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Gedicht 
 
 

 Boek jij bent geleefd 

  

 Boek jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven - 

  In mijn letters staat geschreven  

  dat alleen de geest doet leven. 

  Licht en adem is de geest. 

  Daarom ben ik neergeschreven:  

  dat jij zonder angst zult leven  

  wat je leest. 

  

 Boek jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven - 

  Wou je leven met zovelen,  

  hier op aarde moet je delen: 

  licht en adem, geld en goed. 

  Wie maar leeft om meer te krijgen  

  die zal sterven aan zijn eigen  

  overvloed. 

  

 Boek jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven - 

  Mozes heeft de weg gewezen,  

  hoor de woorden der profeten, 

  licht en adem zal er zijn. 

  Als je mens wordt zoals Jezus:  

  liefde als een mens aanwezig, 

  wijn van liefde, brood des levens,  

  zoals hij. 

  

  

Dit prachtige lied van Huub Oosterhuis gaat over een tweegesprek met de Schrift. Elke strofe begint 
met een vraag en ‘de Bijbel’ antwoordt op die vraag. Het gaat om leven uit de geest: zonder angst 
leven wat je leest. Dat leven bestaat uit delen, niet ‘verzamelen’.  We delen met elkaar geld en goed, 
licht en adem, oftewel ons hebben en houden en ons bestaan. Dat leven is ons voorgeleefd in de 
woorden van Mozes en de profeten, in de weg die Jezus ging. Wie zo leeft, mag erop vertrouwen dat 
er ‘licht en adem’ is, de kernwoorden uit dit lied. 
 
ds. Frans Ort 
 
Onthulling Barnardpad 
Op initiatief van de stichting Dichter in Beeld is er de afgelopen periode gewerkt aan de realisering 
van een wandelpad door Rozendaal met op de route een zestal gedichten: drie van Guillaume  van 
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der Graft en drie van zijn zoon Benno Barnard, die bij de onthulling aanwezig zal  zijn. In nauwe 
samenwerking tussen de initiatiefnemers, een kleine werkgroep uit onze gemeente en de burgerlijke 
gemeente zijn de plekken en gedichten gekozen. Op zondagmiddag 8 oktober aanstaande hopen we 
om 14.30 uur met een bijeenkomst in de kerk het pad te ‘onthullen’.  Na enkele korte inleidingen is 
er de mogelijkheid het pad met de gedichten te bewandelen (ong. 2,5 kilometer). We komen samen 
in de kerk. Naderhand heffen we het glas met elkaar. Ook hier bent u van harte welkom. 
(zie ook de flyer aan het eind van deze nieuwsbrief) 

 
Poëzie-avond: Huub Oosterhuis  
Op 16 oktober is de eerste van een tweeluik over de poëzie en de liederen 
van Huub Oosterhuis. Ds. Frans Ort neemt ons mee in de taalwereld en de 
thematiek van het werk van deze dichter. Huub Oosterhuis behoeft verder 
geen inleiding: hij is een van de meest productieve (en populaire) 
liederendichter in onze kerk. Zijn liederen staan deze avond centraal. Wij 
lezen en luisteren naar bekende en minder bekende liederen uit zijn grote 
oeuvre. Tijdens de avond zal ook een klein boekje worden gebruikt 
waardoor de aanwezigen mee kunnen lezen met de liederen die worden 
voorgedragen. De avond is in de Serre van Rozendaal en begint om 20.00 

uur. U bent van harte uitgenodigd. 
 
Nicodemuskring 
Op vrijdagmorgen 27 oktober komen we weer samen in de Serre van Rozendaal. We zijn dan samen 
met een groep betrokken en geïnteresseerde deelnemers, die over de meest uiteenlopende zaken 
met elkaar van gedachten wisselen. De afgelopen keer spraken we over het thema ‘Fundament of 
bedding’, een ochtend rondom de vraag naar geloven vandaag. Het thema van deze keer zal via de 
mail aan de deelnemenden worden bericht. We beginnen om 10.15 uur (koffie staat klaar vanaf 9.45 
uur) en de ochtend duurt tot ongeveer 11.45 uur. U bent van harte welkom! 
 
BVvanVerhalen 
Op zondagavond 29 oktober komt de BVvanVerhalen naar Rozendaal. Deze groep vertellers bestaat 
ruim twaalf jaar en heeft als doel de Bijbelse verhalen (of thema’s) opnieuw te vertellen vanuit een 
verrassend standpunt. (BV staat trouwens voor ‘Bijbelse Vertelgroep’) De opzet van de avond is altijd 
gelijk: we vertellen verhalen, afgewisseld met muziek. Thema voor deze serie verhalen is pelgrimage, 
we vertellen verhalen met motieven uit de bedevaart. Sommige vertellers kozen de figuren van 
Mozes, de Koningin van Seba, de Emmaüsgangers, anderen vertellen grotere motieven rond het 
thema. De muzikale omlijsting wordt ditmaal verzorgd door Frank van Merwijk op de piano. We 
beginnen om 19.00 uur, het geheel duurt een klein uur en naderhand heffen we samen het glas om 
na te praten met elkaar (en voor wie dat wil: met de vertellers). De vorige keer waren de aanwezigen 
behoorlijk enthousiast over het gebodene, dus ik nodig iedereen die nieuwsgierig is geworden, 
hartelijk uit om erbij te zijn. 
 
ds. Frans Ort 
 

                                

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpiu7Wl8rWAhUGZFAKHRD8DjIQjRwIBw&url=https://christenenvoorisrael.nl/2013/07/het-geheim-van-israel-1-de-emmausgangers/&psig=AFQjCNF4cYVkNE1T3z7U8G9YKhFHyb1npg&ust=1506766663343477
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiims2ImMrWAhUMLlAKHQzkBuQQjRwIBw&url=http://herbert.vanerkelens.nl/2013/01/het-mysterie-van-de-ark/&psig=AFQjCNF1Mp8U-3V8FBMTU2JshNF2V5qyvw&ust=1506767362074686
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrvLvGmcrWAhXDKFAKHVqCCpgQjRwIBw&url=https://graftedinelena.wordpress.com/2013/09/28/netanyahu-a-modern-moses/&psig=AFQjCNGftc0dNst03NVyBrX6FkI7NPdZTg&ust=1506767752110826
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje_oXUlMrWAhWJZVAKHWfyBEIQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Huub_Oosterhuis&psig=AFQjCNHJUPuEV0AvG43VO5apNbbCwzuNcA&ust=1506766440118805
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Diaconiecollectes oktober 
 
Zondag 1 oktober: voor de Regenboog Groep in Amsterdam, die in de hele stad 
actief is en zich bezighoudt met opvang en hulp aan bijvoorbeeld zwervers, dak- 
en thuislozen. De hulp wordt geboden bij het zoeken naar oplossingen in 
verband met werk, sociale problemen en ook door het geven van cursussen. 
 
 
Zondag 8 oktober:  de opbrengst van de collecte is bestemd voor ons 

gezamenlijke project met Velp op de Molukken. 
 
Zondag 15 oktober: ten bate van Wereldvoedseldag. De ingezamelde gelden 
worden onder andere aangewend om bijvoorbeeld de meest kwetsbare vrouwen 
te voorzien van zaaigoed, maar ook van landbouwtraining, die door de 
partnerorganisatie van KIA, de ERP wordt verzorgd, in dit geval in Zuid-Soedan. 
Het is een van de vele projecten die KIA ondersteunt. 
Zondag 22 oktober: Voor het werelddiaconaat in het algemeen. 

Zondag 29 oktober: Aan de beurt is het Noodfonds van de Stichting Mensen in de Bijstand. 
Het is bekend dat ondanks onze welvaart er heel veel mensen zijn die op of onder de armoedegrens 
(moeten) leven en geen kans of mogelijkheid hebben uit deze situatie te komen. 
Met deze armoede gaan maar al te vaak vereenzaming en uitsluiting gepaard. 
 
voor de diakenen      Ans van Dijkhuizen 
 

Collecteopbrengst Juli 2017 
02 juli   Platform Vluchtelingen ` €137,45 
09 juli  Kruispunt Arnhem  €  99,90 
16 juli  Werelddiaconaat  €101,60 
23 juli  De Regenboog  €106,35 
30 juli   Project Pakkie An  €156,10 
      €601,40 
 

Collecteopbrengst Augustus 2017 
6 augustus Schuldhulpmaatje  €113,75 
13 augustus KIA Zomerzending  €123,40 
20 augustus Diaconie   €133,10 
27 augustus Passion Hummelo  €165,25 
      €535,50 
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisp5rMm8rWAhWDIlAKHYFgBV0QjRwIBw&url=https://www.eco-schools.nl/agenda/54-wereldvoedseldag?date%3D2017-10-16-00-00&psig=AFQjCNEuy-war0-NpwYwWPt2cgVj2KovqQ&ust=1506768252872765
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Een kijkje in het muzikale keukentje 
Komt U op zondag naar de kerk, dan overhandigt de koster u de orde van dienst en een Liedboek. Op 
dat papier staat zondag aan zondag veel ‘hetzelfde’ en toch elke week ook weer het ’andere’. Waar 
komt dat andere eigenlijk vandaan? 
De bekende dichter van  menig kerklied, de dominicaan Henk Jongerius noemt, zoals ooit de Nijmeegse 
hoogleraar Buitendijk, het vieren van de liturgie ‘de meest verheven tijdverspilling’. Tijdverspilling 
omdat het vieren van de liturgie op zichzelf niet meteen ‘nuttig’ is. Het levert niet direct iets op, al 
helemaal geen stijging van de aandelenmarkt!  Maar juist verheven, die ‘tijdverspilling’, omdat die te 
maken heeft met de kwaliteit en de zinvolheid van ons leven.1 
 
Op onze zondagse papieren staan dus de ‘regels’ van die ‘verheven tijdverspilling’. Het gaat uiteindelijk 
om de omgang van G’d met ons en omgekeerd. Die in zichzelf natuurlijk helemaal niet afhankelijk is 
van een mooi kerkgebouw, kunstschatten of muurvaste rituelen. De beschikbaarheid van een mooi 
kerkgebouw, een prachtig orgel, mensen die in woord, toon en gebaar voorgaan in eigen 
zorgvuldigheid, maken wel dat die rijkdom van de  geschiedenis van G’d en mensen ons zo goed 
mogelijk voor ogen komt. Wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen, de geschiedenis van G’d met 
mensen steken we niet achteloos in onze binnenzak. Ons Liedboek is al dik uitgevallen, om over de 
bijbel maar te zwijgen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam er meer ‘orde’, o.a. door het 
vaststellen van een bijbels leesrooster voor alle zondag van het jaar. Het protestantisme ging wat het 
liturgisch handelen en het leesrooster betreft2, graag op de koffie bij de Rk-kerk die dat al eeuwen lang 
zo deed. Alleen: toen de Hervormde en Gereformeerde kerk hun prachtige nieuwe roosters net 
hadden opgetuigd, voerden de Rooms-katholieken grote veranderingen door! En nu, bijna 50 jaar 
later, is het Oecumenisch Leesrooster dat ook wij in Rozendaal als leidraad volgen, een ingewikkeld 
brei- of weefwerkje!  
 
In het muzikale keukentje staat week na week het overleg met de dienstdoende predikant op de rol. 
De cantores kunnen dus voorbereidend werk doen.  Lang van te voren worden de vaste onderdelen 
van de orde van dienst bepaald: Kyrie en Gloria, de lofprijzing na de Evangelie lezing, soms het Onze 
Hulp aan het begin, het Tafelgebed  bij de viering van de Maaltijd en de Vredegroet. Door het jaar heen 
is er afwisseling rond Pasen, tussen Pasen en Pinksteren, de zomerperiode tot aan Advent, en de 
Kersttijd. We volgen de orde van de Kerk en zingen geen Groot-Gloria in de 40-dagen voor Pasen en in 
de vier weken voor Kerst. Die vaste onderdelen of speciale feestliederen kunnen lang van te voren 
overwogen en ingestudeerd worden, de andere psalmen en gezangen zijn van week tot week anders. 
De voorganger kiest in de roosterlezingen zijn of haar accenten en de cantor ‘bewaakt’ dat er niet 
teveel dezelfde liederen gekozen worden, dat er niet onnodig in strofes ‘geknipt’ wordt – de dichters 
moet zoveel mogelijk recht worden gedaan – en er kunnen in één dienst niet allemáál nieuwe 
melodieën worden opgenomen! De beide lezingen uit het Eerste en het Tweede Testament reiken 
meestal kernwoorden aan die de richting aanwijzen voor de keuze van de liederen. Wat willen die 
liederen eigenlijk? De psalmen en gezangen onderstrepen dan weer de beleving van het net gelezene 
(uiting van geloof) of gaan de confrontatie aan, verdiepen, of contrasteren met de lezing (innen van 
geloof). 
 
De psalmen aan het begin van de dienst zijn na de zomerperiode gebleven omdat ze nog iets 
weergeven van het wisselende karakter van de zondagen door het jaar heen.  In de herfst voelen 
zondagen nu eenmaal anders aan, dan in het voorjaar, tijdens de 40-dagentijd op weg naar Pasen of 
tijdens de Adventstijd. Jammer vind ik het nog altijd dat de namen van de zondagen die juist ontleend 
waren aan die eerste psalm, in onbruik zijn geraakt. M.i. mag het ‘kerkelijk jaar’ best een beetje 
uitsteken boven het wereldlijke kalenderjaar, of er zelfs tegenaan schuren! De psalmen aan het begin 

                                                           
1 Henk Jongerius “Verheven tijdverspilling – liturgie vieren’ uitg. Gooi en Sticht –Utrecht 2016.  Pag.7 
2 Lees: “Historie Oecumenisch Leesrooster” www.raadvan kerken.nl 
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van de dienst houden ook het Oude Testament binnen boord, juist daar waar het hoofdaccent van de 
dienst meer op het Nieuwe Testament valt.  
De uitgekozen psalmen of gezangen mogen ook steeds iets ‘eigens’, 
’anders’ , ‘nieuws’ of  ook ‘ouds’ hebben. In het streven naar ‘nieuw en 
modern’ mag het verleden niet worden verwaarloosd: wij zijn de eersten 
en – hoop ik vurig –  de laatsten niet die zingen van de grote verhalen! 
Het ‘nieuwe, andere’ kan een onbekende melodie zijn, een niet zo 
bekende muziekstijl, een lied met een terugkerend refrein of nieuwe 
teksten, nieuwe taalbeelden voor G’d, Jezus, de mensen, en de wereld.  
Kortom: ook in het muzikale keukentje van de kerk pruttelen rondom het 
zingen heel wat pannetjes tegelijk waaronder ook dat met de smakelijke 
gerechten die de organisten ons wekelijks aanreiken! 

 
September 2017, Ada Waalboer. 
 

“Balladen uit het Oosten” op 4 oktober in Serre van Rozendaal  

Het duo Marina Trisic (singer-songwriter) en Rudjer Glavurtic 

(componist en pianist) voert ons mee op een muzikale reis die 

bestaat uit de liederen van Marina verweven met de vrije-

improvisatiestijl van Rudjer. Een vermenging van vertellingen uit 

de folklore van de Balkan en een muzikaal mozaïek met jazz, 

klassieke en moderne elementen. 

Het muzikale duo deelt dezelfde culturele achtergrond, maar 

Marina en Rudjer komen uit verschillende artistieke milieus en verweven hun eigen creatieve 

stijlen in een gezamenlijke muzikale reis. 

Marina Trisic is opgegroeid in Servië waar zij al vanaf jonge 

leeftijd in aanraking kwam met een breed scala aan kunstvormen. 

Zij is naar Nederland gekomen om beeldende kunst en theater te 

studeren, en heeft zich in diezelfde periode met name toegelegd 

op het zingen. De etnisch-muzikale technieken uit de Balkan 

vormen de kern van haar zangexpressie. Haar geluid is 

oorspronkelijk en fijngevoelig maar ook indringend en levendig; 

hiermee wil Marina naar eigen zeggen de diepste ongrijpbare 

dimensies van haar hart en ziel uitdrukken en delen. 

Rudjer Glavurtic begon zijn muzikale reis toen hij piano 

studeerde in Servië. Later rondde hij een opleiding tot organist af in Kroatië en in 2009 

behaalde hij zijn diploma Compositie aan het conservatorium in Utrecht. In zijn composities 

verbindt hij ogenschijnlijk onsamenhangende elementen tot een betekenisvol geheel, waarmee 

hij de luisteraar leidt naar verrassende en onverwachte ervaringen. In “Balladen uit het 

Oosten” laat hij zich inspireren door de rijkgeschakeerde poëtische beelden van Marina’s 

teksten en melodieën en creëert hij composities die deze beelden op originele en verrassende 

wijze versterken. 

U bent elke woensdag welkom in de Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, voor ontmoeting en 

koffie tussen 10.00 en 12.30 uur. Het optreden van Marina Trisic en Rudjer Glavurtic begint 

op 4 oktober om 10.30 uur. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjF8dWwsMrWAhUOaVAKHbczA9EQjRwIBw&url=http://www.pelgrimskerk.org/kerkdienst_thuis_beluisteren__m_c3_89t_liturgie_bij_de_hand!!!/&psig=AFQjCNG73h1Xj6EdSlYS-VfQMFBACxrPPA&ust=1506773892156349
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FILOSOFISCHE KRING 

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. 

 
De lezingen kunnen ook afzonderlijk worden bijgewoond. Zij worden gehouden in de Serre van de 
kerk van Rozendaal  op maandagavond: 20.00 tot 22.00 uur 
Deelname aan alle vijf avonden van deze cyclus:  € 55.- 
Deelname aan één avond € 13.-, studenten € 5.-, scholieren gratis toegang.  

 
Leerhuis Joodse traditie: DE PROFETEN 
 
Zoals aangekondigd in het programma van Vorming en Toerusting  willen wij ons ook deze winter 
met een groepje belangstellenden verdiepen in de betekenis van de bijbelse profetie aan de hand 
van de joodse denker Abraham Heschel. Drie keer op een middag van 14. 00 uur  – 16. O0 uur in de 
Serre van de kerk van Rozendaal. 
De aangegeven data kloppen helaas niet allemaal, dat heeft te maken met de beschikbaarheid van 
de Serre.  
De juiste data zijn:   WOENSDAG  1 november, DONDERDAG 16  november en DONDERDAG 30 
november. 
 
Met het oog op het materiaal dat wij uitreiken stellen wij het op prijs als u zich even van te voren 
opgeeft. 
 
Madelon Beekhuis  tel.  026 – 3642660                                               Bert Bomer   tel. 0313 - 410918 
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Contactmiddag 10 oktober in de Elleboog van Nieuw 
Schoonoord om 14.30 uur 
Deze middag komt dhr. J Tuinman ons vertellen over de “ 
Vale Ouwe “. 
De “ Vale Ouwe” wat betekent : slechte grond is de 
oorspronkelijke naam voor de Veluwe. 
Het is een oud gebied in de provincie Gelderland. 
Jac. Gazenbeek ( 1894-1975 ) heeft als geen ander de 
Veluwe op een bijzondere manier beschreven. 
Als eerbetoon aan deze gepassioneerde schrijver heeft dhr. 

Tuinman aan de hand van zijn boek een boeiende presentatie gemaakt. Natuur, cultuur en historie , 
omlijst door oude spookverhalen en sagen worden naar voren gebracht. U hoort en ziet van alles 
over natuurgebieden, kastelen, stadjes en kerken. Ook de romantiek , de ontspanning en de strijd in 
dit gebied wordt belicht. 
Naast de verhalen is er bijpassende muziek te horen. 
Bent u nieuwsgierig naar al deze verhalen, zet deze contactmiddag dan in uw agenda. 
Natuurlijk zijn gasten altijd welkom!  
Kunt u op 10 oktober niet aanwezig zijn bij deze presentatie, dan bent u van harte welkom in Rheden 
op 9 november in het Dorpshuis Willem de Zwijger Mr. B. van Leeuwenplein. Aanvang : 14.00 uur. 
 
 

Raad van Kerken Velp/Rozendaal 
 
Terugblik 20 september Lezing over Luther 
 
          

500 jaar Luther 
  
Het is 31 oktober 1517. De augustijner monnik Maarten 

Luther waagt zijn leven voor verandering in de corrupte katholieke kerk. Hij spijkert 95 
stellingen aan de kerkdeur van de kerk in Wittenberg. Daarmee ontketent hij een revolutie. 
Dit jaar is dat 500 jaar geleden. Om deze gebeurtenis te herdenken worden er overal in de 
christelijke wereld tentoonstellingen en gespreksavonden georganiseerd ( o.a. in museum 
het Catharijne Convent in Utrecht). Zelf was ik twee weken geleden op de grote 
Luthertentoonstelling in Berlijn. Veel teksten uit die tijd. Maar ook ruimte voor het 
protestantse leven in Zweden, Tanzania, Zuid-Korea en de VS. 
  
In Velp werd op 20 september een lezing georganiseerd onder auspiciën van de Raad van 
Kerken Velp/Rozendaal. Spreker was dr. Frans Vervooren OCD uit Amsterdam. Dr. Vervooren 
spitste zijn verhaal toe op een van de belangrijke thema’s uit het werk van Luther ‘de 
geestelijke vrijheid’. En op het sacrament eucharistie en avondmaal. Een probleem daarbij 
waren de instellingswoorden van het avondmaal, die in de mis uit eerbied slechts gefluisterd 
werden, maar die Luther als evangelietekst – gezongen – wilde doen horen, want het gaat 
voor hem nu juist om de woorden, die de avondmaalsviering tot sacrament maken. 
Op de vesper-abdijdag in Kijkduin werd in augustus een gezamenlijke Luthers-Katholieke 
herdenking van de reformatie gehouden. Deze gezamenlijke herdenking brengt enerzijds 

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
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vreugde en dankbaarheid tot uitdrukking, en anderzijds werd er ook ruimte geboden om de 
pijn te voelen vanwege fouten en overtredingen, schuld en zonde in de personen en 
gebeurtenissen die worden herdacht. In de zestiende eeuw hebben katholieken en 
lutheranen hun tegenstanders niet alleen verkeerd begrepen, maar ook overdreven en 
karikaturaal afgeschilderd om hen belachelijk te maken. Denk aan het achtste gebod om 
geen valse getuigenis af te leggen. 
  
Er waren 20 leden uit de kerken aanwezig op deze boeiende avond. 
 Bert Beekhuis  
 
BENEFIET GEMEENTEMAALTIJD VELP/ROZENDAAL. 
 
Op woensdag 22 november a.s. om 18 uur wordt deze maaltijd in de Serre van de kerk van 
Rozendaal gehouden ter ondersteuning van ons gezamenlijk project “Pakkie-an”. Van de opbrengst 
worden schooluniformen aangeschaft, zonder uniform geen school! Onze Indonesische “ploeg “, 
reeds bekend van het waterproject SUKARELA op het eiland Dian-darat, zal weer een heerlijke 
maaltijd verzorgen. Nadere gegevens volgen in de Nieuwsbrief van okt/nov.. Noteert u vast deze 
datum. 
Namens de werkgroep Velp/Rozendaal, 
Wil Both 

 
 

Barnard Poëziepad in 

Rozendaal 
 

Het Barnard Poëziepad in het paradijslijke 

Rozendaal (Gelderland) is bijna klaar. Zoals we u 

al eerder lieten weten zal de opening op 8 

oktober 2017 plaatsvinden. 

Graag nodigt Dichter in Beeld u uit voor dit 

evenement. U bent van harte welkom. 
  

   

8 oktober 2017 opening 

Barnard Poëziepad 
  

 

  

   

   

Stichting Dichter in Beeld is een 

stichting die zich ten doel stelt om 

(Limburgse) dichters en hun 

gedichten een fysieke plek te 

geven in het straatbeeld en 

landschap. Uitingsvormen kunnen 

zijn: een combinatie van poëzie 

en alle andere kunstvormen. 

Dichter in Beeld wil een 

intermediair zijn tussen overheid, 

de dichter en zijn publiek, 

sponsoren, uitvoerend 

kunstenaars, etc. 

Dichter in Beeld wordt gevormd 

door Sander Bisscheroux, Gert 

Boonekamp en Gijs van Elk.  

 

Bij beschikking heeft de 

inspecteur der belastingen de 

stichting Dichter in Beeld 
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Ter gelegenheid 

van de 

ingebruikname 

van het Barnard 

Poëziepad 

hebben we het 

genoegen u uit 

te nodigen voor een feestelijke bijeenkomst 

op zondag 8 oktober 2017 om 14.30 uur in de 

Protestantse Kerk van Rozendaal. Hieronder 

vindt u het (korte) programma. We hopen dat u in 

de gelegenheid bent om op onze uitnodiging in te 

gaan. Als het mooi weer is zult u ook veel 

genoegen beleven aan een wandeling langs het 

Barnard Poëziepad. 

   

In de Kerk van 

Rozendaal 
  

 

  

 

 

We ontvangen u 

zoals gezegd 

graag in de 

Protestantse Kerk 

van Rozendaal. 

Deze is gelegen 

aan de Kerklaan 

15 te 6891 CM Rozendaal (Gelderland). 

De korte opening wordt opgeluisterd met enkele 

voordrachten. 

Het programma start om 14.30 uur en ziet er als 

volgt uit: 

   

• 14.30 uur:  Welkom door Dichter in Beeld. 

• 14.35 uur:  Frans Ort spreekt u kort toe. De 

heer Ort is naast  poezieliefhebber ook lid van 

het werkgroepje dat het BPP mede vorm hielp 

geven. Bovendien is hij dominee in 

Rozendaal. 

• 14.45 uur:  Benno Barnard 

• 14.55 uur:  muzikaal intermezzo 

aangemerkt als een algemeen nut 

beogende instelling (RSIN/fiscaal 

nummer ANBI: 8213.72.312).  

 

Ons bankrekening nummer is: 

NL86 TRIO 0390 3815 86. 

 

U kunt ons te allen tijde 

mailen: info@dichterinbeeld.nl 
  

   

Elke gift is welkom en 

schenkt de weldoener 

de poëtische eeuwigheid 
  

 

    

mailto:info@dichterinbeeld.nl
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• 15.05 uur:  Huub Beurskens, onlangs 

genomineerd voor de ECI-literatuurprijs, 

spreekt over poëzie. Zijn 'Eindeloos Eiland' 

staat op de ECI-shortlist 2017. 

• 15.05 uur:  Slotwoord door Anton Logeman, 

wethouder cultuur Rozendaal. Hij zal tevens 

de eerste zuil nabij de kerk onthullen. 

• 15.15 uur:  Napraten onder het genot van een 

drankje dat u door Dichter in Beeld zal worden 

aangeboden. 

  

Daarna is er natuurlijk gelegenheid om op eigen 

initiatief het Barnard Poëziepad te verkennen. 

Dichter in Beeld biedt u daarvoor een routefolder 

aan 

  

We hopen op uw komst. 

  

Namens Dichter in Beeld, 

Gert Boonekamp en Gijs van Elk 

  

     

Woensdag 18 oktober 15.00 uur Film in de tuinkamer: A Beautiful Mind 

A Beautiful Mind is een buitengewoon indrukwekkende Amerikaanse 
film uit 2001 over het leven van de wiskundige John Forbes Nash jr., die 
aan schizofrenie leed. 

Het scenario is gebaseerd op het boek met dezelfde titel, in 1999 
geschreven door Sylvia Nasar.[2] De film ontving in 2002 vier Oscars. De 
film werd geregisseerd door Ron Howard. 

De hoofdrol wordt op magistrale wijze gespeeld door Russel Crowe. 

DE INTERCITY-GROEP 

 
Groep voor alleengaanden van 50 -70 voor bezinning en ontmoeting 
 
Je woont in een van de plaatsen aan of dichtbij de spoorlijn Deventer – Arnhem  
(Deventer, Colmschate, Schalkhaar, Epse, Gorssel, Eefde, Zutphen, Warnsveld, Leuvenheim, 
Brummen, Spankeren, Dieren, Ellecom, De Steeg, Rheden, Velp, Rozendaal) en bent daar lid van de 
PKN-gemeente. 
Je bent alleengaand, tussen de 50 en de 70 en je hebt behoefte aan op zijn tijd een goed gesprek en 
ontmoeting met andere alleengaanden. 
Het lijkt je leuk om met enige regelmaat als groep in elkaars gemeente een kerkdienst te bezoeken 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_films
https://nl.wikipedia.org/wiki/Film_in_2001
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Forbes_Nash_jr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schizofrenie
https://nl.wikipedia.org/wiki/1999
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sylvia_Nasar&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/A_Beautiful_Mind#cite_note-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/2002
https://nl.wikipedia.org/wiki/Academy_Award
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ron_Howard
http://www.imdb.com/title/tt0268978/mediaviewer/rm3910404352?ref_=tt_ov_i
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en daarna nog met elkaar na te praten en samen nog wat te eten. Daarna nog iets gezelligs doen 
behoort ook tot de mogelijkheden. 
Dan is deze Intercity-groep wellicht iets voor jou.  
Het gaat om een nieuwe groep die we begin 2018 op de rails willen zetten, mits er voldoende 
belangstelling voor bestaat. 
Je kunt met de intercity reizen maar je kunt natuurlijk ook met de sprinter, fiets of auto komen. 
Voor informatie en aanmelden (graag voor 1 december) kun je terecht bij: 
ds. Kees Bochanen, predikant Protestantse gemeente Dieren 
Borgelerhofweg 24 
7414 GP  Deventer 
tel. 0570 – 618 328 / 06 33 63 71 72 
email: c.bochanen@hccnet.nl 

 
 

Agenda PG Rozendaal 2017 
    

  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  

 Ma 9           20.00 uur Filosofische Kring 

 Zo 15 10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal   

 Ma 16 20.00 uur Poëzie-avond Huub Oosterhuis 

 Wo 18  15.00 uur Film in de tuinkamer 

 Zo 22 10.00 uur Ds. G. Grandia. Doesburg 

 Zo 22 15.30 uur Concert  Sti Vrienden 

 Ma 23 20.00 uur Filosofische Kring 

 Vrij 27 10.15 uur 
koffie vanaf 9.45 uur 

Nicodemuskring  

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

 Zo 29 19.00 uur BVvanVerhalen 

    

November         Wo 1 14.00-16.00 uur Leerhuis Joodse Traditie 

        Zo   5 10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal 
                                                    Allerzielen 

        Zo  12 10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal                   HA 

        Zo  12 15.00 uur Open Podium 
 
 
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 oktober/begin november verschijnen 

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

