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De diamant 
  
Een verhaal voor de oecumene 

  

  

Ze zaten in een verhit gesprek, de rabbi en zijn leerlingen. 

‘De waarheid! Maar rabbi, wat is waarheid?!’, riep een van de leerlingen ineens uit. 
Er viel een pijnlijke stilte.  
Zo fel sprak je toch niet in het bijzijn van een rabbijn? 
‘We zullen een experiment doen’, zei de rabbi.  
‘Doe allemaal je ogen dicht. Stel je dan deze kamer voor.  
In het midden van de kamer staat een grote, geslepen diamant.  
Hoog in het plafond is een lamp, die precies op de bovenkant van de diamant straalt.  
Zie je het voor je?’ 
De leerlingen knikten met hun ogen dicht. 
‘Goed’, zei de rabbi zacht, ‘wij zitten eromheen en het licht schijnt in de diamant. 
Houd je ogen dicht en beantwoord slechts deze vraag.  
Welke kleur heeft de diamant?’ 
‘Geel.’ 
‘Groen.’ 
‘Welnee, paars!’ 
Iedere leerling bleek een andere kleur in gedachten te hebben. 
‘Kijk’, zei de rabbi, ‘zo is het met waarheid ook. Iedereen ziet zijn eigen kant van de diamant, van het 
licht. Je kunt eindeloos ruziën, dat jouw kleur de ware is. Maar je kunt er ook een rondje omheen 
lopen en dankbaar zijn, dat je samen een beeld van het geheel krijgt.  
Waarheid vind je tenslotte alleen bij elkaar.’ 
  

 ds. Frans Ort      

 
Choral/Chagall 
We hebben de afgelopen jaren heel wat keren ons programma rondom de schilder en de liefde 
gedraaid: van Veghel tot Vlieland, van Brielle tot Bredevoort. En het heeft mij tot nu toe nog nooit 
verveeld. Momenteel trekt Choral rond met een programma rondom Etty Hillesum. Maar zo nu en 
dan treden we ook nog op met het Chagallprogramma. Ik meld het hier maar even: we komen in 
maart “in de buurt”. Op 19 maart treden we in de Gereformeerde Kerk van Lieren (Lierderstraat 7 
7364 BH. Lieren) op. Het begint om 15.00 uur en het geheel duurt ongeveer een uur. Mocht u het 
nog een keer willen zien (of mocht u het nog nooit gezien hebben) dan kan het nu. U bent van harte 
welkom. 
Ds. Frans Ort    
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Diaconiecollectes maart 2017 
 
Zondag 5 maart: KIA, voor het binnenlands diaconaat. De opbrengst van deze inzameling is bestemd 
voor projecten in Nederland die goed een financiële ondersteuning kunnen gebruiken; te denken valt 
bijvoorbeeld aan jeugddorp De Glind. 
Zondag 12 maart: Kerk In Aktie voorjaarszending, deze keer bestemd voor steun aan gezinnen in 
Guatemala. In dit land heerst veel corruptie en criminaliteit, conflicten worden vaak opgelost met 
geweld. Red Paz partner van KIA geeft cursussen aan mensen om te zoeken naar vreedzame 
oplossingen van conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken. 
Zondag 19 maart: een diaconale collecte voor mensen om ons heen die het financieel af en toe niet 
kunnen redden door een onverwachte calamiteit: door altijd niet meer geldmiddelen ter beschikking 
te hebben dan voor de dagelijkse gang van zaken nodig is, is er geen ruimte om een spaarpotje te 
vormen. 
Zondag 26 maart: deze zondag is er de eerste collecte voor ons nieuwe gezamenlijke (met Velp) 
project, waarover op een andere plaats meer informatie wordt gegeven. 
 
Namens de diakenen      Ans van Dijkhuizen 
 
 

Overzicht van de diaconale collecten van de maand januari 2017. 
 
01/01 Stoelenproject Arnhem € 124.50 
08/01 SchuldHulpMaatje          “   81.85 
15/01 Kruispunt Arnhem           “ 107.85 
22/01 Diaconaat                          “ 120.75 
29/01 KIA Werelddiaconaat      “   96.40 
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Ons 'pakkie-an’ – schooluniformen voor Dian-darat -   
Het gezamenlijke Werelddiaconaat project van Rozendaal en Velp voor het komende jaar. 
Dat is mijn pakkie-an: dat is mijn taak, mijn afdeling. Het is een uitdrukking die is ontleend aan het 
Maleis (het Indonesisch). Het woord is een verbastering van het Maleise bagian, dat afdeling 
betekent. 
De Kinderen in Dian-darat, Indonesië hadden de tijdrovende taak om de dagelijkse watervoorraad te 
halen bij de enige bron die toen voorhanden was. Daarom gingen ze vaak niet of onregelmatig naar 
school. Stichting Sukarela Dian-darat heeft 6 jaar geleden met hulp van de Protestantse Gemeentes 
Rozendaal en Velp zo’n € 35.000,- geïnvesteerd om watertappunten op verschillende plekken in het 
dorp te realiseren.   
Deze zomer hebben alle bestuursleden met hun gezinnen de reis naar Dian-darat gemaakt om het 
resultaat te bekijken. Een fantastische reis en we zijn ongelooflijk onder de indruk van de gastvrijheid 
van de inwoners die met minimale middelen tevreden en gelukkig zijn. We hebben er veel geleerd -
ook over onszelf-, vrienden gemaakt, ons hart verloren aan het eiland en zijn inwoners. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib6YyfqqfSAhXD1hoKHT_pDjoQjRwIBw&url=http://www.inventflow.nl/nieuws/32/inventflow-helpt-stichting-sukarela-dian-darat&psig=AFQjCNGUXSyejAr_xJPbjL22glJdg6PBvA&ust=1487977471991854
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We zagen dat er nog steeds kinderen niet naar school gaan ondanks de verbetering van de 
watervoorziening. De meeste inwoners hebben geen werk en leven van wat de natuur hen biedt. 
Geld voor schooluniformen is er dan ook vaak niet tenzij je werk of familie in Nederland hebt. Soms is 
er maar 1 uniform in een gezin met 6 kinderen, soms geen. Om alle kinderen de kans te geven naar 
school te gaan zijn er uniformen nodig en willen we een nieuw project starten; 'pakkie-an' - 
schooluniformen voor Dian -darat. We zijn heel blij dat de Protestante Gemeentes Rozendaal en Velp 
ons daarin willen ondersteunen. 
Het plan is om met het naaiatelier in de stad Tual 30 km verder een samenwerking op te starten 
waarbij wij gaan zorgen voor goede naaimachines en de mensen uit het dorp zelf de uniformen gaan 
naaien. We willen een soort uitgifte systeem bedenken waarbij gezinnen uniformen om kunnen 
ruilen als de kinderen groeien (een soort 'uniform-otheek'). Kortom, een hele uitdaging want cultuur, 
corruptie en iemand iets gunnen zijn belangrijke economische elementen in Indonesië. 
Vol met verhalen, heel veel foto’s van Dian, de inwoners, het waterproject en de kinderen zijn we 
teruggekomen van de reis. Dat willen we graag met u delen op woensdag 22 februari in het Rondeel 
achter de Grote Kerk ’s avonds om 20.00uur. 
Auke Walda, projectmedewerker, 
Email: projecten@sukarela.nl, tel. 06- 13247341 
 

 
 
Stand Actie Kerkbalans 2017 per 19 februari 
Opbrengst 2016  66.777 
Opbrengst 2017  64,255 
 
Van de 152 benaderden zijn nu 137 toezeggingen binnen 
Waarvan 21 % meer heeft toegezegd dan in 2015 
Waarvan 59 % de toezegging van 2016 heeft gehandhaafd 
Waarvan 11 % minder heeft toegezegd dan in 2016 
Waarvan 9% nog geen toezegging heeft gedaan 
Wij danken alle gevers hartelijk voor deze geweldige bijdrage en zullen u in april informeren over de 
definitieve opbrengst van de actie Kerkbalans 2017. 
Namens de kerkrentmeesters,  
Leo Blokland   
 

Ontwikkelingssamenwerking 2016 
Via het formulier van de jaarlijkse Aktie Kerkbalans is het mogelijk aan te geven wat men naast de 
Vrijwillige Bijdrage wil doneren aan Ontwikkelingssamenwerking. 
De bijdragen worden overgemaakt op de RABO-rekening van de Kerkvoogdij maar aan het begin van 
het volgende jaar overgemaakt op de rekening van Kerk in Actie van de PKN. 
De bijdragen zullen worden besteed aan duurzaamheidsprojekten in Azië,Afrika en Zuid Amerika. 
In Januari jl.. is de opbrengst over 2016 –- € 9.014, = –- overgemaakt naar Kerk in Aktie. 
 
Leo Blokland, Kerkrentmeester 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizkdzbqafSAhXFWxoKHcSBCjsQjRwIBw&url=https://pkn-assen.nl/index.php/2-ongecategoriseerd/371-actie-kerkbalans-2017&psig=AFQjCNHpPv38YZlLgBbIORZJ_daghy5RaQ&ust=1487977323762106
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   Persbericht, concert zondag 26 februari 2017 
 
 
Concert georganiseerd door de Vrienden van de Kerk te Rozendaal’ 
 
 Op zondag 26 februari 2017 treedt op 
in de Kerk van Rozendaal, Kerklaan 17,  6891 CM Rozendaal 
het HAYDN TRIO 
fluit Wout van den Berg, 
piano Arie Boers, 
Cello Wouter Mijnders 
 
met een ‘Wereld’programma waarin muziek gebracht wordt van Haydn, Poulenc,  Martinu, 
Debussy, Chopin, Schmitt, Eshkemet en Gershwin. 
 
Het concert begint om 15.30 uur, de Kerk is open vanaf 15.00 uur. 
Entree € 13 pp.   Vrienden € 10.- 
Gelrepas- en 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  
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Serre van Rozendaal: elke woensdagmorgen! 

 

 

1 maart: discussie in de Serre van Rozendaal 

Op woensdag 1 maart zal Jan Mulderink tijdens de inloopochtend een discussie leiden  waarin 

aan de hand van een tiental controversiële stellingen  de mening van de aanwezigen 

wordt  gevraagd.  

De stellingen zijn gebaseerd op aansprekende punten uit de verkiezingsprogramma’s van de 

partijen die aan de verkiezingen op 15 maart mee gaan doen. De lijst van stellingen wordt 

tijdens de bijeenkomst uitgereikt. 

Zoals gebruikelijk bent u welkom tussen 10.00 en 12.30 uur. De heer Mulderink zal om circa 

half 11 de aftrap voor de discussie geven in de Serre van Rozendaal, Kerklaan 15. 

 

                                   
 
Uit de classis: Classicale Vergadering over Kerk 2025 
De classicale vergadering van 26 januari jl. stond bijna geheel in het teken van Kerk 2025. Na de 
standaardagendapunten, zoals notulen, ingekomen en verzonden stukken, en een korte rondgang 
langs de verschillende gemeenten, geeft de nieuwe preses van de classis, ds. Oebele van der Veen uit 
Oosterbeek, het woord aan de regionaal adviseur classicale vergaderingen (RACV) dr. Jaap van 
Beelen voor het hoofdonderwerp van deze classicale vergadering. 
Kerkordewijzigingsvoorstellen in verband met Kerk 2025 
Dr. Jaap van Beelen geeft, aan de hand van een PowerPointpresentatie, een toelichting op het eerste 
deel van de kerkordewijzigingsvoorstellen die behandeld zijn tijdens de synodevergadering van 
november 2016. In het rapport Kerk 2025 “Waar een Woord is, is een Weg” dat voorafgegaan is aan 
de synodevergaderingen is aangegeven dat we Back to basics moeten gaan. Met andere woorden: 
terug naar de kern van het kerkzijn. Daarbij komen de volgende vragen steeds opnieuw aan de orde: 

 Waarom zijn we kerk?  

 Wat leidt af? 

 Wat belemmert? 

Om terug te gaan naar de kern van het kerkzijn moeten we de kerkstructuur en de kerkordelijke 
regels vereenvoudigen. En deze kerkstructuur moet ook rekening houden met de krimp van kerk, 
menskracht en bestuurskracht. 
In verband met de vereenvoudiging van de kerkstructuur is er voor gekozen om het aantal classicale 
vergadering terug te brengen van 75 naar 11. Voor de huidige classis Arnhem betekent dit dat wij 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO7dHDrKfSAhUFVxoKHbNWCTsQjRwIBw&url=http://www.dekerkvanrozendaal.nl/verhuur/de-serre-van-rozendaal&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNFTasctVtmScGilfSd2cPkycqNpYQ&ust=1487978071784794
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjroej0rKfSAhWC2hoKHeZVAW8QjRwIBw&url=http://www.pak-rozendaal.nl/joomla_j3/nieuws/25-nieuwsflitsen/200-samen-werken-aan-de-serre-van-rozendaal&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNHu7AN3GHFXJQKCwY6KbpiEW4eyqA&ust=1487978176869301
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samen met de classes van Tiel, Bommel, Nijmegen, Achterhoek-West en Achterhoek-Oost de nieuwe 
classis Gelderland 2 gaan vormen. 
Het gevolg van deze nieuwe classicale indeling is dat straks de (wijk)kerkenraden niet meer 
rechtstreeks een kerkenraadslid afvaardigen naar de classicale vergadering, maar dat zij een lid van 
de classicale vergadering aanwijzen door middel van verkiezingen. De manier waarop deze verkiezing 
plaats gaat vinden zal nog worden geregeld in het door de classicale vergadering op te stellen 
verkiezingsreglement. Als overgangsperiode is er voor gekozen om voor het eerste jaar (2018) elke 
huidige classis 4 afgevaardigen aan te laten wijzen. 
De huidige classicale vergadering is een plaats van ontmoeting tussen de gemeenten en heeft 
bestuurlijke taken. 
Na de nieuwe indeling vindt de ontmoeting niet meer plaats in de classicale vergadering, maar in het 
kleinere verband van ringen. De bestuurlijke taken blijven bij de classicale vergadering en haar 
moderamen.  Andere taken van de classicale vergadering nieuwe stijl zijn: 

 signaleren wat er in de gemeenten leeft; 

 zorgdragen voor de presentie van de kerk, voorzover de gemeenten dat niet kunnen; 

 bevorderen van de ontmoeting tussen gemeenten; 

 representeren van de kerk naar buiten. 

Het moderamen van de nieuwe classicale vergadering bestaat uit een (vrijgestelde) voorzitter, een 
scriba en vijf overige leden. 
De voorzitter van de classicale vergadering, die classispredikant zal worden genoemd, bezoekt in de 
regel elke vier jaar de gemeenten (en daarmee de kerkenraden), de predikanten en de kerkelijke 
werkers. Hij is daarnaast het gezicht van de classicale vergadering naar buiten. 
Verder heeft hij de bevoegdheid om voorlopige maatregelen te nemen bij conflicten, te kleine 
kerkenraad, etc. 
Ontmoeting in ringen 
De ontmoeting tussen de (wijk)gemeenten en de uitwisseling van ervaringen gaat vanaf 2018 
plaatsvinden in de ringen. In eerste instantie komt de omvang van de verschillende ringen overeen 
met de omvang van de oude classes. Maar het is denkbaar dat in een later stadium gekozen wordt 
voor de omvang van de werkgemeenschappen. De huidige classis Arnhem heeft twee 
werkgemeenschappen, waar de predikanten elkaar ontmoeten.  
Zoals hiervoor al is aangegeven heeft de classicale vergadering de taak om de ontmoeting tussen de 
gemeenten te bevorderen. Maar ook de visitatoren, hebben een bijzondere verantwoordelijkheid in 
deze. In één van de rapporten over Kerk 2025 is het zo geformuleerd: “De voorzitter van de visitatie 
geeft, tezamen met de visitators in de regio, leiding aan de ontmoeting tussen gemeenten en 
onderhoudt zo zelf het contact met de gemeenten. Dit betekent niet dat zij in alle gevallen actief 
betrokken zijn bij deze ontmoetingen, maar wel dat zij deze ontmoetingen stimuleren, begeleiden, er 
input voor leveren en dat zij zich verantwoordelijk weten voor de inhoudelijke betekenis van deze 
ontmoetingen. Deze rol van de visitatie is een variant van de reguliere visitatie, zij het dat deze niet 
langer in de vorm van een vierjaarlijks bezoek van een tweetal visitators wordt gehouden maar in de 
vorm van het leiding geven aan de ontmoeting tussen gemeenten”.  
Kerkvisitatoren 
Het classicaal college voor de visitatie bestaat uit maximal 12 visitatoren (+voorzitter).  Dit college 
speelt een actieve rol bij de ontmoeting tussen de gemeenten en verricht daarnaast buitengewone 
visitaties. 
Gemeentevormen 
We kennen op dit moment verschillende soorten gemeenten en ook verschillende soorten van 
samenwerking tussen gemeenten. Toch worden de huidige regels soms als knellend ervaren. Daarom 
wordt nu voorgesteld om de regelgeving sterk te vereenvoudigen. Er komt daardoor veel meer 
vrijheid en mogelijkheid tot maatwerk. Wel moet helder zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. Wie 
neemt de beslissingen? 
Ook is het van belang dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen voor vermogensbeheer. 
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Als een gemeente niet meer kan voldoen aan de basisregels kan de gemeente worden omgezet in 
een huisgemeente. Een huisgemeente valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van 
een naburige gemeente of onder de classicale vergadering. 
Uiteindelijk kan een gemeente nu ook opgeheven worden. De leden worden dan lid van een andere 
gemeente of worden opgenomen in een landelijk register van kerkleden die geen lid van een 
gemeente zijn. 
Consideratie 
Het eerste pakket van kerkordewijzigingsvoorstellen die nodig zijn om bovenstaande zaken te 
realiseren is in eerste lezing vastgesteld door de generale synode. Nu hebben alle (wijk)kerkenraden 
de gelegenheid om hun mening over deze wijzigingsvoorstellen door te geven aan de classicale 
vergadering. 
Tijdens de komende classicale vergadering die op 6 april 2017 wordt gehouden zal de classis 
considereren over de wijzigingsvoorstellen. De resultaten van deze consideraties zullen aangeboden 
worden aan de generale synode, die daarna een definitief besluit kan nemen over de voorstellen. 
In later stadium volgen nog twee pakketten met kerkordewijzigingsvoorstellen. 
Alle voorstellen zijn verwerkt in een 54 pagina’s tellend rapport. Om de bespreking hiervan te 
vereenvoudigen en om een duidelijk antwoord te krijgen van de kerkenraden en de classicale 
vergaderingen is er een tiental kernvragen geformuleerd. Aan de kerkenraden en classicale 
vergaderingen is gevraagd om op deze tien vragen een duidelijk antwoord te geven, bij voorkeur met 
daarbij aangegeven waarom hiermee wel of niet wordt ingestemd. 
 
10   Kernvragen over het eerste deel van de in eerste lezing vastgestelde kerkordeteksten in 
verband met Kerk 2025 

1. Kunt u instemmen met de samenvoeging van de classicale vergaderingen die ertoe leidt dat 

er straks 11 classicale vergaderingen zijn in plaats van de huidige 75? 

2. Kunt u ermee instemmen dat straks de (wijk)kerkenraden niet meer rechtstreeks een 

kerkenraadslid afvaardigen naar de classicale vergadering, maar dat zij een lid van de 

classicale vergadering aanwijzen door middel van verkiezingen? 

3. Kunt u instemmen met de sleutelrol die de voorzitter van de classicale vergadering 

(classispredikant) straks zal spelen? 

4. Kunt u instemmen met de rol die de (nieuwe) ringen straks zullen krijgen voor de ontmoeting 

tussen de gemeenten? 

5. Kunt u ermee instemmen dat straks van de reguliere visitatie geen sprake meer zal zijn, maar 

dat de classispredikant de opdracht heeft elke vier jaren alle gemeenten en alle predikanten 

in de classis te bezoeken? 

6. Kunt u instemmen met de bevoegdheid die de classispredikant straks krijgt om bij problemen 

in een gemeente voorlopige maatregelen te nemen? 

7. Kunt u instemmen met de voorgestelde samenstelling van de generale synode (vijf 

ambtsdragers per classicale vergadering, drie namens de evangelisch-lutherse synode en één 

namens de Réunion Wallonne)? 

8. Kunt u instemmen met de bredere mogelijkheden om huisgemeenten in te stellen? 

9. Kunt u instemmen met de sterke vereenvoudiging van ordinantie 2, over de gemeenten, 

waardoor kerkenraden meer vrijheid krijgen om zelf vormen van samenwerking met andere 

(wijk)gemeenten te ontwikkelen? 

10. Kunt u instemmen met de mogelijkheid om een gemeente op te heffen? 

 

Jan van de Lagemaat, scriba classis.  

Tot zover het verslag. De kerkenraad heeft zich inmiddels uitvoerig gebogen over de 10 vragen. 
Meer hierover in de volgende nieuwsbrief. 
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Agenda PG Rozendaal 2017 
 

Februari 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 

    

Maart Wo 1 10 -12.30 
uur 

Serre van Rozendaal: Discussie i.v.m. verkiezingen onder 
leiding van J. Mulderink 

 zo 5   10.00 uur Ds. G. W. van der Brug, Zutphen 

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

 Ma 13  20.00 uur Lezing over Jeroen Bosch 

 Wo 15 15.00 uur Film in de tuinkamer 

 Zo 19   10.00 uur Ds. K.C. Eldering, Velp 

 Zo 26   10.00 uur  Ds. M.G. Fernhout, Arnhem   

 Vrij 31 10.00 uur  Nicodemus 

    

 
Voor meer informatie: www.dekerkvanrozendaal.nl 

En …….. kijk ook eens op www.zininderegio.nl!! 

ZinindeRegio is 14 september 2011 opgestart op initiatief van de Raad van Kerken Velp-Rozendaal. In deze 

Raad werken samen: het Apostolisch Genootschap (afd. Velp), Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB-Velp, 

Protestantse Gemeente Rozendaal, Protestantse Gemeente Velp, Sint Eusebiusparochie en de Vrije 

Evangelische Gemeente Velp. Ook culturele en kerkelijke organisaties uit de gemeenten Rheden, 

Rozendaal en Arnhem publiceren inmiddels op deze site. 

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: 
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