
1 
 

          

Protestantse Gemeente Rozendaal 
 

Nieuwsbrief Juni/Juli 2017 

 

 
 
 
 



2 
 

 

eens komt de grote zomer (lied 747) 
 
Bij één van mijn Velpse vrienden hingen vier schilderijen aan de wand. Zij droegen elk een 
voorstelling van één van de vier seizoenen. Hij had ze opgehangen in de voor de hand liggende 
volgorde: eerst de lente, daarna de zomer, herfst en tenslotte de winter. ‘Zo kijken mensen tegen het 
leven aan’, zei hij met gevoel voor symboliek, ‘eerst bot het uit, dan bloeit het en tenslotte vergaat 
het weer. Zó is het leven…’ Ik stond er wat naar te kijken, terwijl hij me vorsend aankeek. Óf zou jij ze 
anders hangen?’, vroeg hij en hij glimlachte. Ik wist in een flits, dat ik ze inderdaad anders op zou 
hangen. Omdat ik toch iets anders tegen het leven aankijk. Ik zou beginnen met de herfst. Waarom? 
Omdat het het meest romantische jaargetijde is: met zijn vele kleuren en zijn geheimzinnige 
mistflarden boven de weiden. Maar ook de belofte die uitgestrooid is op de grond in de vorm van de 
vele vruchten en zaden. In dat geheimzinnige kleurenspel wil ik beginnen. Winter is voor mij de 
kindertijd waarin mijn wereld scherp en kristalhelder is: het is overzichtelijk en veilig en er is veel om 
te ontdekken. Sneeuw, ijs, ijzel, mist… Mijn leven zou uitbotten tot volwassenheid en groeien en 
bloeien. ‘En mijn leven loopt uit op een grote zomer, waarin de wereld tot volle bloei zal komen’, zei 
ik met stelligheid. Ik schreef naar aanleiding van die ontmoeting een gedicht, dat in mijn eerste 
bundel is opgenomen: 
 

 herfst 
 
 als jij me vraagt 
 en ik daadwerkelijk kiezen moet 
 dan kies ik jou eerst de herfst 
 met al zijn sterke kleuren 
 nagloeiend in de nerf 
 wetend dat in de nerf 
 het geel en bruin 
 belofte in zich bergt 
 van zomer 
 die altijd komen zal 
 
Toen mijn vriend vroeg of ik dat antwoord gaf onder invloed van mijn geloof, hoefde ik niet lang na 
te denken. Dat wist ik wel zeker. Als ik aankijk tegen het leven dan wéét ik wel, dat je voor de hand 
liggend kunt kijken naar groei – bloei – verval – afloop. Maar ik kijk met de ogen van de ziener die 
Openbaring 21 schouwde: ‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’. Ik verwacht bij de 
voltooiing van dit leven dat wij geborgen zullen zijn in het licht van de grote zomer, die Gods 
Koninkrijk wordt genoemd. En ik vertrouw erop, dat ons leven ingebed is in het perspectief van dat 
grote Rijk, waarover het kerklied zingt: ´eens komt de grote zomer´ (lied 747). In één groot 
perspectief zingt het lied over een wereld van recht en vrede, een wereld waar de tranen zijn 
verdampt, een wereld waarin God ons verwelkomt en omringt met liefde en licht, een wereld waarin 
de schaduwen zijn weggetrokken. Niet voor niets wilde mijn vader dat dit lied gezongen zou worden 
bij zijn begrafenis… 
‘Zou het zo zijn?’, vroeg mijn vriend. ‘Ik wéét het natuurlijk niet’, heb ik geantwoord, ‘maar ik 
vertrouw me eraan toe en dat geeft mij rust en vertrouwen. En dat is voldoende…’ Sinds dat gesprek 
met mijn vriend heb ik me regelmatig beziggehouden met de vragen van het leven en ook de vragen 
naar de toekomst. En de volgorde van de schilderijen die ik koos, zijn eigenlijk nooit meer veranderd. 
Bij alle aarzelingen en twijfels is dat vertrouwen dat we in ons leven afkoersen op licht en liefde in 
Gods toekomst. Ooit nam iemand een foto van mij, zittend in de kapel van de Wallfahrtskirche te 
Neviges (D.). Die foto toonde precies mijn vertrouwen: je wordt eens omringd door het warme licht 
van Gods liefde. Ik schreef erover in mijn laatste bundel: 
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 mystiek II 
 
 dat het dan zal worden 
 door gloed omringd 
 schuilen bij voorgoed voltooide woorden 
 en dat wij zullen zijn 
 (een eeuwigheid) 
 gedoopt in licht, 
 door liefde omarmd 
 
   
ds. Frans Ort 
 
 

 
 

foto genomen in de Wallfahrtskirche te Neviges (D.) 

 
 
Avond filmmuziek 
In de zomerperiode zal het vorming- en toerustingsprogramma nog een tweetal avonden kennen, 
waar we gaan luisteren naar muziek. De eerste avond is inmiddels achter de rug en kende als thema 
“koers NoordNoordOost – waar de stilte heerst”. Het bood een gevarieerd luisterprogamma met 
muziek uit de Baltische en Finse regio. Centraal staan composities van componisten als Pärt, Tormis, 
Rautavaara en anderen. De tweede avond in deze serie muziek in de zomer heeft een heel ander 
karakter: we beluisteren nu verschillende stukken filmmuziek. In de Serre is er regelmatig een 
filmavond, maar vanavond luisteren we naar de muziek, die vaak een essentieel onderdeel vormt in 
een film, maar waar we zelden apart naar luisteren. Er zal werk klinken uit van bekende 
filmmuziekcomponisten als Phillip Glass (Koyaanisqatsi), Howard Shore (Lord of the Rings) en 
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natuurlijk John Williams (Harry Potter) en Ennio Moricone (Malena). Voor wie een keer kennis wil 
maken met de bijzondere wereld van het stiefkind van de muziek, staan deze avond open. Speciale 
voorkennis is niet nodig, enthousiasme om samen te luisteren naar mooie muziek natuurlijk wel. Het 
is op maandag 3 juli in de Serre en we beginnen om 20.00 uur. Tot ziens! 
 
 

Vakantie ds. Ort 
Van zaterdag 15 juli tot en met zaterdag 12 augustus 
verblijven wij weer op onze vaste plek in Normandië: dit jaar 
bestaan er plannen om de kathedraal van Beauvais te 
documenteren, om een serie foto’s in zwart-wit van de regio 
te maken en vooral om lekker uit te rusten aan het strand. Ik 
word vervangen –voor noodgevallen-  door mijn Velpse 
collega Dick Juijn, die weer zo vriendelijk was om beschikbaar 
te zijn als achterwacht voor Rozendaal. Ik wens u allen een 
goede zomerperiode en we hopen elkaar weer te zien na de 
vakantie! 

 
Met een hartelijke groet aan u allen, 
ds. Frans Ort 
 
 

Ontwikkelingssamenwerking 
De jaarlijkse Aktie Kerkbalans, die in januari wordt gehouden in onze gemeente, wordt door 
ongeveer de helft van het aantal van degenen die hun toezegging voor de Vrijwillige Bijdrage 
voor dat jaar opgeven ook benut om op te geven welk bedrag zij dat jaar, naast de Vrijwillige 
Bijdrage willen toekennen aan Ontwikkelingssamenwerking. 
De Kerkvoogdij int deze bedragen op haar Bankrekening NL81RABO0168708175 en maakt de 
totale opbrengst in het begin van het volgende jaar over op de rekening van ‘’Kerk in Aktie’’ 
van de PKN. 
De opbrengst in 2016 bedroeg: € 9.014, = 
Voor 2017 is toegezegd: € 8.060, = 
Leo Blokland 
Kerkrentmeester 
 
Extra bijdrage 
Recentelijk ontvingen wij van een gemeentelid een gift van € 500,- ter ondersteuning van 
het beheer van onze kerk. Wij willen NN hartelijk danken voor deze prachtige bijdrage! 
 
Namens het CvK, Hans Rexwinkel 
 
 

Diaconiecollectes juli en augustus 
 
zondag 2 juli: voor het Platform Vluchtelingen Arnhem. De vrijwilligers van dit platform staan met 
raad en daad vluchtelingen bij, ook degenen die al een status hebben, want zonder hulp is het voor 
hen wel héél erg moeilijk een weg in onze (zelfs voor zeer vele Nederlanders) bureaucratische 
samenleving te vinden. Het zal duidelijk zijn dat het voor die vluchtelingen een extra handicap is dat 
zij - uiteraard- onze taal niet goed machtig zijn. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU16vslubUAhXPUlAKHXeCDisQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Beauvais_Cathedral&psig=AFQjCNEwUr62d8WaV0T5-Mm7Zu3vTf71dw&ust=1498932977803059


5 
 

zondag 9 juli: voor Het Kruispunt in de Spoorwegstraat, een plek waar dak- en thuislozen elke dag 
vanaf 4 uur welkom zijn, voor een luisterend oor (er is een pastor aanwezig) en voor een warme 
maaltijd voor een luttel bedrag. Evenals veel kerken en andere groepen in de wijde omgeving kookt 
ook een ploeg uit onze gemeente er een paar keer per jaar. 
zondag 16 juli: voor het Werelddiaconaat en deze keer nu niet voor een speciaal project maar voor 
het noodfonds, je zou het een permanent project kunnen noemen. 

 
zondag 23 juli: voor de Regenboog Groep in Amsterdam, die zich al meer dan 40 
jaar inzet voor mensen die het zelf niet redden. Jaarlijks worden er zo'n 5700 
mensen in 8 inloophuizen verspreid over de stad opgevangen. Veel van hen 
behoren tot de 'niet-rechthebbende' mensen, dat wil zeggen mensen die geen 
recht hebben op sociale voorzieningen en daardoor vrijwel nergens kunnen 

aankloppen. Een kleine 1000 vrijwilligers komen via De regenboog bij mensen thuis. Zij begeleiden 
eenzame, psychiatrisch gestempelde en/of verwarde mensen zo mogelijk terug in de maatschappij. 
zondag 30 juli: voor ons gezamenlijke (met Velp) project 'Pakkie-an' , waarover regelmatig wordt 
gerapporteerd. 
zondag 6 augustus: tweemaal per jaar collecteren we voor de stichting Schuld Hulp Maatje. Deze 
zondag is er een die daarvoor is bestemd. Het blijft vanwege toenemende armoede en de 
complexiteit van de 'papierwinkel' meer dan nodig dat er maatjes zijn die met de hulpvrager 
overzicht proberen te krijgen en orde scheppen in de schuldenbrij. 
zondag 13 augustus: we collecteren voor de KIA zomerzending onder het motto 'versterk geloven in 
Egypte' : kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig zich staande te houden in de 
islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Ze leren bijvoorbeeld via een Bijbelquiz van het 
Egyptische Bijbelgenootschap (partner van KIA) steviger te staan. Het afgelopen jaar deden meer dan 
honderdduizend kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar mee. 
zondag 20 augustus:  is de eerste collecte voor onze eigen diaconie. Zoals u weet zijn er altijd 
situaties en problemen in onze omgeving waarin iemand onvoorzien kan terechtkomen en die met 
een eenmalige financiële ondersteuningge- of verholpen kunnen worden. Verder wordt de opbrengst 
ook aangewend om de kosten van de wekelijkse bloemen in de kerkdienst en de bloemengroet met 
begeleidende wenskaarten te betalen. 
zondag 27 augustus: 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. 
 
voor de diakenen     Ans van Dijkhuizen 

 
 
 Pakkie-an, hoe gaat het? 
 
Zaterdag 10 juni hebben we voor € 75,- aan gebak 
verkocht op de Rozendaalse Zomerfair. Het gebak was 
o.a. gemaakt door Charlotte Appeldoorn en Simon 
Zuiderwijk. Bedankt kanjers! 
Een zekere Velpse bakker heeft een bijdrage geleverd 
in de vorm van diverse stukken chocolade. Zaterdag 
17 juni is er vanuit de stand op het Rhedense 
Schaapsscheerdersfeest voor bijna € 600,- aan spullen 
verkocht. Al met al zijn het mooie activiteiten, waarbij 
we geld inzamelen voor het project Pakkie-an. Ook 
het bijbehorende verhaal vinden we belangrijk om te 

http://www.deregenboog.org/
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blijven vertellen; Omdat de kinderen nu geen water meer hoeven te halen kunnen ze op 
regelmatige basis naar school. Alleen moeten ze dan wel een schooluniform hebben. 
In het najaar willen we dan echt de plannen uitrollen voor Pakkie-an. Het plan is dat we 300 
uniformen aan gaan schaffen en daarna gaan zorgen dat ze deze zelf kunnen gaan maken en 
repareren. Het opzetten van de ‘kleding-theek’ wordt een volgende klus.  
Dat heeft een behoorlijke strakke organisatie nodig. 
 
 
 

Het waterproject  
In 2013 is met hulp van de 
protestantse kerken van Velp en 
Rozendaal het waterproject 
gestart. Extra waterbakken, 
watertappunten en toiletten bij 
de scholen zijn gerealiseerd. Maar 
het dorp groeit en dus is er 
uitbreiding van de 
watervoorziening nodig. 
Daarvoor hebben we geld ter 
beschikking gesteld zodat de 
watertoevoer daar gerealiseerd 
kan worden. De dorpsbewoners 
gaan het weer zelf aanleggen 
waarbij wij voor de materialen en 
voor een warme avondmaaltijd 
betalen. Zodra we foto’s en 
berichten hebben gehad dat er 
een stuk klaar is wordt er weer 
een bedrag overgemaakt voor het 
volgende stuk. 
Zo houden we grip op wat er 
gebeurt. 
 
Daarna moeten de water 

aanvoerpijpen vanaf de bron verlegd worden. Deze lopen nu door een moeras en dat geeft 
de nodige uitdagingen is gebleken. 
Voor een paar honderd Euro kunnen we om het moeras heen. Het geld voor de laatste 
aanpassingen zoals hierboven genoemd staat nog voor deze werkzaamheden gereserveerd. 
Ook hebben we nog wat geld in kas voor onderhoud dat mogelijk gaat komen voor het 
waterproject.  
 
Auke Walda, projectmedewerker                                                  
 
Email: projecten@sukarela.nl 
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Werkgroep cantor 
De werkgroep die op zoek is naar een nieuwe cantor voor onze gemeente is sinds het 
verschijnen van de vorige nieuwsbrief enkele keren bij elkaar geweest.  
We hebben allereerst een profiel opgesteld van de cantorij, van de gemeente en van het 
team waarbinnen een cantor in Rozendaal werkt. De kerkenraad heeft dit profiel in haar 
vergadering van 20 juni jl. onderschreven. 
Enkele bijzonderheden uit het profiel: 

- De cantorij zingt alle diensten en heeft daarom vaak maar één repetitie om liederen 

in te studeren. 

- De cantorij is onderdeel van de gemeente en zit daarom, net als de gemeente, met 

het gezicht naar de preekstoel De cantorij is dus nadrukkelijk geen koor. 

- De cantor heeft een nauwe samenwerkingsrelatie met de vaste predikant en heeft 

een belangrijke rol richting de gastpredikanten. 

- De gemeente zingt graag en goed. De gemeente is het gewend om nieuwe liederen in 

te studeren. 

- Er is een heel team van mensen, musici en anderszins, die een rol hebben bij de 

kerkmuziek in Rozendaal, bijvoorbeeld de cantors, de organisten, het cantorijlid dat 

de muziekbibliotheek onderhoudt, de mensen die de boekjes met de orde van dienst 

maken. 

Al deze elementen uit het profiel zeggen ook iets over wat wij zoeken bij een nieuwe cantor. 
Zo willen wij graag dat de nieuwe cantor: 

- zich kan vinden in het vrij unieke karakter van de Rozendaalse cantorij en dat als 

vaststaand uitgangspunt neemt voor de manier van werken 

- de cantorij kan enthousiasmeren en kan helpen het beste uit zichzelf te halen op een 

prettige manier 

- goed kan werken met oudere stemmen en oudere mensen 

- een actieve en stimulerende rol vervult in het denken over de toekomst van de 

cantorij en de ondersteuning van de gemeentezang. 

- meerdere zondagen in de maand dienst wil doen en er zich in kan vinden dat de 

andere zondagen door een andere cantor geleid worden 

- een professioneel kerkmusicus is 

- een groot liturgisch besef heeft en een voortrekkers- en bewakersrol heeft in de 

invulling hiervan. 

- de gemeente kan enthousiasmeren en ondersteunen bij de gemeentezang 

- een teamspeler is en goed kan samenwerken 

Wij realiseren ons dat dit een behoorlijke lijst met wensen is, maar wij hechten dan ook veel 
waarde aan de cantorij, de gemeentezang en de liturgie in Rozendaal. 
Inmiddels hebben wij mensen benaderd die een netwerk hebben binnen de kerkmuziek en 
die ons mogelijk op geschikte kandidaten kunnen wijzen. Via hen hebben wij meerdere 
namen doorgekregen. We hebben inmiddels ook al een lijst kunnen samenstellen met 
mensen die mogelijkerwijs passen bij onze wensen.  Na de zomervakantie gaan wij mensen 
van die lijst benaderen om te vragen of zij eventueel geïnteresseerd zijn en zullen wij zo 
mogelijk met hen in gesprek gaan. Bij de selectie zullen de organisten en de cantorij nauw 
betrokken worden. 
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Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich altijd wenden tot een van de leden 
van de werkgroep. Wanneer u geïnteresseerd bent in het volledige profiel kunt u dat bij mij 
opvragen, anibbelink@chello.nl  
Namens de werkgroep, 
Anita Nibbelink 
 
 
Zomercantorij in Rozendaal 
Ook dit jaar wordt er in de zomermaanden traditiegetrouw een zomercantorij 
georganiseerd.  
De zomercantorij start op 2 juli en loopt door tot en met 27 augustus. Eenieder die dat wil 
kan weer meezingen met de zomercantorij. Net als voorgaande jaren hoeft u niet goed te 
kunnen zingen of ervaring te hebben als koorzanger, het belangrijkste is dat u plezier beleeft 
aan zingen. 
U bent van harte welkom als u zomaar een keertje komt, maar ook als u vaker komt. U mag 
alleen komen en samen met anderen. U hoeft niet verbonden te zijn aan (de kerk van) 
Rozendaal, ook mensen uit Velp, Arnhem, Westervoort en nog verder weg zijn van harte 
welkom. 
Als het u heel goed bevalt mag u ook na de zomer blijven, maar dat hoeft natuurlijk niet. 
Uiteindelijk is het enige wat telt dat u het leuk vindt om (een keer) samen met anderen te 
zingen.  
De zomercantorij repeteert elke zondagmorgen om half tien in de serre en zingt vervolgens 
om tien uur in de dienst. Er wordt hoofdzakelijk éénstemmig gezongen en het betreft voor 
het merendeel (redelijk) bekende liederen. 
De zomercantorij wordt afwisselend geleid door Ada Waalboer en Anita Nibbelink.  
We zien ook dit jaar weer uit naar een zomer vol zang en zangers! 
Ada Waalboer 
Anita Nibbelink 
 

Film en high tea op zaterdag 22 juli 2017                              

Na het succes van vorig jaar kon een herhaling natuurlijk niet uitblijven. Dat is overigens 
alleen maar mogelijk dankzij de bereidheid van een aantal vrijwilligers uit onze gemeente 
om de meest aantrekkelijke en lekkere high tea hapjes te maken.   

                    
High tea 2016 

mailto:anibbelink@chello.nl
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De filmkeuze ligt op dit moment nog niet vast. We denken aan een film die past bij een 
zonnige zomermiddag, niet te moeilijk maar zeker ook niet te gemakkelijk. Meer info over 
film etc. krijgt u z.s.m. in een aparte mail. 
Bent u van plan te komen? Wilt u dat dan per mail of telefonisch melden aan mij?  Graag zo 
mogelijk vóór 10 juli!  Zeker voor de high tea is het belangrijk dat wij weten op hoeveel 
mensen wij kunnen rekenen. Voor het hele “pakket” vragen wij € 7,50, bij voorkeur ter 
plekke af te rekenen. 
Namens de KIK-cie, Gerda van den Bijllaardt 
 
PS   En over vrijwilligers gesproken ……….  Ook onze zomerfair kon net als altijd over de 
nodige vrijwilligers beschikken. Zowel vóór, tijdens als na afloop! Zonder hen is een dergelijk 
evenement ondenkbaar en onmogelijk te realiseren. Wij danken hen dan ook hartelijk!  
 

 
Op vrijdagochtend de 9e juni moesten o.a. de partytenten opgezet worden. Daaraan voorafgaand 
was er natuurlijk koffie! Maar toen kwam de regen die niet meer ophield… en ging het opzetten 

gewoon door!   
 
Foto impressie Zomerfair: 
 

  

        
 
Ga voor meer foto’s naar onze website!  www.dekerkvanrozendaal.nl  

http://www.dekerkvanrozendaal.nl/
http://www.dekerkvanrozendaal.nl/foto-s/26-foto-s-zomerfair-2017/detail/1941-foto-s-zomerfair-2017
http://www.dekerkvanrozendaal.nl/foto-s/26-foto-s-zomerfair-2017/detail/1946-foto-s-zomerfair-2017
http://www.dekerkvanrozendaal.nl/foto-s/26-foto-s-zomerfair-2017/detail/1987-foto-s-zomerfair-2017
http://www.dekerkvanrozendaal.nl/foto-s/26-foto-s-zomerfair-2017/detail/1958-foto-s-zomerfair-2017
http://www.dekerkvanrozendaal.nl/foto-s/26-foto-s-zomerfair-2017/detail/1975-foto-s-zomerfair-2017
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Serre van Rozendaal  
 

 

 

Foto impressie bloemschikken en archeologie 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

      



11 
 

Voor de 2e keer heeft het NJO onze kerk gekozen als locatie voor een van hun vele 

NJO Muziekzomer concerten, Het hele programma is te vinden op 

www.muziekzomer.nl 

 
PELGRIM BRASS 

 

dinsdag 15 augustus 2017 

De Kerk van Rozendaal, Rozendaal  

Aanvang: 20:00 uur  

Verwachte eindtijd: 21:30 uur  

 

Normaal: € 16,50 / t/m 30 jaar: € 11,00  

Dit concert is ook te bezoeken op:  

 

zo. 13 aug. - Binnenplaats Jachthuis Sint Hubertus, Het 

Nationale Park De Hoge Veluwe 

za. 19 aug. - Grote Kerk Wageningen, Wageningen 

zo. 20 aug. - Muziektent Oranjepark, Apeldoorn 

 
 
 
 
 

PELGRIM BRASS 

Bas Duister - trompet 

Ferdi Seelbach - trompet 

Harry Stens - hoorn 

Alejandro Luque Belmonte - trombone 

Rommert Groenhof - tuba 

De vijf jonge koperblazers van Pelgrim Brass vonden elkaar in de historische wijk 

Delfshaven in Rotterdam, waar het ensemble in 2013 werd opgericht. Bij deze 

mannen stroomt koper door het bloed, dat is wel duidelijk. Ze begonnen allemaal 

op zeer jonge leeftijd met het spelen van een koperinstrument en zijn daar 

sindsdien nooit meer mee gestopt. Nu zij hun conservatoriumstudies hebben 

afgerond, timmert Pelgrim Brass hard aan de weg als professioneel koperkwintet. 

In augustus zal de straffe Rotterdamse wind van Pelgrim Brass overwaaien naar 

Gelderland, alwaar de klanken van het koper het publiek meenemen op een muzikale tocht. 

Met een ongekende passie voor het ontwikkelen van eigen programma’s is Pelgrim Brass aan de slag 

gegaan en presenteert deze Muziekzomer met trots de première van The Pelgrim’s Taste. Een 

samengesteld menu dat recepten uit de renaissance bevat, maar ook kruidige en experimentele 

gerechten. De ontwikkeling op het gebied van zowel koken als muziek heeft in de loop der tijd niet 

stilgestaan; u hoort de eenvoud van vroeger terug in het programma van deze koperblazers, maar 

ook vernieuwende werken die al uw zintuigen zullen prikkelen. Heeft u ooit gehoord van een ‘Debussy uit 

de oven’ of ‘Surf & Turf van Rimsky-Korsakov & Ravel’? Of zat u toch meer aan iets lichts te denken zoals 

een ‘Beatles-soep’ of als lunch een ‘Croque de la Frontera’? Pelgrim Brass serveert tijdens de 

Muziekzomer een uitgebalanceerd programma waarbij u als bezoeker zult opgaan in de kunsten van deze 

cuisinier musiciens. 

http://www.muziekzomer.nl/
http://www.muziekzomer.nl/muziekzomer/concert.vm?id=1456
http://www.muziekzomer.nl/muziekzomer/concert.vm?id=1456
http://www.muziekzomer.nl/muziekzomer/concert.vm?id=1457
http://www.muziekzomer.nl/muziekzomer/concert.vm?id=1458
http://www.muziekzomer.nl/muziekzomer/pagina.vm?id=295
http://www.muziekzomer.nl/muziekzomer/concert.vm?id=1445
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PG Rozendaal Agenda 2017 
 

    
juli Zo 2 10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal   

 

 Ma 3 20.00 uur Muziek in de zomer met Frans Ort 
 

 Zo 9 10.00 uur Ds. G.W. van der Brug, Zutphen 
 

 Zo 16 10.00 uur Ds. B. Grandia, Doesburg 
 

 Za 22 14.00 uur Film en high tea  
 

 Zo 23 10.00 uur Pastor B. Elenbaas, Oosterbeek 
 

 Zo 30  10.00 uur  Ds. R.A. v. Oosten, Warnsveld 
 

    

  augustus   Zo 6 10.00 uur Ds. G. W. van der Brug, Zutphen 
 

 Zo 13 10.00 uur Ds. M. Beekhuis-Wassenburg, Rozendaal 
 

   Di 15 20.00 uur NJO-concert   Pelgrim Brass  
 

 Wo 16 20.00 uur Film in de tuinkamer 
 

  Zo 20 10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal   
 

  Zo 27 10.00 uur Ds. S.L.S. de Vries, Utrecht 
 

    

En iedere woensdagmorgen 10.00 – 12.30 uur Serre van Rozendaal  
 
 
 
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 augustus verschijnen   

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

