldigend om te lezen met hoeveel liefde en 
gedrevenheid de kerken zich daar inzetten voor hun vluchtende medemens, zowel christenen als 
moslims. Namens de werkgroep werelddiaconaat Velp/Rozendaal, Wil Both                                                                              

 

Diaconiecollectes september/oktober 
 
Zondag 18 september valt in de Vredesweek en dat betekent dat er dan gewoontegetrouw 
voor het vredeswerk wordt gecollecteerd. Het lijkt een open deur als wij benadrukken dat 
dit werk in deze zeer roerige tijd meer dan ooit actueel is. Ook daar is geld voor nodig. 
Zondag 25 september staat  het Hospice Rozenheuvel weer op het collecterooster en er zal 
niemand zijn die niet weet dat wij  wat daar gebeurt van harte (blijven) ondersteunen. 
Zondag 2 oktober zal gecollecteerd worden voor 'Kerk en Israël'. Een met enige regelmaat 
terugkerende diaconiecollecte, waarbij altijd weer de Joodse achtergronden van het 
Christelijk geloof worden benadrukt. 
Zondag 9 oktober  is de opbrengst van de inzameling bestemd voor ons project in Syrië. Op 
een andere plaats in deze nieuwsbrief wordt daarvoor door Wil Both wat meer aandacht 
gevraagd. Extra aandacht die allerminst overbodig is. Wij bevelen ook deze collecte van 
harte bij u aan. 
namens de diakenen       Ans van Dijkhuizen 



5 
 

Activiteiten in de Serre van Rozendaal  

Woensdag 21 september: presentatie van Ester Bertholet over “het Raadhuis” in Velp. Sinds 
1 maart 2016 is in de pastorie in de Emmastraat (ingang Nieuwstraat) te Velp het Raadhuis 

gevestigd. In het Raadhuis kunt u mensen ontmoeten die 
vitaal in het leven willen staan. 
De activiteiten zijn gericht op u en uw generatiegenoten 
(55+). De activiteiten die aangeboden worden zijn 
bijvoorbeeld gym/conditieverbetering, Tai Chi, yoga, 
dansen, schilderen en beeldhouwen, schaken en 
deelnemen aan een lezing of gespreksgroep. Elke 
activiteit kost 2,50 euro en dat regelen we met 
strippenkaarten. 
Er is een coördinator aanwezig die u ontvangt en die als 

het nodig is meedenkt en een handje helpt. Niets moet, alles mag. U kunt op 
maandag/dinsdag of vrijdag tussen 9.30 en 16.30 in- en uitlopen wanneer u wilt. U kunt 
alleen koffie drinken, lunchen of een hele dag meedoen aan de activiteiten. 
Als u benieuwd bent geworden of nog vragen heeft, kunt u naar de presentatie komen in de 
Serre van Ester Bertholet op 21 september om 11.00. U kunt ook gewoon eens binnenlopen 
in het Raadhuis om te kijken hoe het er uit ziet, waar we mee bezig zijn en eventueel een 
activiteit op proef mee doen. Meer informatie vindt u op de website 
www.stichtinghetraadhuis.nl. 

Woensdag 5 oktober: “als de noot het hoogst is, is de pauze nabij”. Lezing en beluisteren 
van muziekfragmenten door Karel Wolters, oud-musicus HGO. Wat komt er allemaal bij 
kijken voordat een symfonieorkest zijn voorstelling kan geven? 

Woensdag 19 oktober: “Kennismaken met het bridgespel” door Hein van Amerongen. Op 19 
oktober kunt u in een workshop kennismaken met het bridgespel. Deze workshop wordt 
verzorgd door Hein van Amerongen, NBB bridgedocent, en is bedoeld voor mensen die meer 
willen weten over dit mooie spel, waaraan zoveel mensen plezier beleven. De principes van 
het spel komen aan de orde en u gaat enkele spelletjes uitspelen. Indien er, na afloop, 
voldoende belangstelling bestaat is het mogelijk u op te geven voor een basiscursus Bridge. 
Aanvang: 10.30 uur. 

De Serre van Rozendaal is elke woensdagochtend tussen 10.00 en 12.30 uur open voor 
ontmoeting en koffie. Alle inwoners van Rozendaal en omliggende plaatsen zijn welkom en 
van tijd tot tijd zijn er extra activiteiten, zoals u hierboven hebt kunnen lezen. 

Erik Kool 

 

http://www.stichtinghetraadhuis.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7yOnaxo_PAhVGxRQKHRiwC_oQjRwIBw&url=http://www.arnhemsekoerier.nl/nieuws/opening-het-raadhuis-uitgesteld-naar-september-1.6044438&psig=AFQjCNFSqXjIrkFQoleBY-Qxnn5LJnKgeg&ust=1473966331728020
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Film in de Tuinkamer 

Woensdag 21 september om 20.00 uur bent u weer welkom in de Serre voor een mooie 

film. We denken deze keer aan  Julie & Julia 

Julie & Julia is een Amerikaanse biografische dramafilm uit 2009 van Nora Ephron met Meryl 
Streep en Amy Adams in de hoofdrollen. De film vertelt het relaas van zowel Julie Powell, die 
in 2002 de uitdaging aanging alle recepten in het beroemde kookboek Mastering the Art of 
French Cooking in een jaar tijd uit te proberen en hierover een populaire blog bijhield, als 
van Julia Child, co-auteur van dit kookboek en de totstandkoming van het boek in de jaren 
1950. Nora Ephrons' draaiboek is gebaseerd op Childs' biografie My Life in France en Powells' 
boek Julie and Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen. 

Julie & Julia werd op overwegend positieve kritieken onthaald. Zo behaalt hij 70% bij IMDB 
en 75% bij Rotten Tomatoes.[1] Vooral de wijze waarop Meryl Streep Julia Child portreteerde 
kon op veel bijval rekenen. Ze werd voor een Oscar voor beste actrice genomineerd en won 
een aantal andere prijzen. Ook financieel was de film een succes. Hij had zo'n 30 miljoen 
euro gekost en bracht 95 miljoen euro op aan de bioscoopkassa's.  

De film duurt 123 minuten.  

We streven naar een maandelijkse filmvoorstelling. Noteert u de data voor de rest van dit 
jaar maar: 19 oktober, 20.00 uur; 18 november en 7 december om 15.00 uur. In de 
wintertijd vervroegen we de voorstelling naar de middag, zodat u niet onnodig in het donker 
de deur uit hoeft. 

Werkdag in de pastorietuin 

Op zaterdag 1 oktober organiseert de 
tuincommissie een werkdag in de tuin. 
Bedoeling is om opruim- en 
plantwerkzaamheden uit te voeren, 
samen met enthousiaste 
gemeenteleden. We beginnen om 
10.00 uur en zorgen ook voor de 
inwendige mens. Als u tijd en zin hebt 
om mee te doen, graag vooraf even een 
mailtje naar 
erik.kool@dekerkvanrozendaal.nl of 
schiet een van de andere leden van de 
tuincommissie aan: Ans van Dijkhuizen, 

Co de Bruijn, Niesje Verheij. 

Deze foto is genomen in het voorjaar. Het werk van vrijwilligers en tuincommissie heeft 
vruchten afgeworpen: de nieuwe border is inmiddels een bloemenzee! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dramafilm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Film_in_2009
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nora_Ephron
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meryl_Streep
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meryl_Streep
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amy_Adams
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mastering_the_Art_of_French_Cooking&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mastering_the_Art_of_French_Cooking&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weblog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Julia_Child
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=My_Life_in_France&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Julie_and_Julia:_365_Days,_524_Recipes,_1_Tiny_Apartment_Kitchen&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internet_Movie_Database
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotten_Tomatoes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Julie_%26_Julia#cite_note-rt1-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oscar_voor_beste_actrice
mailto:erik.kool@dekerkvanrozendaal.nl
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Stichting SchuldHulpMaatje Rheden-Rozendaal van start 

 

Woensdag 31 augustus 2016 is tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk in Velp 
de Stichting Hulp bij Schulden Rheden-Rozendaal operationeel van start gegaan. Dat 
gebeurde door de uitreiking van de officieel erkende certificaten aan de maatjes en de 
coördinatoren, ten teken dat zij hun opleiding voltooid hebben en met hun nieuw verworven 
kennis aan de slag kunnen. 

Een groeiend aantal mensen in ons land kampt met problematische schulden. Om deze 
mensen bij te staan is vijf jaar geleden de landelijke Stichting SchuldHulpMaatje opgericht. 
Veel gemeenten hebben inmiddels een plaatselijke stichting. In onze regio hebben de kerken 
die samenwerken in DIANA, het diaconale netwerk armoedebestrijding Rheden-Rozendaal, 
besloten om ook een regionale stichting op te richten. In mei van dit jaar is de regionale 
stichting die opereert onder de naam  ‘Stichting SchuldHulpMaatje Rheden-Rozendaal’ 
formeel opgericht. 

Er hebben zich tot nu toe zes maatjes en twee coördinatoren aangemeld. Deze zullen 
mensen helpen bij het in kaart brengen en oplossen van hun financiële problematiek. De 
maatjes zijn betrokken vrijwilligers met kennis van zaken. En nu ze officieel gecertificeerd 
zijn kunnen ze aan de slag! Iedere inwoner van de gemeenten Rheden of Rozendaal kan bij 
de stichting aankloppen om ondersteuning. Dat is geen geldelijke steun, maar steun bij de 
ordening van de financiële problemen en een helpende hand in het doolhof van regelgeving 

en instituties op dit terrein. 

Diverse genodigden woonden de 
bijeenkomst bij waarin de 
wethouders mevrouw Olland van 
Rheden en de heer Van Gorkum van 
Rozendaal de certificaten 
overhandigden aan de maatjes en 
coördinatoren. 

Er komt een website met informatie 
over de nieuwe stichting. Contact kan 
worden opgenomen via de 
coördinator(en) 

renskeh.schuldhulpmaatje@gmail.com.  

Erik Kool, voorzitter DIANA 

 

mailto:renskeh.schuldhulpmaatje@gmail.com
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 *CONCERTEN 
 

De Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal organiseert weer een serie concerten in de 
Kerk van Rozendaal, Kerklaan 15.  
De concerten beginnen om 15.30 uur, de zaal is open van af 15.00 uur. , na afloop van het 
concert ‘meet and greet’ met de artisten en met elkaar onder het genot van een drankje. 
Het eerste concert is op 
9 okt 2016: het Staffa Trio, klarinet, viool, piano en De Dames van het Hoornkwartet 
De entreeprijs is: € 13.- Voor Vrienden € 10.- p.p. per concert. Voor Gelrepas- en 
studentenkaarthouders € 5.- Kinderen onder de 10 jaar gratis. 
De kaarten zijn verkrijgbaar in de kerk voor de aanvang van het concert. Tevoren 
kunt U ook reserveren via de email:  
vrienden@dekerkvanrozendaal.nl 
Sinds 2013 bestaat het Staffa Trio uit violiste Symone Boerstoel, en Angela en Mark 
Kreeftmeijer op klarinet en piano. Het Staffa Trio speelt kamermuziek in originele bezetting 
en bewerking van barok tot 20e eeuw. Voor ons speelt het Trio een gedeelte van hun 
programma “Schubertiade”. Kernstuk is het klassiek georiënteerde werk Schubertiade 
(Variaties op een thema van Franz Schubert) van Thomas Christian David uit 1988 welk 
origineel voor viool, klarinet en piano is geschreven. Het programma wordt aangevuld met 
muziek van Mozart en Schubert. Angela zal naast klarinet ook bassethoorn spelen. Het Staffa 
Trio biedt u met dit programma een afwisselend concert met prachtige klankkleuren en 
mooie melodieën.  

het Staffa Trio 

 
 
 

De Dames van het Hoornkwartet , Truus Litjens, Christa 

Cornelissen, Anneloes van Venetië en Connie Wegbrans, nemen ons mee op een reis door 

verschillende muziekstijlen: van jachtmuziek via de klassieke romantiek tot aan de 

jazzmuziek.  

mailto:vrienden@dekerkvanrozendaal.nl
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**  De 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. 
 
17 okt 2016: Foucault: discipline, toezicht en straf 
   Prof. Dr. (em) Machiel Karskens, Radboud Universiteit  
Met zijn boek Discipline, Toezicht, Straf. De geboorte van de gevangenis (1975) werd Michel 
Foucault (1926-1984) beroemd als maatschappij-kritische filosoof die de gevestigde 
opvattingen over (democratische) politiek en onderdrukkende macht onderuit heeft gehaald 
met zijn theorie van disciplinering als positieve macht. Hoe doet hij dat? Wat bedoelt hij met 
disciplinering? Hoe werkt disciplinering als macht? En, zijn er naast disciplinering ook andere 
(positieve) machten aan het werk in de moderne samenleving? 

31 okt 2016: Bankieren en duurzaamheid,  
  zelf gekozen of opgelegde disciplinering? 
   Drs. Roland Mees, bankier en filosoof  

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 alle vijf avonden van deze cyclus:  € 55.- 
Deelname aan een avond € 13.-, studenten € 5.-, scholieren gratis toegang. Houders van een 
studentenkaart (onder overlegging van dit document) betalen € 20.-  Scholieren van Het 
Rhedens die de cursus Filosofie Studium Generale volgen krijgen gratis toegang. Opgave via 
mw Lia Ummels. 
Opgave voor de hele cyclus door overmaking van het verschuldigde bedrag van € 55.- op 
IBAN: NL90 INGB 0688 0860 39 t.n.v. VKR te Rozendaal, onder vermelding van Uw naam en 
“Filosofische Kring 2016”. 
S.v.p. z.s.m. uw opgave opsturen of mailen naar: 
penningmeester Vrienden van de Kerk te Rozendaal,  
Schout Leermolenstraat 7A, 6891 BD Rozendaal,  
of via e-mail: hein@philocon.com 
Indien u één of enkele inleidingen wilt bijwonen, kunt u op de avond zelf tegen contante 
betaling van € 13.= aan de ingang toegang krijgen.  

http://www.dekerkvanrozendaal.nl/stichtingvrienden
mailto:hein@philocon.com
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Impressie 2 bijzondere exposities Open Monumenten Dagen 

- Dank aan Cathrien van de Ree voor de zorgvuldig samengestelde expositie over Ikonen en 
Symbolen!  
- Dank aan Nelke van Dijk voor haar prachtige foto’s die tot en met de startzondag  in de kerkzaal  
blijven hangen! 
- Dank aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben er een geslaagd weekend van te maken! 
 

       

 
 
 
 
Ingekomen: 

 

 
Uitnodiging open dag  Bekijk de webversie 

 

   

 

 

Op zaterdag 24 september 2016 organiseert het 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)  in 
samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland 
een open dag.  Alle azc's in Nederland openen op 
deze datum de deuren voor genodigden en het 

https://protestantse-kerk-velp.email-provider.nl/web/hqcexqaufl/w885h6c1r8/xcmnvgnt4u/mf23msigqv
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publiek. 
 Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld op de aanvullende opvang (AVO) in 
Velp om 13.00 uur waar u middels een rondleiding inzicht kunt krijgen in de 
werkzaamheden van het COA.  
Op de website www.openazc.nl vindt u meer informatie over het programma. 
 Graag tot ziens op zaterdag 24 september! 
 Centraal Orgaan opvang asielzoekers, 
 Carolien Slooff 
 Locatiemanager COA Velp 
T: 06-21652802, E: carolienslooff@coa.nl 

   

Bij Augustinus te gast 
Op donderdag 29 september en 27 oktober a.s. organiseert de Sint-
Eusebiusparochie in Arnhem twee bijeenkomsten rondom 
Augustinus (354-430). Iedereen is welkom! 
  
In de eerste bijeenkomst staat Augustinus als pastor en predikant 
centraal. 
  
Decennia lang heeft deze bisschop uit Noord-Afrika de 
geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre 
kwamen mensen naar de befaamde spreker toe om hemzelf te 
beluisteren of zijn preken op te tekenen. Zo zijn er honderden in het 
Latijn bewaard. Zijn toespraken zijn ook in Nederlandse vertaling 
het lezen waard. Augustinus wordt namelijk alom gewaardeerd 
vanwege zijn zorgvuldige en creatieve bijbeluitleg, pastorale zorg en 
diepzinnige overdenking van het christelijk geloof. Hem is dan ook 
altijd een grote oekumenische invloed toegekend. Tijdens de 
bijeenkomsten wordt iets over zijn preken verteld en lezen we er 
enkele ter kennismaking. Zo zijn we als het ware bij Augustinus te 
gast.  
In de tweede bijeenkomst staat Augustinus’ visie op de zorg voor de 
doden centraal. 
Daarmee wordt vooruitgeblikt op de novembermaand: het begin 
van die maand wordt gemarkeerd door allerheiligen en allerzielen 
(rkk), het einde door de voleindingszondag (pkn). Kunnen wij nog 
wat voor onze doden doen? Het is een vraag die november omlijst, 
maar het blijkt een vraag van alle eeuwen. Van Augustinus is ons 
over dat thema een kostelijke brief bewaard. Hij behandelt daarin 
vier aspecten: a. Maakt het wat uit of je een gestorvene begraaft of 
cremeert? En zo ja, voor wie? b. Wanneer je een overledene 
begraaft, maakt het dan enig verschil waar je dat doet? En zo ja, 
voor wie? c. Heeft het zin om voor overledenen te bidden? d. Wat 
moet je ervan denken wanneer een dierbare gestorvene in je 
dromen verschijnt? Een goed vervolg op de eerste avond!  
Data: donderdag 29 september en 27 oktober (deelname aan één 
avond is ook mogelijk) 
Tijd: 20.00 u - 22.00 u 
Plaats:  Walburgiszaal, Sint Walburgisplein 45 Arnhem 
Begeleider: drs. Hans van Reisen, Augustijns Instituut Eindhoven 
Kosten: 5 euro per avond. 
Opgave voor de eerste avond tot uiterlijk dinsdag 27 september a.s. 
bij secretariaat Sint-Eusebiusparochie: 
secrretariaat@eusebiusparochie.nl. 
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PG Rozendaal Agenda 2016 
Sept.  Zo 18 10.00 uur Ds. D. Juijn, Velp 

 Wo 21       10.00  uur Serre van Rozendaal: presentatie van Ester Bertholet over “het 
Raadhuis” in Velp 

 Wo 21       20.00 uur Film in de tuinkamer 

 Zo 25 10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal 

 Ma 26 20.00 uur Rondom de Poëzie van Willem Barnard  met Ds.Frans Ort 

 Vrij 30 10.00 uur Nicodemus 

    

Okt.  Zo 2 10.00 uur Dr. M. Ploeger, Haarlem 

 Wo 5 10.00 uur Serre van Rozendaal: lezing Karel Wolters “als de noot het hoogst is, 
is de pauze nabij” 

 Do 6 10.00 uur Psalmen in de morgen met Ds. Frans Ort 

 Zo 9 10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal                                                               

 Zo 9 15.30 uur Concert Vrienden: Staffa trio en De Dames van het Hoornkwartet 

 Vrij 14 20.00 uur Presentatie Jij en ik, nieuw poëziebundel Frans Ort 

 Zo 16 10.00 uur Ds. M.D. van Loo, Amersfoort 

 Ma 17 20.00 uur Filosofische Kring 

 Wo 19 10.00 uur “Kennismaken met het bridgespel” door Hein van Amerongen 

 Wo 19 20.00 uur Film in de tuinkamer 

 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 

 Ma 31 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 ongeveer half oktober  verschijnen   

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

