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Gedicht Huub Oosterhuis 
 
In het kader van de aandacht die ik aan poëzie wil besteden in het vorming- en toerustingswerk, is er 
dit jaar een tweetal avonden rondom de poëzie van Huub Oosterhuis. Oosterhuis behoort tot de 
grote liedboekdichters van de twintigste eeuw: zondag aan zondag worden zijn liederen gezongen. 
Minder bekend is zijn poëtisch werk. Hij schreef een behoorlijk aantal bundels met gedichten. In een 
van die bundels staat dit onderstaande gedicht. Het is een beetje een apart gedicht in zijn oeuvre. 
Het is een gedicht in de stijl van de fabels van Toon Tellegen, lichtvoetig en humoristisch tegelijk. 
Tegelijkertijd is het daarmee een prachtig scheppingslied, waarin de wording van de mens wordt 
bezongen. Aan het slot eindigt Oosterhuis met een zin, waardoor duidelijk wordt dat hij het gedicht 
in een Bijbels kader plaatst. Veel leesplezier. 
 
ds. Frans Ort 
 
 

  avond en morgen 
  
  
  Toen stapte de tronk 
  halfverkoold 
  uit het vuur, en ging op weg. 
  En de distel kroop 
  uit de zandstenen grond 
  en ging op weg. 
  Zij ontmoetten elkaar 
  en spraken af 
  dat zij samen verder zouden gaan. 
  Ze kwamen bij een ei. 
  Ga je mee? 
  Ja, mee! zei het ei. 
  Zij waadden door een beek. 
  Kom mee! 
  Ja mee, zei de beek 
  en rolde zich op als een krul. 
  Ook vissen wandelden mee. 
  Zo kwamen zij voorbij een bos. 
  Daar woonde een wolf. 
  Ga mee! 
  Waarheen, zei de wolf? 
  De roos in het wild 
  ging ook mee, 
  en de slang van onder zijn steen. 
  Het werd een stoet. 
  Trappen op en af, 
  akkers over, 
  de koolraap mee, de geit, 
  het lam in de wei, 
  de bloeiende brem, de dauw, 
  en het verbleekte karkas van een reus 
  veerde op, en het mes 
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  knipte open en snelde mee. 
   ‘s Nachts bij maanlicht 
  overlegden zij. 
  `De vaart zit erin, 
  riep het ei, maar waarheen? 
  Naar de maan, 
  opperden de vissen. 
  Maar de wolf had allang een plan. 
  Zeg het, wolfje, zei het lam. 
  Mensen worden, 
  zei de wolf. 
  Ze gingen liggen, twee aan twee. 
  En de tronk en de beek 
  werden samen een mens, 
  en de brem en de dauw 
  en de slang en het ei 
  werden samen een mens, 
  en de distel en de vis 
  en zo voort, twee aan twee, 
  de roos en het mes, 
  de wolf en het lam. 
  Zo werd het avond en morgen. 
  
 Huub Oosterhuis 
 

Startzondag 
Op zondag 24 september starten we met het nieuwe seizoen. Na de dienst zal er koffie gedronken 
worden, waarna het komende winterwerk zal worden toegelicht. Dan zal ook het boekje waarin al 
onze kringen en cursussen staan, worden gepresenteerd. Het vorming- en toerustingswerk is sinds 
twee jaar in gemeenschappelijk verband met onze buurgemeente Velp gepresenteerd: wij heten 
elkaar hartelijk welkom in de kringen die we wederzijds geven. Hoe de verdere opzet van de dienst 
zal zijn, is nog onbekend, maar u bent van harte uitgenodigd bij de dienst en de presentatie aanwezig 
te zijn! 
 

Nicodemuskring 
Op de laatste vrijdag van de maand komt de Nicodemuskring bijeen in de Serre van Rozendaal. We 

bespreken er actuele ethische, filosofische en theologische onderwerpen van zeer uiteenlopende 

aard. Kenmerk voor de morgenbijeenkomsten zijn de open sfeer, de bereidheid om mee te praten 

met elkaar en de betrokkenheid van de deelnemers, die vaak zelf ook een onderwerp aandragen.  Op 

vrijdag 29 september aanstaande komen we weer samen. We zullen hoogstwaarschijnlijk spreken 

over het thema vergeving. Maar daarover wordt u in de mail op de hoogte gehouden. We beginnen 

om 10.15 uur, de koffie staat klaar vanaf 9.45 uur. U bent van harte welkom als u mee wilt praten en 

denken! 

  

 Barnardpad 
Ik schreef u al een paar keer over de activiteiten van de Stichting Dichter in Beeld. Deze stichting 
heeft zich de laatste jaren hard gemaakt voor de poëzie in de directe omgeving. Zo werd er onder 
meer een wandelroute uitgezet met poëzie van Jan Hanlo. De plannen om in Rozendaal een korte 
wandelroute uit te zetten met langs de route gedichten van Guillaume van der Graft en Benno 
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Barnard zijn in de laatste maanden gerealiseerd: het benodigde geld is bijeen gebracht, de gemeente 
heeft toestemming gegeven voor de plaatsing (en zal daarbij behulpzaam zijn!) en met een klein 
comité is de route uitgezet door ons dorp. Op 8 oktober aanstaande zal om 14.30 uur in een 
feestelijke bijeenkomst in onze kerk aan de Kerklaan het pad worden ingewijd. Ook de dichter Benno 
Barnard zal daarbij aanwezig zijn en lezen uit zijn werk. Na een samenzijn in onze kerk kunnen we de 
wandeling langs de zuiltjes met gedichten gaan maken. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn, is van 
harte uitgenodigd om te komen: 14.30 uur in de Kerk van Rozendaal. Als voorproefje: bij onze kerk 
zal het volgende gedicht van Guillaume van der Graft worden geplaatst. Het is een van zijn beste 
gedichten: hij schreef het in de jaren vijftig in Nijmegen. 
 
  

  

  vragenderwijs 

  

  

  Ik vroeg het aan de vogels 

    de vogels waren niet thuis 

  

  ik vroeg het aan de bomen 

    hooghartige bomen 

  

  ik vroeg aan het water 

    waarom zeggen ze niets 

    het water gaf geen antwoord 

  

  als zelfs het water geen antwoord geeft 

  hoewel het zoveel tongen heeft 

  wat is er dan 

    

    wat is er dan 

  er was alleen een visserman 

  

  die draagt het water 

  onder zijn voeten 

  die draagt een boom 

  op zijn rug 

  die draagt op zijn hoofd een vogel  

  

Guillaume van der Graft 

 
Foto uit Reims 
Dit voorjaar bezocht ik met mijn vrouw de Champagnestreek. We kwamen natuurlijk ook in de Notre 
Dame van Reims. Deze kathedraal behoort tot de mooiste en indringendste gebouwen uit Frankrijk. 
De kathedraal is onder meer beroemd geworden door de glimlachende engelen, die op diverse 
plaatsen zijn afgebeeld. Omdat hij zo mooi is (en omdat ik er dit jaar een cursusavond aan zal 
wijden), hebben we hem hier alvast afgebeeld. Later hierover meer… 
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ds. Frans Ort 
 

Diaconiecollectes september 
 
zondag 3 september: voor het studentenpastoraat, dat wij graag steunen omdat het geen overbodige 
luxe is dat naast de resultaat en carrière gerichte aspecten waarmee studerenden natuurlijk bezig 
moeten zijn, ook meer immateriële zaken en noties aan de orde komen en dat daartoe de 
mogelijkheden aanwezig blijven. 
zondag 10 september: het Werelddiaconaat blijft met een ijzeren regelmaat terugkomen in ons 
collecterooster en dat is niet verwonderlijk, omdat er , zoals wij allen weten, zelfs geen kijk op is dat 
onrecht en armoede wereldwijd verdwenen zullen zijn. 
zondag 17 september: in de Vredesweek wordt sinds jaar en dag de opbrengst van een 
diaconiecollecte bestemd voor vredeswerk; wij leven in een tijd waarin 'vrede' een onbereikbaar 
ideaal lijkt te worden op langzamerhand wel héél veel plekken op de wereld; de vredesbewegingen 
hebben niet de illusie daar zomaar verandering in te kunnen aanbrengen, maar wat zij wel kunnen 
doen is mensen bewust maken van de noodzaak tot vreedzaam samenleven; ook kan zij helpen hier 
een 'klimaat' te scheppen dat vriendelijk en gastvrij is voor mensen die, vaak de 'hel' ontvluchtend, 
bij ons hun toevlucht zoeken. 
zondag 24 september: dichtbij kunnen wij 'er ook zijn' , om de hoek letterlijk, waar in het Hospice 
Rozenheuvel mensen die in hun laatste levensfase zijn aangeland liefdevol en deskundig worden 
bijgestaan; dus ook deze collecte houden wij met overtuiging. 
 
Ans van Dijkhuizen        namens de diakenen 
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College van Kerkrentmeesters 

Wij zijn bijzonder dankbaar voor de ontvangst van een tweetal bijzondere bijdragen aan onze kerk: 
een gift van € 1.000,-  en een legaat van € 5.000,- . 
Deze gelden zullende op passende wijze worden besteed voor de activiteiten en in stand houding van 
onze kerkgemeenschap. 

Namens het Cvk, Hans Rexwinkel 

 

Expositie in Martinikerk Doesburg 

‘De klokken van Chagall, na zestig 
jaren’ 

Expositie in de Grote of Martinikerk te 
Doesburg van 9 augustus tot en met 10 
september.  
Een maand lang is er in Doesburg een 
mooie kleine expositie van grafisch werk 
van de beroemde schilder Marc Chagall 
te zien rond het thema ‘tijd en 
eeuwigheid’.   
In 1956 maakte Chagall (1887-1985) een 
lithotekening op verzoek van de 
Hilversumse grafisch ontwerper Pieter 
Brattinga. De beeldhouwer Joop Beljon 
schreef in 1956 een essay over de 
zwevende staartklokken in het werk van 
Marc Chagall.  Hij schreef dat voor de 
jaarlijkse gratis uitgave van het 
kwadraatblad van de Hilversumse 
drukkerij de Jong & Co.  Wat is mooier 
dan daar een echte Chagall bij te 
publiceren? Hoe die litho tot stand 
kwam, is een verhaal apart.  

Nu zestig jaar later is de tijd rijp voor een terugblik.  Het Chagall Research Centre Wuyt in 
Amsterdam heeft een nieuwe uitgave doen verschijnen van het  kwadraatblad uit 1956. 
Daarin staat de tekst van Beljon en een nieuwe kritische tekst van drs. Pieter Zuidema van 
galerie Wuyt en natuurlijk de afbeelding van de litho ‘Les pendules’. De lithosteen met 
daarop de tekening van Chagall is te bewonderen op de expositie.  Daarnaast kunt u een 15 
tal werken van Chagall bewonderen.   
De kunstcommissie van de Martinikerk heet u vanaf 9 augustus hartelijk welkom in de 
Annakapel van de Martinikerk. 
Dagelijks van 14-17 uur.  
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Open Monumentenweekend  za 9 en zo 10 september 

 

Het tweede weekend van september is traditiegetrouw weer Open Monumentenweekend. In onze 
kerk ligt een aantal exemplaren van het fraaie boekje voor Rheden en Rozendaal om mee te nemen. 
Ook onze kerk is dan weer geopend. Zaterdag 10.00-17.00 uur en zondag 12.00-17.00 uur. 

 
Op zaterdagmiddag 9 september zal tussen 15.00 en 16.00 uur onze organist Frank van Merwijk op 
het orgel spelen. 

 
Op zondagmiddag 10 september treedt het koor Aquamarant op. De kerk van Rozendaal is niet 
onbekend voor Aquamarant: het ensemble zingt hier regelmatig bij de herdenkingsvieringen van het 
hospice Rozenheuvel in Rozendaal. Ook in het hospice zelf zingt het ensemble, bijv. in de Kersttijd.  
Aquamarant bestaat uit 7 zangeressen en een pianiste, Lindsay Stuyt. Het ensemble zingt soms 
bekend, maar veel vaker onbekend repertoire, met name van Amerikaanse en Engelse (koor-) 
componisten. Bij alle gekozen bewerkingen speelt de piano een grote rol.  
In het verleden heeft Aquamarant o.a. meegewerkt aan het TV-Gelderland Kerstconcert en 
concerten verzorgd in het Openluchtmuseum en in Denemarken. Op 26 augustus a.s. zingt 
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Aquamarant voor het derde jaar op rij bij de Nationale herdenking 
Japanse Vrouwenkampen op Bronbeek. 
Op dit moment bereidt Aquamarant zich voor op een feestelijk 
concert in Denemarken. Het Deense eiland Møn heeft een 
UNESCO-erkenning als biosfeer-gebied verworven en heeft 
Aquamarant uitgenodigd om de feestelijke uitreiking van het 
certificaat muzikaal op te luisteren. De lichte, natuurlijke klank van 
het ensemble past goed bij de sfeer van het eiland. 
Voor dit speciale concert heeft Aquamarant zich verzekerd van de 
hulp van zangcoach Esther Gotink – Van der Heijden, die ook als 
eerste sopraan mee zal zingen. 
Tijdens de Open Monumentendag kunt u luisteren naar liederen, 
die ook tijdens het concert in Denemarken gezongen zullen 
worden: liederen, die over het “goede” in het leven gaan, over 
liefde voor de muziek, de natuur… en een nieuwe liefde……  
Aquamarant treedt op vanaf ca. 14.00 uur. 
 
Tentoonstelling in de Serre tijdens Open Monumentendag 
In de serre is een tentoonstelling te zien met documenten en 

afbeeldingen over Kerk en kasteel. Behalve voor het stichtingsjaar 1758, is gekozen voor belangrijke 
scharnierpunten in de relatie tussen kerk en kasteel. Het kerkzilver en andere objecten dateren nog 
uit het stichtingsjaar! De tentoonstelling sluit aan bij het thema van Open Monumentendag dit jaar: 
"boeren, burgers en buitenlui".  In de serre uiteraard ook koffie en thee. 
 

Contactmiddag PCOB 
Dinsdag 12 september in de Elleboog van Nieuw 

Schoonoord om 14.30 uur. 

Deze eerst middag na de zomerstop hebben we dhr. Kees 

Schipper uitgenodigd. 

Hij gaat ons alles vertellen over de Hollandse Waterlinie. 

Water, water en nog eens water, dat hebben wij hier in 

Nederland heel veel. 

Door de eeuwen heen hebben de Hollanders ook gevochten 

met het water. 

In de meeste gevallen hebben zij het gewonnen van het 

water, maar een enkele keer ging het toch mis. 

Dat wij Nederlanders het water ook gebruikten voor onze 

landsverdediging is minder bekend. 

De Romeinen gebruikten de Rijn al voor hun 

landsverdediging. Heel veel later in de tijd van Prins Maurits 

is de oude Hollandse Waterlinie aangelegd. Nog weer later 

in de tijd van Napoleon is de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

tot stand gekomen. 

Over dit alles en nog veel meer gaat Kees Schipper enthousiast vertellen. Daarbij maakt hij gebruik 

van video animaties. Op deze manier laat hij op indringende wijze zien hoe het onder water zetten, 

ook wel inundatie genoemd, in zijn werk ging. 

Het belooft weer een interessante en leerzame middag te worden.  

We hopen veel leden aan het begin van het nieuwe seizoen te ontmoeten. 

Natuurlijk zijn gasten van harte welkom, dus neem familie, vrienden en buren mee! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmnqmPjcPTAhXHSBQKHd4UBKcQjRwIBw&url=http://www.denoordoostpolder.nl/nieuws/71245/lezing-van-zeezeiler-henk-de-velde-voor-irisopzee/&psig=AFQjCNG1Q_l0Csj3IwzBCmaAeDcsLJ-uOA&ust=1493329776467599
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8x6vs7IPWAhWSLlAKHUsSBGMQjRwIBw&url=https://www.rivierenland.nl/fort-st-andries-spgs&psig=AFQjCNGTeE-MKYQATYReLzMV4E1MgNvvpQ&ust=1504350556677343
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De Serre van Rozendaal 

13 september: lezing in De Serre: Acute leukemie maakt 
gezinsleven  achtbaan in het donker 
 
Op woensdag 13 september a.s. is er in De Serre van Rozendaal een 
lezing over het boek “Een nieuwe lente? Heleens vergeefse strijd tegen 
acute leukemie”. Het is een compilatie van mails die Velpenaar Eduard 
Mesritz schreef tijdens de ziekteperiode van zijn vrouw Heleen. Het 
boek geeft een intieme inkijk in het dagelijks leven van een gezin dat is 
getroffen door een vernietigende ziekte. 

 
Heleen en Eduard vormen met hun dochters Melissa (12) en Jocelyne (10) een gelukkig gezin. Tot 
Heleen (43) plotseling wordt opgenomen in het ziekenhuis. De diagnose komt aan als een mokerslag: 
ze heeft acute leukemie. 
 

De auteur is ook (de enige) gastheer van De Serre van 
Rozendaal en draagt voor uit eigen werk en uit intieme 
brieven aan vrienden en familie van Heleen die ook in 
het boek zijn opgenomen. Het boek is verschenen op 
aanraden van enkele oorspronkelijke lezers van de 
mails. Zij hebben het als waardevol ervaren dat ze door 
de openhartige berichten een balans hebben gevonden 
tussen nauwe betrokkenheid en gepaste afstand. Door 
de relatief luchtige manier waarop het ziekteproces is 
beschreven, is voor hen de dood minder eng 
geworden. De opbrengst voor het boek gaat naar de 
Stichting Leukemie. 
 
De Serre is – zoals elke woensdag – open tussen 10.00 
en 12.30 uur voor ontmoeting en koffie.  Aanvang van 
de lezing is 10.30 uur, toegang gratis. 
 
 
  
 
 

 
27 september Lezing over oorsprong van de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht door 
drs Willem Schimmelpenninck van der Oije, Commandeur van Dieren 

 
Boekpresentatie- Uitnodiging 
Op woensdag 13 september om 20.00 uur zal bij boekhandel Jansen & de Feijter te Velp de pas 
verschenen dichtbundel 'GODS WARTAAL Heilige woorden gefileerd en in verzen hertaald' van Jaap 
van Dijkhuizen worden gepresenteerd. Onder meer zal ds. Frans Ort een impressie geven over de 
bundel en er zal uit worden voorgedragen. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via het e-  mailadres 
van de boekhandel: info@eenpassievoorboeken.nl . U kunt het boek daar ook bestellen. 
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Raad van Kerken Velp/Rozendaal 
 
20 september Lezing over Luther 
Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95  
stellingen publiceerde als discussiepunten binnen de 
katholieke kerk. Deze daad wordt min of meer gezien als het 
begin van de reformatie. Hoewel de christelijke kerken 
sindsdien ook verdeeld zijn, is het ook van belang om te zien 
wat we van elkaar kunnen leren. Sommige ideeën die in het 

verleden ons verdeelden zijn nu van veel minder belang. Op 20 september is er een lezing door Frans 
Vervooren ocd over Luther. In deze lezing gaat het over christelijke vrijheid, en eucharistie en 
avondmaal bij Luther. De avond wordt georganiseerd door de Raad van Kerken. Iedereen is van harte 
uitgenodigd. De avond begint om 20.00 uur in het parochiecentrum van de OLV Visitatiekerk in Velp 
aan de Emmastraat 18. Kosten zijn 5 euro. 
 

Velleper Donderdagen en Brandende kaarsen 
 
Ook deze zomer was de Raad van Kerken in Velp en Rozendaal actief. Sinds 2006 opent de 

Rooms Katholieke Kerk aan de Emmastraat haar deuren voor bezoekers van de Velleper 
Donderdagen. Op deze wijze zijn we als kerken zichtbaar aanwezig. Op de twee Velleper 
Donderdagen van 2017 kwamen dit jaar circa 3000 mensen binnen om een kaarsje aan te steken. Te 
midden van alle commercie, lawaai en drukte wordt een moment van rust, ruimte en stilte geboden. 
Het is een plek voor bezinning, gebed en soms  voor een gesprek. In de kerk zelf wordt de stilte 
onderstreept door zachte achtergrondmuziek en het orgel wordt bespeeld. 
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Aan de voorbijgangers bieden de kerken een kaarsje aan. “Alstublieft, een kaarsje” kan al genoeg 
zijn. Of: “wilt u misschien een kaarsje branden? “Mensen kunnen in de kerk de kaars gaan aansteken 
voor een persoon, voor een gebedsintentie of uit dankbaarheid. Aan het kaarsje zit een briefje met 
daarop de woorden: Ik steek een lichtje aan voor …. (zelf in te vullen). De kaarsjes worden gratis 
aangeboden, binnen is een offerblok voor eventueel kaarsengeld. Dit jaar ruim € 800. In het 
voorportaal van de kerk liggen teksten, gebeden en gedichten, die men kan meenemen. 
Deze activiteit kan alleen doorgang vinden dankzij vrijwilligers. Circa 30 vrijwilligers hebben hun 
diensten aangeboden. Sommigen al twaalf jaar. Compleet met een instructieavond en een dankjewel 
avond. Drijvende krachten zijn Truus van Santen, Klaas Eldering en Roelof Huisman. 
Al met al een bijzondere ervaring. Mensen die hun kinderen vertelden over het aansteken van een 
kaars, mensen die al voor de twaalfde keer hun kaarsje kwamen branden, of bijzondere 
gebedsintenties. Hoezo, heeft de kerk niets meer te betekenen in ons drukke leven? 
Bert Beekhuis 

 
2 oktober: dag van de ouderen te Dieren. 
Tijdens de Dag van de ouderen bent u welkom in Theotorne in Dieren. Hieronder het 
programma: 
 
10.00 uur       Zaal open voor ontvangst met koffie/thee. 
10.30 uur      - Welkomstwoord door de dagvoorzitter mevrouw G. van der Burg- 

             Berendsen. 
                        - Opening door de dhr. A. Logemann wethouder van de gemeente Rozendaal. 
10.45 uur        Mevrouw Jellesma-Eggenkamp, klinisch geriater, tot voor kort  
                          werkzaam in Rijnstate: “Grijnzend Grijs”. 
12.00 uur       Beweegcoaches: “Gezonde leefstijl” 
12.30 uur       Lunch 
13.30 uur       BLUE RIVER JAZZBAND o.l.v. Robert Duis                
14.15 uur       Sappauze 
14.30 uur       Vervolg jazzconcert. 
15.00 uur       Afsluiting door de dagvoorzitter  
    

Deze dag is bedoeld voor ouderen vanaf 55 jaar en is gratis!  
(een vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld) 
Voor meer informatie tel: 026-3611975 
Mevrouw  H. Boersma, Stichting Stoer.  (Ma t/m do tijdens kantooruren) 
 

 
          

Zaterdagmiddag: 'er zijn' in de kerk 
 
Het gebeurt al vele jaren, maar niet iedereen lijkt het op te merken: iedere zaterdag gaat om 15.30 
uur de deur van ons unieke kerkgebouw open en mag iedereen zich als uitgenodigd beschouwen 
naar binnen te komen, gewoon om een kijkje te nemen, een kaarsje te branden, te bidden dan wel 
niets anders te doen dan op een stoel door de hoge ramen of naar de wandschilderingen te kijken. 
Maar zelfs dat hoeft niet, in de stilte en rust er simpelweg 'zijn' is genoeg. Kan een weldaad zijn voor 
wie de drukte en het 'gedoe' wel eens even wil ontvluchten. Voorbijgangers worden attent gemaakt 
op die open kerk door een bord aan de weg. 
Een handvol vrijwilligers/gemeenteleden zorgt ervoor dat er op zaterdagmiddag iemand van hen 
aanwezig is tot 17.00 uur. Zij zijn eensgezind in de mening dat de kerk minimaal anderhalf uur per 
week open, vrij toegankelijk, moet zijn. Voor toevallige passanten, voor gemeenteleden en voor 
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mensen die de stille ruimte willen ervaren en om wat voor reden ook geen bezoekers van de 
zondagse vieringen (willen) zijn. 
Er wordt nogal eens gevraagd of er ook gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid om in de kerk 
te zijn. Of het wel de moeite waard is om door te gaan met dit 'stilte uur' nu er maar een beperkt 
aantal bezoekers is? 
Wel, het uitgangspunt is dat de waarde van de openstelling van de kerk intrinsiek is en dus niets 
hoeft op te brengen. Of het 'nut' heeft, of het de kerk iets 'oplevert' is eenvoudig niet aan de orde, 
wij zien de kerk als een instituut dat zich ook bezighoudt met 'zin(geving)' en een van de manieren 
om daaraan bij te dragen is -uiterst beperkte- openstelling van de gebedsruimte voor iedereen. En 
wij denken dan aan de heerlijke momenten waarop wij elders in een majestueuze kathedraal of 
eenvoudig dorpskerkje een kaarsje konden opsteken en tot reflectie komen. Op kleine schaal willen 
wij die mogelijkheid ook bieden. Want al is het aantal bezoekers niet groot, onverwachte 
ontmoetingen en gesprekken met mensen die wel iets meer willen weten, over het gebouw of wat 
daarin gebeurt, zijn onmisbare en gouden momenten. 
Dat de binnenarchitectuur van onze kerk zich uitstekend leent voor momenten van verstilling, 
reflectie en gebed en daar zelfs toe aanzet, weet iedereen die het wel eens heeft 'uitgeprobeerd'. 
Dat geldt in ieder geval voor het groepje mensen, dat sinds jaar en dag met enthousiasme om 
beurten anderhalf uur van de zaterdagmiddag op deze manier vult (nee, niet opoffert) . 
Komt u ook eens langs? 
Jaap van Dijkhuizen 
 

PJJ-fonds 
Velen van u kennen Piet den Hartog nog. Hij droeg de jeugd 
een warm hart toe en besloot een deel van zijn erfenis te 
stoppen in het PJJ-fonds ter ondersteuning van op de jeugd 
gerichte projecten in brede zin, lokaal en nationaal en veraf. 
Het zou fijn zijn als vanuit de Rozendaalse en Velpse 
kerkgemeenschap projecten worden aangedragen die voldoen 
aan genoemde doelstelling. Zo werden projecten als " 
Vliegende Speeldoos", de  kerstmusical en diverse jeugduitjes 
vanuit de kerk gesubsidieerd. Maar ook een project in Zuid 

Afrika van de stichting "LUMA helpt" (eerder een gemeenschappelijk diaconaal project van de kerk 
van Rozendaal en Velp) ontving steun en we deden een gift aan het buurthuis De Poort in Velp-Zuid . 
Van het uitje dat afgelopen voorjaar door het buurthuis voor de  jeugd werd georganiseerd ziet u hier 
een foto. Namens Rozendaal maakt Els Drosten deel uit van het bestuur van het PJJ-fonds. Er is nog 
geld beschikbaar vanuit dit fonds, dus als u een doel weet dat gericht is op de jeugd in brede zin, laat 
het ons weten!  
Namens het PJJ-fonds, Wim Buizert, tel. 026-3635274, w.a.buizert@hotmail.com. 
  

 
Hieronder het programma voor het seizoen 2017 – 2018   
 
De concerten zijn, zoals U van ons mag verwachten, weer van hoog niveau. Zij 
worden gegeven door professionele en semiprofessionele musici. Het eerste concert 
is op 22 oktober. Hierin treedt James Oesi op, virtuoos op de bas. Hij wordt begeleid 
door Andrea Vasi, eerder winnares van het Prinses Christina concours, op viool. Een 
bijzondere gebeurtenis die U niet mag missen! James Oesi trad op bij Podium 
Witteman. Als U daarop ‘googled’ dan komt U de meest prachtige muziek tegen. 
Dan wilt U dit life optreden zeker niet missen. Neem ook Uw vrienden en Uw buren  

                                                mee. 
De Filosofische Kring, met als overkoepelend thema ‘Visies op onze omgang met de planeet’  begint op 9 
oktober en loopt tot en met 11 december. Het thema is gekozen om te onderzoeken hoe de mens zich 
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verhoudt (of zich zou moeten verhouden) tot de planeet aarde, en met alle vormen van interacties tussen 
mensen onderling, met de natuur en met dieren en andere levende wezens.  
 
Binnenkort wordt de Brochure met de nadere toelichting verzonden aan de Vrienden. Indien U (nog) geen 
Vriend bent en toch de Brochure wilt ontvangen (en mischien wel Vriend wilt worden) dan kunt U dit opgeven 
aan de secretaris per e-mail op adres: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl  
 

Programma-overzicht 2017 - 2018 
 
CONCERTEN in de Kerk van Rozendaal 
Zondagmiddag: 15.30 uur, na afloop ‘meet and greet’ 
 
22 okt. 2017:  James Oesi, contrabas en Andrea Vasi, viool 
17 dec. 2017:  Het Barokensemble La Soranza, zang, blokfluiten, cello en klavecimbel 
4 febr. 2018: Alexej Pevzner en Arthur Ornee, viool  met spreekstem Walter Jansen met teksten uit  
                             de Hongaarse litteratuur                             
8 apr.  2018: Het trio Moyamuna, harp, fluiten, frame drum en zang 
 
FILOSOFISCHE KRING In de Serre van de kerk van Rozendaal 
Maandagavond: 20.00 tot 22.00 uur   Thema: Visies op onze omgang met de planeet 
9 okt. 2017:  Het verdwijnen van de mens van de planeet:  
is dat erg en wanneer gaat dat gebeuren? 
Drs. Hein Hoek, praktisch filosoof 
23 okt. 2017:   Overbevolking: De vicieuze cirkel van de mens in historisch perspectief 
Drs. Paul Gerbrands, historicus en voorzitter van de stichting De club van tien miljoen 
13 nov. 2017:  Van wie is de natuur nou eigenlijk? 
Prof. Dr. Matthijs Schouten, bioloog en filosoof, Wageningen Universiteit 
27 nov. 2017:  Dwalen in het antropoceen: de bemoeienis van de mens met de planeet 
Prof. Dr. René ten Bos, Radboud Universiteit, Denker des Vaderlands 
11 dec. 2017:  Onze omgang met dieren: De soldaat was een dolfijn, over politieke dieren. 
Dr. Eva Meijer, filosoof, beeldend kunstenaar, UvAmsterdam. 
 
 
 

 
 

Najaarsprogramma d3de verdieping is uit 
 
“De derde verdieping” is de nieuwe naam voor het 
stadspastoraat, gevestigd in het Rozet in Arnhem. Ruimte voor 
ontmoeting, discussie, bezinning. Er worden veel activiteiten 
georganiseerd, workshops, cursussen, gespreksgroepen, 
inloopochtenden. In de brochure voor dit najaar vindt u een 
uitgebreide opsomming. Er liggen exemplaren in de kerk om mee 
te nemen. Of kijk op de website www.d3deverdieping.nl.  
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Agenda PG Rozendaal 2017 
    

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

 Za 9 10 – 17.00 uur Open Monumenten Weekend: 
*tussen 15 en 16.00 uur orgelspel Frank van 
Merwijk 
*expositie in serre 

 Zo 10  12 – 17.00 uur Open Monumenten Weekend  
* optredens koor Aquamarant 
* expositie in serre  

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

 Wo 13  10.30 uur Lezing in de Serre van Rozendaal  

 Wo 13 20.00 uur Boekpresentatie “Gods Wartaal” bij 
boekhandel Janssen & de Feijter  

 Zo 17 10.00 uur Ds. M.D. van Loo, Amersfoort 

 Wo 20 20.00 uur Raad van Kerken: Lezing Luther in 
parochiecentrum OLV Visitatiekerk in Velp aan 
de Emmastraat 18  

 Wo 20 20.00 uur Film in de tuinkamer  

 Zo 24 10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal                                 
Startzondag  

 Wo 27 10.30 uur Lezing in de Serre van Rozendaal  

 Vrij 29 10.15 uur Gesprekskring Nicodemus   
Koffie vanaf 9.45 uur  

 Zo 22 10.00 uur Ds. G. Grandia. Doesburg 

 Zo 29 10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal   

    

 Oktober  Zo 1 10.00 uur Pastor H. Noordeman, Arnhem  

   Zo 8 10.00 uur Ds. M.G. Fernhout, Arnhem    HA 

 Zo 8 14.30 uur Feestelijke inwijding Barnardpad  
 
 
 
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: Miep Dijkhuis Rek. Diaconie: nr. NL16 INGB 0000933939  
 Autodienst: Bep Brons, tel. 3634291 

 
N.B: De volgende nieuwsbrief zal eind september verschijnen 
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