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Mensen gevraagd
Mensen gevraagd om de vrede te leren,
waar geweld door de eeuwen heen model heeft gestaan.
Mensen gevraagd die de wegen markeren,
Waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.
Mensen gevraagd om de noodklok te luiden,
Om tegen de waanzin de straat op te gaan.
Mensen gevraagd om de tekens te duiden,
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.
Mensen gevraagd om hun nek uit te steken,
voor een andere tijd en een nieuwe moraal.
Mensen om ijzer met handen te breken,
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.
Mensen gevraagd om hun stem te verheffen,
Verontrust door het wapen dat niemand ontziet.
Mensen die helder de waarheid beseffen,
dat wie mikt op een ander ook zichzelf beschiet.
Mensen gevraagd die in naam van de vrede,
Voor behoud van de aarde en al wat er leeft,
wapens het liefst tot een ploeg willen smeden
voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.
Mensen gevraagd, er worden mensen gevraagd,
dringend mensen gevraagd,
mensen-temidden-van-mensen gevraagd…

Coert Poort
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Op een dag hielden de gereedschappen van de
meubelmaker een vergadering. De voorzitter was broer
Hamer. De vergadering had hem duidelijk gemaakt, dat hij
maar beter kan vertrekken, omdat hij te veel lawaai
maakte. Hij zei daarop: “Als ik deze timmermanswerkplaats
moet verlaten, dan moet broeder kleine Boor er ook uit! Hij
is van zo weinig belang, dat niemand hem zal missen.
Daarop stond broeder kleine Boor op en zei: “Goed maar
dan moet broeder Schroevendraaier ook vertrekken. Je moet hem steeds ronddraaien wil hij
tot enige prestatie komen.”
Broeder Schroevendraaier zei toen: “Als je mij eruit wil hebben, dan zal broeder Schaaf er
ook uit moeten. Al zijn werk is zo oppervlakkig, iedere diepte ontbreekt eraan.”
Waarop broeder Schaaf antwoordde: “Dan gaat broeder Duimstok er ook uit, want hij legt
iedereen de maatstaf aan, alsof hij de enige is die gelijk heeft.”
Broeder duimstok deed toen zijn beklag over broeder Schuurpapier en zei: “Ik wil wel gaan,
maar broeder Schuurpapier is ruwer dan nodig is en hij schuurt altijd de verkeerde kant op.”
Op het heetst van de discussie kwam de Meubelmaker de werkplaats binnen om aan zijn
dagtaak te beginnen. Hij deed zijn overall aan en ging naar zijn werkbank, om een preekstoel
te maken. Hij zocht het hout uit en gebruikte die dag, zoals alle andere dagen: De duimstok,
de schaaf, de kleine boor en de grote boor, de hamer en de schroevendraaier, maar ook de
beitel en het schuurpapier kwamen aan de beurt. Aan het einde van de dag, toen Hij alle
gereedschappen wel één of meerdere keren gebruikt had, was de preekstoel klaar.
De Meubelmaker ging naar huis.
Toen stond broeder Zaag op en zei: “Broeder, ik zie, dat de Meubelmaker ons allemaal als
zijn werktuigen kan gebruiken om Zijn doel te
bereiken.”
Zo mogen wij, waar wij zijn en wie wij ook zijn
toch deel uitmaken voor onze hemelse Vader
als een bruikbaar instrument. Wij zijn
werkzaam, als wij elkaar bemoedigen,
opbouwen en positief met elkaar bezig zijn
want wij hebben elkaar nodig.

Met bovenstaande teksten werd onze recente kerkenraadsvergadering geopend en gesloten!
3

In memoriam
Op woensdag 14 december overleed in alle rust de heer Jaap Kruk van de Jagermeesterlaan 31. Hij
werd 83 jaar. Hij verbleef de laatste periode van zijn leven in een appartement in Insula Dei. Tijdens
de herdenkingsdienst in de kerk van Rozendaal hebben we vol dankbaarheid teruggekeken op zijn
leven. Jaap Kruk was een toegewijd echtgenoot en vader: hij leefde altijd sterk mee met zijn
kinderen. Daarnaast herdachten wij zijn inzet als docent voor zijn leerlingen. Jaap had een
uitgesproken interesse in de natuur, maar ook theologie kon op zijn belangstelling rekenen: hij had
tenslotte niet voor niets theologie gestudeerd. We herdachten met muziek en een
powerpointpresentatie ook zijn welbestede dagen: regelmatig moesten we even glimlachen om de
ontroerende beelden uit zijn leven, onder meer van Jaap die aan het schilderen was. De laatste jaren
werden gekenmerkt door achteruitgang en verzwakking van zijn gezondheid. Hij heeft het
gelijkmoedig gedragen. Uiteindelijk is hij in alle rust overleden. Jaap was een trouw kerkganger en
was zeer betrokken bij onze gemeente. Tijdens de dienst lazen we de woorden uit I Korinthiërs 13
“zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste daarvan is de liefde”. Jaap laat
ontegenzeggelijk een lege plaats achter. Ik wens zijn vrouw Hennie, samen met de kinderen en
kleinkinderen heel veel kracht en sterkte toe in de komende tijd!
Op verhaal in Rozendaal
Woensdag 25 januari aanstaande zal ik een serie verhalen vertellen, die ik schreef. In het boekje van
Vorming en Toerusting staat dat de centrale figuur Jakob zal zijn, maar daarover kreeg ik de verhalen
niet rond. Er moet eenvoudigweg nog wat meer materiaal komen en dat zal ik de komende tijd wel
voor elkaar krijgen. Daarom keer ik de onderwerpen om. Woensdag vertel ik het grote verhaal “Hij
en ik” over de relatie tussen Maria Magdalena en Jezus gedurende zijn laatste dagen. Ik hoop, dat
het een mooie avond mag worden. We beginnen om 20.00 uur in de Tuinkamer en het geheel duurt
iets meer dan een uur. U bent van harte uitgenodigd!
Nicodemuskring
Op vrijdag 27 januari komen we om 10.00 uur samen in de Tuinkamer voor een volgende
bijeenkomst van de Nicodemuskring. Ditmaal staat als onderwerp de Voedselbank op het
programma. We hebben de heer Tom Hillemans, een van de oprichters van de Voedselbank Arnhem,
gevraagd om te vertellen over de ins en outs van het vele werk dat in de Voedselbank geschiedt.
Omdat hij bijzonder nauw betrokken is bij het werk kan hij er uit de eerste hand prima over vertellen.
Hij zal met zijn verhaal om 10.15 uur beginnen. De ochtend duurt tot ongeveer 11.45 uur. Ook hier
geldt: u bent van harte welkom. En mocht u willen komen, neem dan een pak koffie of iets dergelijks
mee, dan kunnen we de heer Hillemans met een voedselpakket bedanken voor zijn bijdrage.
Sponsors gezocht
Enkele maanden geleden werden wij via In de Roos op de hoogte gesteld van de plannen van de
Stichting Dichter in Beeld. Deze stichting heeft in het verleden een aantal wandelroutes uitgezet
waarbij op geregelde punten gedichten zijn geplaatst om te lezen tijdens de wandeling. De
initiatiefnemers hebben nu het plan geopperd om in Rozendaal een (korte) wandelroute uit te zetten
met langs de route een zevental paaltjes waarop gedichten zijn afgebeeld van Guillaume van der
Graft (ps. van Willem Barnard) en zijn zoon Benno Barnard. Het is een uniek gegeven dat een vader
en een zoon zo samen gebracht worden middels de poëzie. Afgelopen week hebben wij (Henk
Vrijhof, Hendrik de Pecker, de initiatiefnemers en ondergetekende) een route uitgezet waarop we
een aantal gedichten willen plaatsen. Nu zijn we druk bezig om sponsoren te vinden voor dit
initiatief. Daarom richt ik mij ook tot onze gemeente: het zou geweldig zijn als u dit initiatief zou
willen ondersteunen met een gift. Zo zouden we in staat zijn om deze twee bijzondere dichters, die
onderdeel geweest zijn van onze gemeente, te eren met het presentstellen van hun werk in
Rozendaal. U vindt De Stichting Dichter in Beeld op internet. Daar staat ook het
bankrekeningnummer dat u gebruiken kunt. Voor de volledigheid vermeld ik het hier ook:
rekeningnummer NL86 TRIO 0390 3815 86 t.n.v. Stichting Dichter in Beeld.
Met een hartelijke groet aan u allen, ds. Frans Ort
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Diaconiecollectes februari
Zondag 29 januari : Help de nieuwe kerk in de Utrechtse wijk Kanaleneiland , een pioniersplek van
de PKN. Ds. Marius van Duyn is hier de pionier en hij hoopt dat het een plaats wordt waar alle
bewoners elkaar zullen kunnen
ontmoeten.
Driekwart van de wijkbewoners is van niet
westerse afkomst. Samen met een team
van vrijwilligers organiseert ds. Van Duijn
activiteiten voor bewoners en brengt zo de
kerk in de wijk. Iedere zondagmiddag is er
een ‘koffiehuis’ en iedere eerste zondag
van de maand een gratis ‘havenmaaltijd’.
Gemeenteleden helpen buren met boodschappen, geven taalcursussen of springen bij op een van de
kinderclubs. De Protestantse Kerk steunt de pioniersplek De Haven van harte.
Zondag 5 februari : Deze zondag houden we de laatste collecte voor het Syrië project. Op een ander
moment zal uitgebreid verslag worden gedaan over resultaat en dergelijke.
Zondag 12 februari : De opbrengst is bestemd voor het Noodfonds van de Stichting 'Mensen in de
Bijstand'. We hoeven niet uit te weiden: in het welvarende Nederland zijn nog een miljoen mensen
die op of onder de armoedegrens (moeten) leven. Er zijn veel mensen - ouderen en
eenoudergezinnen met opgroeiende kinderen- die al jarenlang van een minimuminkomen moeten
zien rond te komen. Vereenzaming en uitsluiting dreigen.
Zondag 19 februari : Voor Passion Hummelo,
diaconaat met passie, bij het Passion geloven we in de
ander. In de time-outvoorziening vangen we dak- en
thuisloze mensen op die dan een week of zes mogen
blijven teneinde met hulp weer greep op zichzelf te
krijgen.
Zondag 26 februari : Een collecte voor het
werelddiaconaat, altijd weer nodig om in allerlei zich
voordoende gevallenwereldwijd of dichterbij
(nood)hulp te kunnen bieden.
voor de diakenen Ans van Dijkhuizen

GEZAMENLIJK DIACONAAL PROJECT VELP/ROZENDAAL.
Ons project “Vluchtelingen in Syrië” loopt ten einde. Wij hebben ons er twee jaar voor ingezet,
echter de strijd in Syrië is nog niet gestreden. De Protestantse Gemeente in Damascus heeft vele
vluchtelingen uit eigen land tijdelijke opvang kunnen bieden. Wij hopen ook dat ze t.z.t. hun land
weer kunnen opbouwen en dat verbroedering tussen alle partijen mag plaats vinden. Op
Werelddiaconaatszondag 5 februari a.s. vindt de laatste collecte voor ons project plaats. Wilt u nog
een extra gift geven dan kunt u dit overmaken op de diaconierekening van Rozendaal: NL16 INGB
0000 933 939 onder vermelding van “Vluchtelingen in Syrië”. In april zal de eindstand bekend
worden gemaakt.
Namens de werkgroep werelddiaconaat Velp/Rozendaal, Wil Both
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Serre van Rozendaal: elke woensdagmorgen!

25 januari: pianomuziek in de Serre van Rozendaal
In dit nieuwe jaar brengt de Serre van Rozendaal, naast de gezellige koffie-ontmoeting elke
woensdagochtend, op 25 januari de eerste speciale activiteit. Frank van Merwijk zal dan
swingende pianomuziek ten gehore brengen.
Componisten van begin vorige eeuw als Francis Poulenc en
George Gershwin mengden in hun muziek verschillende
genres: oude en nieuwe muziek, romantiek met revuemuziek en jazz. De filmcomponist Nino Rota (The Godfather,
Fellini-films) kon daar ook wat van. In de pop en jazz van de
jaren zestig en zeventig kwam je weer klassieke elementen
tegen (The Beatles, Louis van Dijk, Frieda Boccara). In dit uur
speelt Frank van Merwijk stukken van Poulenc en Gershwin
en improviseert hij o.a. op thema's van Rota en de Beatles,
onder de noemer genrevermenging.
U bent zoals gebruikelijk welkom in de Serre tussen 10.00 en 12.30 uur. Frank van Merwijk
zal spelen vanaf ongeveer 10.30 uur.

8 februari: filosofie door Hein Hoek in de Serre van Rozendaal

De volgende activiteit is op 8 februari. Hein
Hoek zal dan een korte inleiding over filosofie
houden en met de bezoekers in gesprek gaan.
U bent zoals gebruikelijk welkom in de Serre
tussen 10.00 en 12.30 uur. Hein Hoek zal
spreken vanaf ongeveer 10.30 uur.
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Gemeentemaaltijd op woensdag 1 februari
Graag nodigen wij u uit voor de komende gemeentemaaltijd op woensdagavond 1 februari
a.s. in de Serre.
Op het menu staat deze keer boerenkool.
Aanvang 18.00 uur. Om ongeveer 19.15 uur wordt er
een kopje koffie / thee geschonken. Kosten: euro
8.—( graag gepast! ) inclusief drankjes, toetje, koffie,
thee!
Einde ongeveer 19.45 uur / 20.00 uur.
Opgave vóór 27 januari bij L. van Hulst, tel 0263634698, e-mail: liesbethvanhulst@kpnmail.nl

Na de maaltijd zal Mark Clarijs een korte presentatie geven van het project WeHelpen. Hij
zal een toelichting geven op deze nieuwe mogelijkheid om hulpvraag en –aanbod op elkaar
af te stemmen: www.WeHelpen.nl. Inderdaad, een website waarop je heel eenvoudig kunt
zien welke mensen in de buurt bereid zijn om iets te doen: een boodschap, gezelschap
houden, eenvoudige klusjes. De gemeente Rheden is lid geworden van de landelijke
coöperatie die dit faciliteert. De kerken ondersteunen dit initiatief van harte. U kunt zelf via
de website een hulpvraag stellen, maar ook een aanbod doen om hulp te verlenen. Op een
kaartje van de regio zie je in een oogopslag hoeveel vraag en aanbod er is. En als u dat liever
niet zelf wilt of kunt doen, dan helpt de diaconie u graag. Wij hebben een account
aangemaakt, zodat we namens u een hulpvraag kunnen stellen.
De enthousiaste projectleider Mark zal ook proberen met u het gesprek aan te gaan over
(deze wijze van) hulp vragen en hulp verlenen.

De Socratische gesprekken georganiseerd door de Vrienden van Kerk zijn weer begonnen. De
volgende bijeenkomsten, in de Serre van Rozendaal, zijn:
Maandagavonden 30 jan, 13 en 27 feb 2017
van 19.30 – 22.00 uur
De gesprekken worden gemodereerd door Hein Hoek bij wie U zich ook dient op te geven
via: hein@philocon.com Deelnamekosten: € 8.- per keer.
Noteert U ook nog de data van de komende concerten:
Zondag 26 februari het Haydn Trio en
Zondag 2 april Elin Meijnen met Marianne Ratajski en Dylans Daughter.
De concerten beginnen om 15.30 uur, de kerk gaat open om 15.00 uur.
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Uit de Gelderlander:

Joke Brandsma nieuwe beiaardier Arnhem
ARNHEM - Arnhem heeft een nieuwe beiaardier. Het carillon van de Eusebiuskerk wordt
sinds kort bespeeld door Joke Brandsma (57), die ook al ruim 25 jaar beiaardier is van
Enschede. Brandsma volgt Roy Kroezen op, die beiaardier geworden is in de Verenigde
Staten.

Brandsma is geboren in Friesland en opgegroeid in de stad Groningen. Ze woont al sinds
1984 in Arnhem, omdat ze op het conservatorium in de Rijnstad orgel heeft gestudeerd. In
Utrecht heeft ze daarnaast koordirectie en kerkmuziek gestudeerd en in Amersfoort heeft ze
de beiaardschool gedaan.
Dirigent
Brandsma is dirigent van het Velps Kleinkoor en van de cantorijen van de Diaconessenkerk
in Arnhem en de Dorpskerk in Rozendaal. Ze is bovendien componiste van liturgische
muziek. Brandsma is blij met haar nieuwe carillon, dat ze wekelijks op zaterdag een uur zal
bespelen, in de zomer vanaf 10.30 uur, in de winter vanaf 11.30 uur. „De beiaard van de
Eusebiuskerk is een 'grand carillon'. Uniek voor Nederland zijn de basklokken. De meeste
beiaards hebben alleen een lage c, maar hier zijn ook nog een lage a, b en cis.”

Joke kunt u zien en horen spelen op het carillon van de Eusebiuskerk via You Tube. U hoeft
alleen maar Joke Brandsma in te tikken!
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Hieronder een herhaling van de in november gedane uitnodiging van onze organist Andries
van Rossem. De voorstelling kon toen door ziekte niet doorgaan en zal nu gepresenteeerd
worden op zondag 12 februari!

Beste mensen,
Naar ik hoop staat u mij toe dat ik u via deze weg uitnodig voor
een muziektheatervoorstelling van mijn hand die morgenmiddag
(20 november) wordt gepresenteerd in de winkel van Janssen en
De Feijter.
De voorstelling is gebaseerd op de beroemde Nederlandse
brievenroman (de eerste) “Sarah Burgerhart” van Betje Wolf en
Aagje Deken.
Het aanstekelijke verhaal van deze roman wordt gebracht als een
literair kamerconcert , waarin een liederenrecital wordt vermengd met een toneelvoorstelling.
De muziek, gebaseerd op muziek uit de tijd van Sarah Burgerhart (18e eeuw) is door mij , in opdracht
van en samenwerking met de Amsterdamse
theatergroep THIM intensief bewerkt en ook deels verweven met mijn eigen muziek.
De professionele spelers, sopraan Janneke Daalderop, pianist Rik Helmes en actrice Marijke
Beversluis staan garant voor een uitvoering op hoog niveau.
De voorstelling duurt een uur en begint om 15.00 uur.
Bijgaand vindt u de aankondiging van Janssen en De Feijter. Meer informatie over de voorstelling
vindt u de op volgende website; www.mijnlieveburgerhart.nl
De voorstelling ging in september 2015 in première in het Museum Van Loon in Amsterdam en reist
sindsdien met succes langs de podia.
Met een vriendelijke groet, Andries van Rossem

Boekhandel Janssen & de Feijter over de voorstelling:
Zondag 12 februari - 15.00-16.30 uur - entree € 12,50
Mijn lieve Burgerhart is een literair kamerconcert en biedt een interessante combinatie van
literatuur en muziek. In de 21ste eeuw wordt de 18e-eeuwse Saartje Burgerhart
geconfronteerd met haar ex-huisgenoot en aartsvijand Juffrouw Hartog.
reserveren aangeraden

meer informatie:
www.eenpassievoorboeken.nl (Velp)
RESERVEREN VOOR DE ACTIVITEITEN IN VELP:
http://www.eenpassievoorboeken.nl/activiteiten
bestel@eenpassievoorboeken.nl of 026-362 89 59
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Programma voorjaar 2017 Stadspastoraat Arnhem

Niet alleen de Kerk van Rozendaal heeft een
uitgebreid aanbod van lezingen, gespreksgroepen
e.d., maar ook het Stadspastoraat van onze grote
buur Arnhem. Voortaan “D3de Verdieping”
geheten, naar de ruimte in het Rozet in Arnhem
waar het Stadspastoraat tegenwoordig haar
domicilie heeft. Een aantal exemplaren van het
programma voorjaar 2017 ligt in het folderrek van
de hal van de Serre in onze kerk. U kunt het ook
vinden op de website www.d3deverdieping.nl. U
kunt zich via deze website aanmelden voor een
activiteit.

Ingekomen:
* Contactmiddag PCOB op Dinsdag 14 februari in de Elleboog van Nieuw Schoonoord om

14.30 uur
Deze eerste contactmiddag in 2017 wordt verzorgd door onze voorzitter Ad de la Mar.
De titel van zijn Powerpoint - presentatie is:
Een reis door Israël aan de hand van de Bijbel
Zouden er nog herinneringen zijn aan de bijbeltijden? Aan Abraham, David en Christus?
Met die vraag reisde hij door Israël en bezocht Hebron, Bethel en de Sinaï.
Hij ging ook naar Nazareth, Kana en Jeruzalem en liep langs het meer van Kapernaum en
langs de Via Dolorosa.
Al die beelden worden in de Bijbelse volgorde getoond en natuurlijk vertelt hij erbij.
Als u nog nooit in Israël bent geweest wordt dit een bijzondere middag.
Al de beelden die u ziet laten echter niet zien, hoe de mensen vroeger leefden. Daarom
stappen we ook terug in de geschiedenis en ziet u een stad en dorp in Jezus tijd, lopen we
over een herdersveld en gaan we bij een herberg naar binnen.
Hiervoor is hij naar het Bijbels Openluchtmuseum / Heilige landstichting in Groesbeek
gegaan.
Op deze manier heeft hij geprobeerd om de Bijbeltijd weer een beetje tot leven te brengen.
U kunt deze middag dus genieten van prachtige beelden en verhalen en misschien wordt uw
Bijbelkennis ook nog een beetje opgefrist.
We begroeten u graag en gasten zijn natuurlijk weer van harte welkom.
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** Brief Aly Boven:
Ik ben erg blij en dankbaar dat ook deze keer de actie voor mijn reis naar Myanmar zeer
succesvol is verlopen! De teller staat op ruim 3300 euro! Het vertrek komt dichterbij en de
spanning loopt dus wat op!
Toch kijk ik er erg naar uit om weer hulp te kunnen bieden in het ziekenhuis.
We gaan ter plekke bekijken waar behoefte aan is en zullen dit met Dr.Sar van het ziekenhuis
bespreken.
We hebben inmiddels vanuit hem de vraag gekregen of we weer wat aan bouw/verbouw
van huisjes kunnen doen, hij heeft 2 schrijnende gevallen voorgedragen.
Ik houd jullie op de hoogte maar weet dat het geld goed besteed zal worden.
Heel veel dank voor alle steun en bemoedigende woorden!
Met vriendelijke groet, Aly Boven

Agenda PG Rozendaal 2017
Januari

Februari

Zo 22

10.00 uur

Ds. F.Z. Ort, Rozendaal

Wo 25

10-12.30

Serre van Rozendaal met Pianomuziek door Frank van Merwijk

Wo 25

20.00 uur

Op verhaal in Rozendaal met Frans Ort

Vrij 27

10.00 uur

Nicodemus

Zo 29

10.00 uur

Ds. S.L.S. de Vries, Utrecht

Ma 30

19.30 - 22.00
uur

Socratisch gesprek met Hein Hoek

Wo 1

18.00 uur

Gemeentemaaltijd

Do 2

14.00 uur

"De profeten vanuit de Joodse traditie" met Bert Bomer en
Madelon Beekhuis

Zo 5

10.00 uur

Ds. M. Beekhuis-Wassenburg, Rozendaal

Wo 8

10 – 12.30
uur
10.00 uur

Lezing Filosofie door Hein Hoek

Socratisch gesprek met Hein Hoek

Wo 15

19.30 - 22.00
uur
15.00 uur

Do 16

14.00 uur

"De profeten vanuit de Joodse traditie" met Bert Bomer en
Madelon Beekhuis

Zo 19

10.00 uur

Ds. G. Grandia. Doesburg

Wo 22

10-12.30 uur

Serre van Rozendaal: Lezing door Walter Jansen

Wo 22

20.00 uur

Vluchtelingenavond

Vrij 24

10.00 uur

Nicodemus

Zo 12
Ma 13

Ds. F.Z. Ort, Rozendaal

HA

Film in de tuinkamer
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Zo 26

10.00 uur

Ds. F.Z. Ort, Rozendaal

Zo 26

15.30 uur

Concert Sti Vrienden: het Haydn Trio, fluit, piano en cello

Ma 27

19.30 - 22.00
uur

Socratisch gesprek met Hein Hoek

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 februari verschijnen
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