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In de afgelopen tijd hadden we een Psalmenkring, waarin we enerzijds de Psalmen hebben
uitgespit, maar anderzijds ook reageerden op wat de Psalmen ons deden. Een van de
opdrachten was aan het eind van de serie om een eigen Psalm te schrijven. Dat leverde
ontroerende en mooie resultaten op. Zelf deed ik mee aan die opdracht en ik schreef een
Psalm met in mijn achterhoofd de woorden van Psalm 42 en het idee dat we mogen
ópstaan. In dit licht schreef ik het vanuit de ervaringen die ik deelde met mensen in een
depressie. In de geest van de Psalmen van Oosterhuis koos ik ervoor om God als ‘jij’ aan te
spreken.

terugkeer, een psalm

zag vanmorgen mijzelf in de spiegel,
grauw in het licht,
was ik dit:
die onzekere ogen, die lege blik
dorstend naar licht, naar jou
ik heb gemompeld tegen mezelf
wat zit je op slot
strek je:
reik naar de Allerhoogste
vergeet mij niet
vergeet mij niet
ineens rechten de rug
verdampt die tranen,
gáán, een weg door de dag
en leven, delen
met anderen
met mezelf
geroepen en verstaan
door jou
Jij? Allerhoogste!
Dus tóch!
ds. Frans Ort
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Afscheid Erik Kool/bevestiging Miep Dijkhuis
In de afgelopen tijd heeft Erik Kool –na vele jaren van trouwe dienst als diaken- te kennen
gegeven zijn taken neer te leggen. Erik heeft zich vele jaren verdienstelijk gemaakt als diaken
en daarin ook het voorzitterschap vervuld. Wij hebben hem leren kennen als een precies en
nauwkeurig werkende diaken, die een grote feitenkennis paarde aan een diaconale ‘drive’.
Hij zette zich in voor de verschillende projecten waar onze diaconie zich mee bezighield, was
actief als voorzitter van DIANA, het diaconale platform in de regio (dit blijft hij gelukkig nog
even doen) en was betrokken bij de oprichting van het schuldhulpmaatjes-project. We zullen
hieraan aandacht besteden in de dienst van 2 april aanstaande. Maar vanaf deze plek willen
wij Erik zeer danken voor zijn inzet en tijd die hij als diaken aan onze gemeente heeft
gegeven.
In één adem door verheugt het ons zeer, dat wij Miep Dijkhuis bereid hebben gevonden als
diaken toe te treden tot onze kerkenraad. Zij zal Erik Kool als diaken opvolgen. In de dienst
van 2 april aanstaande zal zij worden bevestigd als diaken in ons midden. Wij zijn erg blij met
haar bereidheid om een deel van dit kerkenwerk op zich te nemen, wij wensen haar geluk
met haar benoeming en we hopen dat het het begin mag zijn van een goede en vruchtbare
samenwerking!
Nicodemuskring
Op vrijdagmorgen 31 maart komt de Nicodemuskring weer samen in de Serre. Ditmaal zal de
morgen verzorgd worden door de heer Willard Rijnberg, orthopeed uit het Rijnstate. Hij zal
met ons spreken en later ook van gedachten wisselen over de vragen rondom de ethiek in de
medische zorg. Hij kan hierover boeiend en invoelend vertellen. De ochtend begint om 10.15
uur, er is koffie vanaf 9.45 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze interessante morgen
bij te wonen.
Op verhaal in Rozendaal I
In het kader van vorming en toerusting zijn er twee vertelavonden gepland rondom Jacob en
Maria Magdalena. De eerste avond was in de afgelopen maand. Ik heb toen een serie
verhalen verteld (en Frank van Merwijk heeft geïmproviseerd) rondom de persoon van
Maria Magdalena. Het was een indringende avond. Alleen was er een probleem: vanwege de
griep waren er niet zo heel erg veel mensen. Dat werd van verschillende kanten betreurd. In
overleg met de kerkenraad heb ik besloten de avond daarom nog een keer te doen. En wel
op 5 april in de Serre van Rozendaal. De avond begint om 20.00 uur. Het geheel duurt
ongeveer een uur. Iedereen die dit indringende verhaal (misschien nog eens) wil horen, is
hierbij van harte uitgenodigd.
Op verhaal in Rozendaal II
Een andere avond die gepland stond met verhalen, was een avond rondom de figuur van
Jacob. Nu heb ik daaromheen een paar verhalen geschreven, maar niet voldoende om een
uur te vullen. Nu is het zo dat we in mijn andere gemeente Dieren een verhalenvertelgroep
hebben: de BVvanVerhalen (BV staat voor Bijbelse Vertelgroep). We vertellen al jaren
verhalen, afgewisseld met muziek. Ik heb mijn groep bereid gevonden om op zondagavond
21 mei naar Rozendaal te komen en een serie verhalen te vertellen rondom het leven van
Jacob, de aartsvader. We vertellen met vijf personen de verhalen en wisselen de verhalen af
met muziek. De avond zal worden gehouden in onze kerk en begint om 19.00 uur, het duurt
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ongeveer een uur in zijn geheel. Naderhand is er gelegenheid om na te praten. Iedereen die
vertrouwde verhalen eens in een nieuw daglicht wil horen, is hierbij van harte uitgenodigd.
Paascyclus
In de komende weken gedenken wij het lijden en vieren wij de opstanding van Jezus
Christus. Op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal in navolging van Jezus en zijn
leerlingen. Op Goede vrijdag volgen wij het kruis dragen en sterven van onze Heer, terwijl
we in de Paasnacht op Stille Zaterdag de overwinning van het licht met elkaar vieren in een
prachtige liturgie. Op Eerste Paasdag zullen we dan de opstanding met vreugde en
uitbundigheid vieren. Mijn collega Bert Bomer en ik zullen in deze diensten voorgaan. Ik
hoop van harte dat het goede en inspirerende vieringen mogen zijn!
Vakantie
Van vrijdag 21 april tot en met zaterdag 29 april ben ik een week met vakantie. Wij zijn dan
ook in Frankrijk, en eens niet in Normandië voor de variatie. Ik zal in die periode worden
vervangen door mijn collega Dick Juijn uit Velp. In situaties van pastorale nood kunt u
contact met hem opnemen: zijn telefoonnummer is 06 15 88 31 26. Na 30 april ben ik weer
terug in de gemeente.
Met een hartelijke groet aan u allen,
ds. Frans Ort

Uit het CvK:
* De “Stichting Vrienden van de Kerk” heeft het College van Kerkrentmeesters
en daarmee onze gehele kerkgemeenschap verblijd met een tweetal giften:
- een nieuwe laptop, waarmee presentaties kunnen worden ondersteund
tijdens bijeenkomsten van onze kerk en huurders/gebruikers van kerk en/of
Serre. Denkt u daarbij aan Vorming en Toerustingsbijeenkomsten,
vergaderingen van de Kunstclubs, de Sociëteit Velp, de Filosofische
Kring, de KIK, familiefeesten, etc., etc. Het is dus niet langer nodig dat u een
eigen laptop meebrengt; een eenvoudige USB-stick met daarop de
presentatie volstaat voor de projectie op het scherm in de Serre.
- een financiële bijdrage, waarmee we in staat zijn om een vitrinekast aan te
schaffen en te plaatsen naast het toegangshek naar de Serre. In de vitrine
kunnen alle aankondigingen van kerkelijke activiteiten, inloopochtenden,
concerten, Zomerfair, etc. worden aangebracht en deze zijn dan goed
leesbaar voor u en de passanten in de Kerklaan. Hiermee hopen we meer
mensen te attenderen op onze diensten en mooie programma’s en wordt
ook het aanplakken van affiches op ramen en deuren van de Serre
overbodig. De kast zal geplaatst worden op donderdag 30 maart a.s. in de namiddag.
Vrijdagmorgen 31 maart brengt Kapona de bestrating er vóór aan.
* De jaarrekening over 2016 is in voorbereiding en zal in mei a.s. in de Kerkenraad worden behandeld. Wij verwachten over dat jaar een buitengewoon
goed exploitatieresultaat, met name als gevolg van de sterk toegenomen
inkomsten uit de verhuur van Serre en kerk, de hoger dan begrootte
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vrijwillige bijdragen (Kerkbalans), collecten en giften. In de Nieuwsbrief van
mei a.s. zullen wij u in meer detail informeren.

* Ook Kerkbalans 2017 heeft een prachtig resultaat opgeleverd: per eind
maart bedragen de toezeggingen bijna € 66.000,- en liggen daarmee
volledig in lijn met de begroting voor dit jaar. Alle gevers: zeer hartelijk
bedankt!
Met uw bijdragen en de inkomsten uit de verhuur zijn we in staat om ons
prachtige kerkgebouw en de Serre met alle voorzieningen niet alleen in
goede staat te houden, maar – waar nodig – aan te passen aan de wensen
en behoeften van onze gemeenteleden en de andere gebruikers van onze
faciliteiten.
Het is bijzonder en reden voor dankbaarheid dat we in Rozendaal niet te
kampen hebben met de materiële problemen van vele andere kerken
elders in ons land.
* Op 6 maart jl. vond weer de tweejaarlijkse kostersavond plaats, ditmaal ook
in aanwezigheid van de dames die waken over de goede gang van zaken bij
de keukendienst, schoonmaak en de verhuur (resp. Liesbeth, Gezien, Anneke
en Carla). Zonder deze mensen geen klokgelui, verlichting, verwarming,
geluid, brandende kaarsen, koffie, thee, schone ruimten, een drukke
verhuuragenda, etc., etc.. Alle reden om met hen van gedachten te wisselen
over de zaken die goed gaan en waar we nog verbetermogelijkheden zien.
Tijdens de vergadering bleek opnieuw de grote betrokkenheid en inzet van onze vrijwilligers
en hebben we samen op diverse terreinen een aantal verbeterpunten geformuleerd. Tevens
werd het gebruik van de nieuwe video-installatie gedemonstreerd. We hebben de avond,
naar goed Rozendaals gebruik, afgesloten met en hapje en een drankje, uiteraard – mede
namens u allen - met een woord van dank aan deze vrijwilligers.
Namens het CVK, Hans Rexwinkel

Zondag 26

maart onze eerste gezamenlijke diaconale collecte voor ons nieuwe project

“Pakkie-an”.
Zoals u eerder hebt kunnen lezen is het Werelddiaconaatsproject van Rozendaal en Velp
dit jaar voor schooluniformen voor Dian-darat. Aankomende zondag vindt daarvoor de
eerste collecte plaats in de Kerk van Rozendaal en ook wij zullen er zijn .
Wij zijn leden van de Stichting die dit project zullen gaan uitvoeren. We zijn met onze
gezinnen afgelopen zomer in Dian-darat geweest. We hebben gezien hoe het waterproject,
waar we zes jaar geleden als kerken ook voor gespaard hebben, verlopen is. Veel kinderen
kunnen nu naar school omdat ze geen water meer hoeven te halen. We zagen echter nog
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steeds kinderen die niet naar school kunnen omdat ze geen schooluniform hebben. Daar
willen wij wat aan gaan doen, vandaar het Pakkie-an project. Bij de collecte zal ik u daar
meer over vertellen en bij de koffie gaan we er wat dieper op in met foto’s van het
gerealiseerde waterproject en verhalen over onze ervaringen deze zomer.
Komt u ook?
Met een hartelijke groet, Auke Walda, bestuurslid

Diaconiecollectes april
2 april : KIA werelddiaconaat.
Met deze collecte steunen wij de Sozo foundation, een
partnerorganisatie van KIA, die werkt in Vrygrond (Zuid-Afrika) met en
voor jongeren. Vrygrond is een arme gemeenschap bij Kaapstad waar
veel criminaliteit heerst, misbruik en bendevorming. Sozo stimuleert
jongeren in hun ontwikkeling en biedt een veilige en inspirerende basis, van waaruit ze het beste uit
zichzelf kunnen halen. Voor 100 Euro kan een jongere een beroepsopleiding volgen en zo zijn kansen
op de arbeidsmarkt vergroten.
9 april : SKIN (Samen Kerk IN Nederland), de landelijke organisatie van migrantenkerken, die ook een
afdeling in Arnhem heeft. Het is heel feestelijk om een keer een dienst mee te maken/vieren: je
wordt er door de warmte en kleurrijke sfeer vanzelf wat blijer van.
13 april (Witte Donderdag) : traditioneel en vanzelfsprekend een collecte voor noden om ons heen.
14 april (Goede Vrijdag) : geen collecte
15 april (Stille Zaterdag) : voor het Hospice Rozenheuvel, een bekend doel dat onze voortdurende
belangstelling geniet, en wederom van harte aanbevolen
16 april, Eerste Paasdag : Reach another foundation, een gezondheidsproject in Ethiopië.
vóór de rondgang zal er iets verteld worden over dit project. Zie verder hieronder
23 april : de altijd heel belangrijke collecte voor INLIA (Internationaal Netwerk van Locale Instanties)
t.b.v. asielzoekers/vluchtelingen. Ondanks wetgeving en internationale verdragen werden kerken al
jaren steeds meer geconfronteerd met asielzoekers in schrijnende gevallen en dat leidde al weer vele
jaren geleden tot de oprichting van de Stichting INLIA in Groningen van waaruit het werk van de
stichting zich landelijk verspreidde. Het zal duidelijk zijn dat en waarom die hulp nog steeds hard
nodig blijft. Zaken waar INLIA aan werkt zijn onder andere: juridisch advies, onderzoek,
maatschappelijke begeleiding, ondersteuning bij terugkeer en politieke lobby.
30 april : voor het inmiddels bekende dorp De Glind bij Barneveld waar kinderen met psychische of
gedragsproblemen of met een lichamelijke beperking, maar ook uit huis geplaatste kinderen een
liefdevolle huisvesting en begeleiding vinden. Er wonen ook echtparen die een aantal kinderen in
huis nemen, zodat zij in een gezin kunnen opgroeien. Wij bevelen dit heel belangrijke werk van harte
aan om te steunen.
voor de diakenen
Ans van Dijkhuizen

Reach Another Foundation Nederland
Reach Another Foundation Nederland streeft met
de inzet van vrijwilligers naar verbetering van de
gezondheidszorg in Ethiopië.
De Foundation richt zich net name op de operaties
van kinderen met Hydrocephalus (waterhoofdje)
en kinderen met Spina Bifida (open ruggetje) .
Deze kinderen waren voor de oprichting van de
Foundation (2008) ten dode opgeschreven.
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Er was slechts een neurochirurg op 90 miljoen mensen. Inmiddels zijn door bemiddeling van de
Foundation de eerste afgestudeerde neurochirurgen aan de Universiteit van Addis Ababa gestart met
een Hydrocephalus en Spina Bifida Campagne.
Het streven is dat de komende jaren 5000 kinderen per jaar worden geopereerd door (vooral)
Ethiopische neurochirurgen.
U begrijpt dat het probleem niet alleen ligt bij het uitvoeren van de operaties maar dat ook veel
aandacht besteed moet worden aan het voortraject van de operatie, de nazorg en de revalidatie van
de kinderen.
Vorig jaar heb ik als vrijwilliger deel mogen uitmaken van de crew en heb ik gezien onder welke
erbarmelijke omstandigheden gewerkt moet worden.
Uw bijdrage wordt 100% ingezet om deze kinderen te helpen.
Frits Koning

PAASGROETENACTIE
Dit jaar doen wij ook weer mee met de Paasgroetenactie van de
Protestantse Kerk Nederland. De Paasgroet sluit aan bij het
veertigdagenthema: Sterk en Dapper. Ds. Anne van Voorst ging hierover in
gesprek met gedetineerden: ‘Daar kwam naar voren, dat je je soms ook
kwetsbaar op moet durven stellen. Dat valt niet altijd mee, en daarover is
een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets kwetsbaars
heeft. Een gedetineerde maakte het met de hand en een tweede zorgde
voor de achtergrond, het doek waarop staat: Wees sterk en moedig. De
kaarten die wij versturen blijven deze keer in Nederland. U hoeft alleen nog
maar een groet, bemoediging of gedichtje en uw naam op de kaart te
zetten (geen afzendadres). Deze kaarten worden zondag 2 april uitgedeeld.
Het zijn dubbele kaarten, de 2e, reeds gezegelde, kaart kan de gedetineerde zelf aan iemand
toesturen. U krijgt er reeds een geadresseerde en gezegelde enveloppe bij, u hoeft de kaarten alleen
maar in de enveloppe te doen en posten graag uiterlijk 6 april. De penitentiaire inrichtingen delen de
Paasgroeten uit op Palmpasen en/of Pasen. Namens de diaconie, Wil Both

Afsluiting diaconaal project 2015-2016 “ Vluchtelingen IN SYRIË”.
Ik heb het heel bijzonder gevonden en zeer gewaardeerd
dat de protestantse gemeentes Rozendaal en Velp twee jaar
lang bijstand hebben verleend aan de mensen van de
protestantse gemeente van Damascus, die, ondanks hun
eigen moeilijke omstandigheden, hulp boden aan
vluchtelingen (christenen en moslims) uit andere delen van
Syrië. Er is een groot bedrag € 11.205.81 ingezameld uit
collectes, evenementen, verkoop van handwerkjes, donaties
e.d.
Toen het diaconaal project van start ging, hoopten we allemaal dat de oorlog voorbij zou zijn binnen
de periode van het project. Helaas is dat nog niet zo. Hoewel het wat betreft oorlogshandelingen
rustiger is geworden in de stad Damascus, is in deze koude winter het voor allen moeilijk (geweest)
met meestal slechts één uur elektriciteit per dag …
Hopelijk zal een andere gemeente het nu overnemen om weer regelmatige bijdragen te sturen. Ik
dank u allen voor uw liefde en trouw en gebeden voor deze medemensen in nood.
Liesbeth van Hilten-Matthijsen (oud-predikant van Velp)
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Een groep in de opvang in de oude christelijke school in Damascus
Ter gelegenheid van de beëindiging van het diaconaal project 2015-2016 ontving ik de volgende
bedankbrief. In vertaling:
Beste Liesbeth
Ik wil graag jou en de protestantse gemeentes van Velp en Rozendaal bedanken voor alles wat jullie
gedaan hebben en doen om te helpen. De financiële ondersteuning die jullie gaven was zeker een
belangrijke hulp voor de Kerk van Damascus en de mensen die zij dient. Jullie gebeden zullen een
voortdurende ondersteuning zijn die Gods kinderen zal bemoedigen om het vol te houden in de
moeilijke omstandigheden.
Wees er zeker van dat onze gebeden ook steeds zijn met jullie en met alle broeders en zusters die hun
liefde toonden en praktische en geestelijke steun boden.
Namens alle mensen die geraakt werden door jullie goedheid, zeg ik nogmaals dank.
Moge de Heer jullie behoeden en zegenen in de nieuwe projecten die jullie gaan ondernemen voor zijn
glorie.
Met oprechte groet, Baihas.

VAKANTIES VOOR OUDEREN MET AANDACHT.
Het Vakantie Bureau organiseert in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland vakanties
voor ouderen die geen/ weinig of veel zorg nodig hebben. De aanwezigheid van vrijwillige
medewerkers maakt het mogelijk dat uw zorgbehoefte bijna nooit een belemmering zal zijn om aan
een vakantie deel te nemen. Veel gasten komen uit de Protestantse Kerk, dat wil niet zeggen dat u lid
hoeft te zijn van deze kerk om via ons vakantie te vieren: iedereen is van harte welkom! Er zijn
verschillende vakantieplaatsen mogelijk. Voor informatie kunt u terecht bij: Het Vakantie Bureau,
Westhofflaan 2, 6741 KH LUNTEREN. Telefoonnummer: 0318 48 66 10. E-mail
info@hetvakantiebureau.nl. Internet; www.hetvakantiebureau.nl
Indien noodzakelijk is een financiële bijdrage mogelijk vanuit onze diaconie.
Namens de diaconie Wil Both.
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Serre van Rozendaal:
29 maart lezing over lepra in Myanmar
Woensdag 29 maart geeft Aly Boven-Vrijhof een presentatie over de
reizen die ze heeft gemaakt voor de Leprazending naar Myanmar. Ze heeft
in 2014, 2016 en 2017 samen met 2 plastisch chirurgen gewerkt in het
lepraziekenhuis van Mawlamyine. Aan de hand van foto's zal ze vertellen
over het werk in het lepraziekenhuis. Ook zal ze foto’s laten zien van dit
prachtige land.
Aly, afkomstig uit Rozendaal, zal tevens laten weten wat er met de opbrengst van de
crowdfundingacties gerealiseerd is en nog gaat worden.
De presentatie wordt gehouden op 29 maart in de Serre van Rozendaal, aanvang 10.30 uur. Tussen
10.00 en 12.30 uur bent u, zoals op elke woensdagochtend, welkom voor koffie en ontmoeting.
Ik hoop u dan te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet, Aly Boven-Vrijhof
Serre van Rozendaal: 5 april, causerie door Zahed Nurin
Zahed Nurin, die 20 jaar geleden met zijn vader uit Afghanistan naar
Nederland vluchtte, heeft over zijn ervaringen het boek ‘Bitterzoete
Thee’ geschreven. Hij neemt ons graag mee in zijn levensverhaal onder
het motto: van slachtoffer tot deelnemer aan de maatschappij. Hij zal
vertellen over zijn reis van de steile bergen naar de zee. En ook over
zijn innerlijke reis: van de oppervlakte naar de diepte. Zijn opa en vader
doorbraken al vroeg de bestaande patronen door hun zonen vanuit
hun traditionele boerendorp naar school in de stad (Kabul) te sturen.
Door de komst van de Taliban moest het gezin vluchten. Zahed doet
volop mee in zijn nieuwe vaderland, door zijn baan in het
maatschappelijk werk, door te schrijven en te dichten en door
daarover te vertellen. Zijn verhaal is verweven met poëzie.
De Serre is zoals gebruikelijk open voor koffie en ontmoeting tussen
10.00 en 12.30 uur. Zahed begint met zijn lezing om ongeveer 10.30
uur.
Serre van Rozendaal: 19 april, optreden van Marianne Hofman
Marianne Hofman is geboren op 30 januari 1995 in Arnhem. Vanaf
haar zesde jaar speelt ze harp, eerst op de muziekschool, vervolgens
bij Diana de Vries (eerste harpiste van het Gelders Orkest). Op haar
14de ging ze naar de School voor Jong Talent in Arnhem. In 2011
stapte ze over naar de School voor Jong Talent van het Koninklijk
Conservatorium van Den Haag. In 2013 heeft ze daar haar VWOdiploma gehaald en in 2014 haar propedeuse harp. Sinds september
2014 studeert ze aan de School of Arts (Koninklijk Conservatorium) in
Gent.
Daarnaast volgde ze verschillende masterclasses o.a. bij Isabelle
Moretti, Isabelle Perrin, Anneleen Lenearts, Lavinia Mijer, Edward Witsenburg, Natalia Shameyeva,
Patrizia Tassini en Assia Cunego.
Ze heeft prijzen gehaald op internationale concoursen, en diverse optredens gedaan zowel solo als
met orkesten in binnen- en buitenland. Zo heeft ze afgelopen jaar het harpconcert van Gliere en
Saint-Saëns meerdere keren mogen spelen. En dit concert de Danses : Danse Sacreé et profane van
Debussy met het symfonieorkest van het conservatorium te Gent. We zullen nog veel van haar
horen! In de Serre krijgt u op 19 april de smaak te pakken, vanaf ca. 10.30 uur.
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Concert georganiseerd door de Vrienden van de Kerk te
Rozendaal’
Op zondag 2 april 2017 treedt op
in de Kerk van Rozendaal, Kerklaan 15, 6891 CM Rozendaal

Het Vocaal Ensemble OMNITET
Bestaande uit Carissa Lynn Gerving, sopraan; Ellen Goossens en Alie Hadders, mezzosopraan;
Jurgen de Jong, tenor; Rob Hazenberg, bas-bariton; Frank Leurs, piano; Niels van Laar,
presentatie.
Met medewerking van
Marianne Ratajski, piano.
Zij brengen een prachtig
liederenprogramma waarin
ondermeer: de Liebeslieder
Walzer van Johannes
Brahms
Het concert begint om
15.30 uur, de Kerk is open
vanaf 15.00 uur.
Entree € 13.- p.p.
Vrienden € 10.- Gelrepasen studentenkaarthouders
€ 5.Kinderen onder
10 jaar gratis (onder
begeleiding)
Na afloop “meet and greet” met drankje in de Serre.
Kaartverkoop vooraf aan het concert in de kerk
Reserveren: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl
Website www.dekerkvanrozendaal.nl/stichtingvrienden

SchuldHulpMaatje Rheden-Rozendaal zoekt Maatjes
De Stichting SchuldHulpMaatje draait vanaf augustus 2016 op volle toeren in de gemeenten Rheden
en Rozendaal. SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord
op de toenemende schuldenproblematiek. De professioneel opgeleide maatjes schieten mensen te
10

hulp die vastlopen met hun financiën. Zij staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of
levensovertuiging.
Alle maatjes in Rheden-Rozendaal hebben hun opleiding afgerond en zijn nu gecertificeerd. Op dit
moment zijn ze met veel inzet aan het werk. Het is geweldig om te zien hoe die hulp en aandacht
gewaardeerd wordt door de hulpvragers.
Mensen die geen uitweg zien in hun schuldensituatie krijgen weer hoop als er iemand naar ze
omziet, met ze meeloopt en helpt om weer orde op zaken te krijgen. Een 59 jarige inwoner van de
Gemeente Rheden: “Ik moet de belasting betalen, maar ik snap er niks van. Ik heb alleen lagere
school en als ik een brief schrijf begrijpt niemand daar iets van”.
Drie bezoekjes van een maatje hielpen hem uit de brand.
Hoe?
Een maatje helpt en moedigt aan maar neemt nooit over wat een hulpvrager zelf kan of hoort te
doen. De hulpvrager blijft zelf verantwoordelijk. Is professionele schuldhulpverlening nodig? Dan
helpt het maatje om de benodigde paperassen te verzamelen en loopt hij of zij zo nodig langszij voor
ondersteuning.
Een vrouw van 56 uit Velp “Het is chaos in mijn hoofd. Bovendien ben ik dyslectisch. Hoe moet ik uit
deze plastic tas nu alles in die map krijgen?” Het maatje helpt om de spullen op tijd aan te leveren
zodat SchuldDienstVerlening door de Gemeente Rheden gestart kan worden.
Schulden?
Als de schulden op gaan lopen, waar moet je dan beginnen om er weer af te komen? Een maatje
leert budgetteren en helpt om weer grip op de knip te krijgen.
Een jongeman van 26 “Ik ben werkloos geweest en in die periode zijn de schulden ontstaan. Ik wil van
die schulden af omdat ik verder wil met mijn opleiding. Mijn familie woont ver weg. Niemand kan mij
helpen”. Het maatje gaat hem ondersteunen om rond te komen met een strak budget zodat hij over
een tijdje zijn opleiding weer op kan gaan pakken.
Het is een voorrecht om bij mensen over de vloer te
komen en te merken dat je meer dan welkom bent.
Hele mooie, echte mensen die zomaar verzeild geraakt
zijn in een situatie waar ze zelf geen uitweg zien. Alle
oordeel valt weg.
Als U aangesproken bent door het werk van
SchuldHulpMaatje en U zou ook wel maatje willen
worden, neem dan via de mail contact op met een van
de coördinatoren:
janr.schuldhulpmaatje@gmail.com of
renskeh.schuldhulpmaatje@gmail.com

Paasviering van de PCOB Velp/Rozendaal
Op dinsdagmiddag 11 april om 14.30 uur in de Elleboog van Nieuw Schoonoord.
Pastor Janneke Bron zal deze paasviering leiden en Peter van Drunen begeleidt de samenzang.
We gaan deze middag samen op weg naar Pasen aan de hand van de Kruisweg van de Stilte
geschilderd door Armand Demeulemeester.
De Kruisweg van de stilte is een reeks expressionistische werken die Armand Demeulemeester eind
jaren ’70 schilderde voor de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren.
In eigen beeldtaal vertelt hij het verhaal van de kruisgang. Een verhaal van menselijke gevoelens van
angst, verraad, vergeving en onvoorwaardelijke liefde, dat eindigt in de nieuwe wereld.
We volgen deze kruisweg en staan stil bij de staties. Kijkend, luisterend, mediterend, zingend en
biddend volgen wij Jezus op zijn weg. U bent van harte welkom.
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woord&weg is sinds januari 2017 het inspiratiemagazine van de Protestantse
Kerk in Nederland. U kunt het online lezen en downloaden.
www.protestantsekerk.nl

Nachtwake te voet in de nacht van 13 op 14 april 2017
Een Nachtwake te voet? Wat is dat? Kan ik daaraan meedoen?
In de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag wordt er een voettocht georganiseerd waarbij
men langs vijf kerken aan beide IJsseloevers wandelt. In de vijf kerken die deze nacht open zijn
worden verschillende aspecten van het thema: Verdrijf de nacht! belicht. De start van de
wandeltocht is donderdagavond 13 april om 23.00 uur in de Emmaüskerk te Dieren. De kerk is open
vanaf 22.00 uur. U kunt dus eerder op de avond het Passiespel1 meemaken.
De totale loopafstand van de nachtwake te voet bedraagt 20 kilometer. Tijdens het wandelen is er
tijd voor zingen, mediteren, bidden, gesprek en stilte.
Bij een aantal kerken kunt u iets warms drinken, maar neemt u zelf genoeg eten en drinken mee voor
onderweg en het ontbijt, rond een uur of 8 op vrijdagmorgen in de Ontmoetingskerk Dieren.
Meer informatie bij Wytse Noordhof, 06-46808324 of noordhofwytse@gmail.com
Het totale programma met de tijden en kerken kunt u vinden op www.pkndieren.nl of op de
facebookpagina. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.
1

Het Passiespel begint om 18.30 uur bij de Ontmoetingskerk te Dieren. Meer informatie bij Casper
Eikelenboom (c.f.eikelenboom@hetnet.nl)
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PG Rozendaal Agenda 2017
Maart

April

Zo 26

10.00 uur

Ds. M.G. Fernhout, Arnhem

Wo 29

10 – 12.30
uur

Lezing door Aly Boven over haar werk voor lepralijders in
Myamar, met foto’s.

Vrij 31

10.00 uur

Nicodemus

Zo 2

10.00 uur

Ds. F.Z. Ort, Rozendaal

Zo 2

15.30 uur

Concert Stichting Vrienden: Vocaal Ensemble Omnitet

Wo 5

10 – 12.30

Causerie door Zahed Nurin (auteur van Bitterzoete Thee)

Wo 5

20.00 uur

Op verhaal in Rozendaal met Frans Ort

Zo 9

10.00 uur

Ds. F.Z. Ort, Rozendaal

Do 13

19.30 uur

Witte donderdag

Ds. G. Bomer, Doesburg

Vrij 14

19.30 uur

Goede Vrijdag

Ds. F.Z. Ort, Rozendaal

Za 15

21.30 uur

Stille Zaterdag

Ds. F.Z. Ort, Rozendaal

Zo 16

10.00 uur

Pasen

Ds. G. Bomer, Doesburg

Wo 19

Serre van Rozendaal: harpiste Marianne Hofman

Wo 19

10 – 12.30
uur
20.00 uur

Zo 23

10.00 uur

Ds. L. van Hilten-Matthijsen, Apeldoorn

Zo 23

15.00 uur

Open Podium

Vrij 28

10.00 uur

Nicodemus

Zo 30

10.00 uur

Ds. K. Dijk, Duiven

Film in de tuinkamer

Voor meer informatie: www.dekerkvanrozendaal.nl
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