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 Ter overweging 
 
Een aantal weken geleden had ik het voorrecht om te mogen spreken bij de presentatie van een 
poëziebundel. De schrijver, Jaap van Dijkhuizen, is een betrokken lid van onze gemeente en een 
begenadigd dichter en schrijver. Hij publiceerde de laatste jaren een aantal interessante bundels en 
een autobiografie (een ticje vreemd). Het boekje dat hij in oktober het licht deed zien, had de titel 
Gods wartaal. Een bundel, die in eerste instantie niet makkelijk toegankelijk is, maar wie de moeite 
neemt hem langer te lezen, die wordt daarbij niet teleurgesteld. Het zijn indringende en typisch 
‘Jaap-van-Dijkhuizen-gedichten’. Het gedicht dat ik mee wil geven voor de komende adventsperiode, 
heet heel toepasselijk Advent. Het is het eerste gedicht in zijn bundel (de gedichten staan op 
alfabetische volgorde…). Van Dijkhuizen spreekt over het wegpellen van de overbodige dingen: de 
ballast die je meedraagt, de glamour, de bolster waarin je je verschuilt, zelfs je kleren waarmee je je 
vermomt – als alles wat ons afhoudt van elkaar en van de Allerhoogste, is verwijderd, dan is het niet 
zo dat ‘Hij komt’ (ad-venit), maar dan is Christus al in ons leven. Van Dijkhuizen houdt een liefdevol 
pleidooi voor het laten wegvallen van alle grenzen en vermommingen: als we puur en écht zijn zoals 
in het paradijs, dan is Christus in ons leven aanwezig: ‘hij kwám’. 
  

  advent 

  

  als alle ballast overboord 

  de emballage verwijderd 

  de dingen niet meer van belang 

  de glamour in de vuilcontainer 

  

  als wat hecht losgeweekt 

  de dingen afgeschreven 

  de bolster afgepeld 

  de pit in blankheid vrij 

  de kleren uitgetrokken 

  status belangrijkheid gestript 

  wij nergens door omhuld 

  wat afhoudt kortom weg 

  nu klaar om te ontvangen 

  

  geen buitenkant meer over 

  het binnenste alleen te zien 

  

  als ooit dat alles eens 

  ruimte dan voor hem gemaakt 

  dan komt hij niet 

  hij kwam 

  

ds. Frans Ort 
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In Memoriam 
 
Op 26 oktober overleed Jan van Straaten op de leeftijd van 86 jaar. Lange tijd woonde hij met zijn 
vrouw Mieke aan de Johan van Arnhemstraat. Tijdens de afscheidsdienst in onze kerk hebben wij zijn 
leven herdacht. Zijn dochters spraken lieve woorden van herinnering, zijn kleinkinderen hadden elk 
een herinnering aan opa (hij won altijd met Monopoly!) en een van zijn neven sprak over het gezin 
waaruit Jan voortkwam. We stonden stil bij zijn werk als architect, bij het leven waarvan hij genoten 
heeft (nog even een half haantje halen…). Jan was een rustige man, maar als hij lachte kon hij 
bulderend lachen. We herdachten de fijne vakanties. Met dankbaarheid spraken we over zijn 
toewijding aan Mieke, zijn vrouw, en spraken we over de fijne jaren die ze samen gedeeld hebben. 
Jan was afkomstig uit een getalenteerd gezin: zijn broers en hij konden allen goed en bijzonder 
tekenen. Voor Jan was dat vooral het tekenen van vogels. Hierin kwam zijn liefde voor de natuur en 
zijn kennis van de vogels prachtig tot uiting. Jan was samen met zijn vrouw een trouw kerkganger. 
Ook toen hij al lange tijd ziek was, bezochten zij onze diensten. Toen Jan in het verpleegtehuis 
verzorgd werd, las Mieke regelmatig de 23e Psalm. We lazen dan ook die woorden over een God die 
een Goede Herder is voor zijn mensen. Na de dienst hebben wij Jan van Straaten te rusten gelegd op 
de begraafplaats van Rosendael. Ik wens Mieke, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe 
voor de komende tijd. 
 
In Memoriam 
Op 17 november overleed Jacobus Blokland op de leeftijd van 90 jaar. Hij woonde aan de Jachtlaan, 
maar werd de laatste weken van zijn leven verpleegd in het Hospice Rozenheuvel. Tijdens de 
afscheidsdienst hebben we samen met zijn naaste familieleden zijn leven herdacht. We stonden stil 
bij zijn werk als tekenaar: lange tijd was hij werkzaam op vliegveld Deelen. We spraken over de 
periode van de oorlog, die diepe indruk op hem heeft gemaakt; mede omdat zijn leven daardoor 
beïnvloed is geweest. Na de oorlog kon hij moeilijk weer naar school en zo is hij leerling-tekenaar 
geworden. We herdachten zijn huwelijk met zijn vrouw Jo, een huwelijk dat tot zijn grote verdriet 
kinderloos is gebleven. Meteen glimlach keken we terug op zijn precisie: zijn werk, zijn auto en zijn 
tuin, het getuigde allemaal van een precies werkende man. Vooral zijn tuin was zijn lust en zijn leven, 
samen met zijn grote passie: vissen. Diverse prijzen heeft hij daarmee gewonnen. Tijdens de dienst 
lazen we de woorden uit de 103e Psalm: “barmhartig en genadig is de Heer”. In de laatste maanden 
van zijn leven bereidde Co Blokland zich voor op zijn afscheid. Hij aanvaardde het komende sterven 
en sprak met vertrouwen over de dood. Wij hebben hem te rusten gelegd bij zijn vrouw op de 
begraafplaats van Rosendael. Ik wens zijn broer, zus, schoonzus en verdere familieleden sterkte toe 
om het gemis te dragen. 
 
In Memoriam 
Op 22 november (de dag na zijn verjaardag) overleed Bernardus Eeltink op de leeftijd van 82 jaar. Hij 
woonde met zijn vrouw Emmy aan de Rosendaalselaan. De laatste weken van zijn leven verbleef hij 
in het ziekenhuis en later in het Hospice Rozenheuvel. Tijdens en herdenkingsdienst in onze kerk 
hebben wij zijn leven herdacht. Ben was een opgewekt en vrolijk mens: hij hield van de contacten 
met andere mensen en was daarin een hartelijk gesprekspartner. Hij was gezegend met een zuivere 
handelsgeest: al snel ontdekte hij gaten in de markt en kon hij zijn activiteiten ontplooien, 
ansichtkaarten in Rozendaal, een ijscokar op de Posbank… Later werd hij vertegenwoordiger en 
verantwoordelijke voor het Rayon Limburg van een grote kousen- en sokkenfabrikant. Hij was er in 
zijn element. Ook bij de andere functies die hij vervulde, heeft hij met grote toewijding gewerkt. Wij 
herdachten zijn band met zijn vrouw Emmy, we herdachten dat hij een liefhebbende vader is 
geweest. We stonden ook stil bij het verdriet in zijn leven: Ben enEmmy verloren na drie dagen hun 
eerste zoontje Frans. WE noemden met liefde zijn eigenschappen: Ben was een mensenmens, hij was 
creatief, een goed improvisator, trouw aan anderen en een groot liefhebber van VVO Velp, een 
voetbalman in hart en nieren. Ben was ook een trouw kerkganger. Hij was een positief en kritisch 
luisteraar die niet alles voor zoete koek wenste te slikken. Wij lazen in de dienst de woorden uit I 
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Korinthiërs 13 over geloof, hoop en liefde (“én  humor”, zou Ben onmiddellijk toevoegen) en het 
gedeelte over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde uit Openbaring 21: 1-7. Ben laat een lege plek 
achter. Aansluitend aan de dienst hebben wij Ben Eeltink begraven op de begraafplaats Rosendael. Ik 
wens zijn vrouw Emmy en zijn zoon Alfred heel veel kracht toe om dit zo gevoelige verlies te dragen. 
 
In Memoriam 
Op 24 november overleed Leonie Maria Jansen-Wilhelm op de leeftijd van 96 jaar. De laatste periode 
van haar leven werd zij op diverse plaatsen verzorgd, maar zij woonde lange tijd aan het 
Stationsplein in Velp. Tijdens een dienst van woord en gebed hebben wij haar leven herdacht. We 
stonden stil bij de laatste periode, toen het voor haar niet meer zo hoefde: ze was zeer afhankelijk 
geworden en dat vond zij moeilijk. Leonie Jansen liet zich ondanks dat kennen als een opgewekt en 
vrolijk mens. Ze was dankbaar voor aandacht en bezoek en probeerde dan altijd haar enthousiaste 
en vrolijke kant te tonen. We stonden stil bij het wonen in het buitenland, waar zij met smaak over 
kon vertellen. We luisterden naar verhalen over vakanties, over de jeugd van haar kinderen. 
Daarnaast hebben wij ruimschoots stil gestaan bij haar geloofsweg. Leonie was een betrokken 
gelovige. Ze had zich losgemaakt van een traditionele en soms benauwend protestantse theologie. 
Na een zoektocht was ze in onze gemeente terecht gekomen. Daar toonde ze zichzelf als een 
betrokken en gelovig kerklid. Leonie nam lange tijd deel aan diverse kringen, maar op een gegeven 
moment zei ze: “dat hoeft om mij niet meer, vanaf nu geloof ik als een kind”. Dat geloof betekende 
voor haar vertrouwen, dankbaarheid en troost. Daar heeft ze lange tijd van gezongen: Leonie Jansen 
was een trouw lid van onze cantorij. De troost heeft haar ook op de been gehouden na de dood van 
haar man en na de dood van haar zoon Hans. Ze wist zich toen gedragen. Tijdens de dienst lazen we 
Psalm 84, over geborgenheid bij God, en Romeinen 8: 31-39, over de geborgenheid ook na het 
sterven. Ik wens haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel kracht toe om dit gemis te 
dragen. 
 
Poëzie in na-oorlogs Nederland 
Woensdagavond 6 december is er een avond rondom de na-oorlogse Nederlandse poëzie. We 
luisteren naar gedichten waarin hedendaagse dichter spreken over hun relatie tot God. We 
ontmoeten er Gerrit Achterberg, Ida Gerhardt, Gerard Reve, Toon Tellegen, Joost Zwagerman, 
Willem Jan Otten en enkele anderen. Bij de avond hoort een kleine brochure waarin de gedichten 
staan geprint: zo kan er worden meegelezen en nagelezen. De titel luidt De wijkende hemel. En dat is 
ook de thematiek van de avond: de hemel lijkt steeds verder weg te raken. Hoe verwoorden de 
dichters dat en hoe hervinden we weer wegen die ons nader brengen tot God? We komen samen om 
20.00 uur in de Serre van onze kerk. U bent van harte welkom. 
 
Bachkring 
Op maandagavond 11 december komen we samen in het Rondeel, waar we luisteren naar thema’s 
uit de cantates van Johann Sebastian Bach. Maar vooral gaan we luisteren naar zijn formidabele 
muziek. Het thema van deze avond is nog niet bekend: het was de afgelopen week tamelijk druk en ik 
ben er nog niet geheel aan toe gekomen… De eerste avond onder leiding van Janneke Bron is 
vervallen; Janneke had enkele ribben gekneusd en was niet in staat de avond te verzorgen. 11 
December is dus de eerste avond van de kring. Omdat het een samenwerkingverband is tussen Velp 
en Rozendaal komen we bij beide gemeenten samen. Deze avond zal worden gehouden in het 
Rondeel en begint om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd! 
 
Nieuwe cantor 
Met grote vreugde kunnen wij meedelen dat het gelukt is een nieuwe cantor te vinden die ons zal 
voorgaan in de liturgie en kerkliederen. U weet uit een vorige nieuwsbrief dat het Alice van Eldik uit 
De Bilt betreft. Zondag 10 december zal zij worden bevestigd in haar opdracht en zal zij van Anita 
Nibbelink en Ada Waalboer het stokje overnemen. Voor alle duidelijkheid: Anita en Ada zullen in de 
toekomst ook met regelmaat ons begeleiden en voorgaan in de lofzang. Op deze plek is daarom ook 
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gepast om hen beiden te bedanken voor de vervanging, die nodig was na het overlijden van Joke 
Brandsma. Wij zijn hen veel dank verschuldigd!! In de dienst zal de aanstelling van Alice plaatsvinden  
en vanaf dat moment mag zij ons begeleiden in de lofzang. Na de dienst kunt u Alice gelukwensen en 
nader kennis met haar maken. Vanaf deze plek (en ik zal het natuurlijk ook in de dienst zeggen) 
wensen wij haar van harte geluk met de benoeming in ons midden en we spreken daarbij uit dat wij 
hopen dat we een vruchtbare en goede tijd tegemoet gaan!  
 
Met een hartelijke groet aan u allen 
en de beste wensen voor een goede adventsperiode, 
ds. Frans Ort 
 

Diaconiecollecten december 

 
Zondag 3 december:  voor Meet Inn in Ede. 
Meet Inn stelt vanuit haar christelijke 
bewogenheid met mensen de deur van haar 
ontmoetingsruimte open om voorbijgangers 
en vaste gasten een plek te bieden voor 

ontmoeting, ontspanning en ondersteuning. En altijd betreft het mensen die zich aan de onderkant 
van de samenleving bevinden. Het werk wordt gedaan door beroepskrachten en vrijwilligers. 
Zondag 10 december: de opbrengst is bestemd voor het diaconaat in het algemeen en dus nu niet 
voor een bepaald project: een uiterst belangrijke collecte!, want de diaconie wordt hierdoor in staat 
gesteld een heel wezenlijke taak te vervullen, namelijk 'inspringen' bij zich steeds weer voordoende 
nood/crisissituaties. 
Zondag 17 december:  voor het 'stoelenproject' dat nauwelijks introductie behoeft, gewend als wij 
zijn jaarlijks en juist in deze winterperiode eraan mee te helpen dat dak- en thuislozen in Arnhem 's 
nachts niet verstoken blijven van een warm bed, maar een eenvoudige slaapplaats wordt geboden . 
Zondagavond (!) 24 december :de Kerstavond dus wordt er traditioneel gecollecteerd voor 'Kinderen 
in de knel', waarbij niemand zich hoeft af te vragen waar de opbrengst voor bestemd is. 
Kerstmorgen 25 december: ook op deze feestdag een sinds jaar en dag gebruikelijke collecte en wel 
voor de organisatie Solidaridad, die zich inzet voor eerlijke handel, die uitgaat van de belangen van 
bijvoorbeeld boeren en zich er verder steeds sterk voor maakt dat er zoveel mogelijk een einde 
wordt gemaakt aan uitbuiting van werkers op katoenplantages door de plaatselijke 
grootgrondbezitters. 
 

Zondag 31 december: voor 'De Instap' in Arnhem. De Instap staat voor 
(nazorg aan) ex-gedetineerde burgers. Twee noties staan daarbij 
voorop: 

1.Omzien naar elkaar is onze inspiratiebron, we lopen op met de mensen die ons nodig hebben: zij 
vinden bij de Instap een tijdelijke ankerplaats. 
2.Een soepele overgang van detentie naar de maatschappij vergroot de veiligheid in de samenleving. 
 
Voor de diakenen             Ans van Dijkhuizen 
 
 

9 en 10 december Actie Kersttas 2017 
Zoals al een aantal jaren gebruikelijk zullen ook dit jaar begin december zgn. kersttassen ingepakt 
worden als extraatje voor mensen die van een sociaal minimum of nog minder moeten zien rond te 
komen. Deze actie wordt door diaconieën en caritas instellingen uit de gemeenten  Rheden en 
Rozendaal georganiseerd in samenwerking met DIANA (Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding). Ook 
de diaconie van de protestantse gemeente Rozendaal doet hier aan mee. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBrJjb8ujXAhWSKOwKHclxCuYQjRwIBw&url=http://www.meet-inn.nl/&psig=AOvVaw03pcU7YLpl_m3IesKMGXxB&ust=1512220523007011
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Op zaterdag 9 december tussen half 10 en half 12 kunt u uw boodschappen voor de kersttas afgeven 
in de Serre van de kerk. Kunt u mooi combineren met het wegbrengen van oud papier! Ook op 
zondag 10 december voor de dienst van 10 uur kunt u uw boodschappen afgeven. 

We denken aan de volgende artikelen: koffie, koffiemelk, thee, suiker, 
feestelijk broodbeleg, meel, pannenkoekenmix, olie, blikjes 
ragout/vis, ragoutcups, toastjes, rookworst, nootjes, koek, 
chocolaatjes, vruchtensap, lekkere fruitconserven, wasmiddelen, 
lekkere zeep, bodylotion, geurtjes, kerststol,  kaarsen en 
kerstservetjes. Liever geen alcohol. 
 
Alles dient nieuw, in de originele, gesloten verpakking en lang 
houdbaar te zijn. Artikelen waarvan de houdbaarheidsdatum is 
verlopen, kunnen we niet weggeven en moeten helaas worden 
weggedaan. 

 
Geeft u de voorkeur aan het geven van een financiële bijdrage, dan kan 
dat natuurlijk ook en wel door overmaking op bankrekeningnummer 
NL16 INGB 000 0933 939 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Rozendaal, 
onder vermelding van "actie kersttas". 

 
 
 
 

Serre van Rozendaal 

 
 

6 december: wijnproeverij  
 
 
 

Begin dit jaar was er een heel gezellige proeverij van Portugese wijnen in de Serre van Rozendaal. Op 
verzoek komt “Puur Portugal” graag terug op 6 december met het thema “Wine & Dine”. Met de 
feestdagen voor de deur zullen ze u verrassen met wijnen en bijpassende recepten. Gerechten die 
iedereen vrij eenvoudig in eigen keuken kan maken. Wine & food combi’s waarmee jij ‘DE HELD VAN 
JE KERSTDINER’ wordt. 
Puur Portugal: kleinschalige importeur van wijn, port en olijfolie met karakter.  
De Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, is zoals elke woensdagochtend open voor ontmoeting en 
lekkere koffie vanaf 10.00 uur. De wijnproeverij begint om 10.30 uur, toegang vrij. Welkom! 
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Woensdag 20 december: workshop kerstkrans maken 

 
Het loopt tegen de Kerst! We versieren ons huis en geven aandacht aan vrienden en familie. En 
waarom niet met een zelf-gemaakt kerststukje?   

 
 
In de Serre van Rozendaal zal Els Keurentjes 
op 20 december een workshop kerstkransen 
maken geven. Naar keuze een krans voor op 
tafel op basis van een ring met oasis, of een 
stevige krans die ook opgehangen kan 
worden. Basismateriaal en groen zullen 
aanwezig zijn plus het benodigde 
gereedschap. U bent van harte welkom. U 
kunt een vrijwillige bijdrage in de kosten 
geven als u na afloop met uw kerststuk 
huiswaarts gaat.  
Aanvang van de workshop om circa 10.30 
uur; einde ca. 12.00 uur.  
 
 
 

 
 
 

Terugblik gemeentemaaltijd wo 22 november 
 

    
   

         
 
Op die woensdag was de tuincommissie hard aan het werk om de toegang tot de serre bladvrij te 
maken!! Wat zouden we zijn zonder al die vrijwilligers!!! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK-tf93enXAhVDKlAKHcKNBUoQjRwIBw&url=http://www.thenoblenose.nl/geurige-anti-depressiva/herfstbladeren/&psig=AOvVaw09uWfcZqy6LFgoM0CjDRhU&ust=1512249234711315
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDzpLJ3enXAhXPb1AKHerrBHMQjRwIBw&url=http://www.fantv.nl/tuin/onderhoud/14925-hergebruik-de-herfstbladeren&psig=AOvVaw09uWfcZqy6LFgoM0CjDRhU&ust=1512249234711315
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-2vKT3unXAhUQF-wKHafpAwkQjRwIBw&url=http://www.eoszine.nl/Detailpagina-artikelen/192547/354837/Doorzichtmacro-van-herfstblad.html&psig=AOvVaw09uWfcZqy6LFgoM0CjDRhU&ust=1512249234711315
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.rosefields.co.uk/pinecone-wreath-with-snow-balls-and-stars-30cm/__33802&psig=AOvVaw0ywJ8TPck8RJnlCiF7qO8t&ust=1511800394115365
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Pakkie-an 
Woensdag 22 november was 
het zo ver. Na een paar jaar 
niet de gemeente maaltijd te 
hebben verzorgd, was het nu 
weer de beurt aan de 
kookploeg van de Stichting 
Sukarela Dian-darat. Deze 6 
Molukse zussen zijn gewend 
om voor grote groepen te 
koken, nu voor bijna 80 man 
was goed te doen. 
Desondanks is de 
voorbereiding essentieel en 
zijn de zaterdag ervoor al de 
eerste inkopen gedaan en is 
er maandag al begonnen 
met snijden, kruiden, en 

andere voorbereidingen.  
Door de goede opkomst en de goede verkoop actie van Auke is er een fantastisch bedrag opgehaald 
van netto €700! Door de SPR (Stichting Promotie Rheden) wordt dit bedrag verdubbeld, waarmee we 
over kunnen gaan van de bestelling van de eerste 200 uniformpjes. Echt een prachtig resultaat. 
Maar we hebben nog meer plannen, er moeten naaimachines komen voor herstel werkzaamheden, 

en we moeten bekijken of de 
200 uniformpjes voldoende zijn.  
 
De volgende actie is de 
kerstmarkt op 16 december in 
de grote kerk in Velp. Hopelijk 
behalen we daar weer een mooi 
resultaat, dit kan alleen als u 
ook langskomt. 
Het koude weer in Nederland 
doet zijn intrede. Voor 
Indonesiërs  zijn deze 
temperaturen onvoorstelbaar. 
Het zijn enorme koukleumen en 
bij 20 gr Celsius dragen ze al 
gauw een trui en een muts. De 
kinderen gaan gewoon in hun 
korte broek of rok naar school 

met bloesjes met korte mouwen. Daar zijn we nog steeds voor aan het sparen , om ook echt alle 
kinderen naar school te laten gaan. Op 16 december van 10:00 uur tot 15:00 uur is de Kerstmarkt in de 
Grote Kerk in Velp . De opbrengst hiervan is ook voor het project Pakkie -An. Bestuursleden en 
vrijwilligers van stichting Sukarela Dian Darat zullen daar aanwezig zijn om uw vragen te 
beantwoorden en actief mee te helpen met de verkoop van kerstartikelen, Kerststukjes, vogelvoer en 
nog veel meer . U kunt weer het gewicht raden van de aanwezige kerststol en ook aan de inwendige 
mens is gedacht.Om ter plekke op te eten of mee te nemen naar huis. 
We zien u graag op 16 december. 
 
Namens het bestuur van Sukarela Dian-darat, Marco Brons. 
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De cantorij gaat een avondje uit. 
Op donderdag 16 november heeft de cantorij collectief gespijbeld van de 
repetitie, met toestemming overigens van de cantor. Want op die avond 
is de cantorij naar de schouwburg geweest, naar de voorstelling; Huis, 
over de ziel van een oud huis. 
De voorstelling huis was een literair concert. Schrijfster, columniste en 
kenner van de Nederlandse geschiedenis Nelleke Noordervliet schreef de 
tekst voor HUIS. Componist Andries van Rossem (onze eigen Andries dus) 
componeerde daarbij een muzikaal, vertellend en voortstuwend geheel 
voor zes zangstemmen en een verstelstem. Alles werd a capella 
uitgevoerd. 

Als cantorij hebben wij enorm 
genoten van dit literair concert, we 
waren en zijn diep onder de indruk 
van de voorstelling en het maakte 
ons weer even heel erg bescheiden 
over onze eigen zangkunst. 
Het was ook fijn om als cantorij na 
een bewogen jaar een gezellige 
avond te hebben. Hieronder enkele 
sfeerimpressies. 
 
De avond werd mogelijk gemaakt 

omdat onze vorige cantor, Joke Brandsma, een legaat heeft nagelaten dat gebruikt mag worden voor 
activiteiten van de cantorij. Wij zijn daar heel erg blij mee. 
Namens de cantorij, 
Anita Nibbelink 
 

zondag 17 december 15.30 uur KERSTCONCERT: 
 
het Barokensemble LA SORANZA  met kerstmuziek uit de 
vroege barok. 

 
Het volledige programma staat op de website: 
www.vriendendekerkvanrozendaal.nl 
 
Het Barokensemble La Soranza is opgericht door 5 musici vanuit 

gemeenschappelijk enthousiasme en passie voor de barokmuziek. Het ensemble streeft er naar om 
het repertoire authentiek uit te voeren. Zij beschikken hiervoor over (kopieen) van historische 
instrumenten, zoals verschillende soorten blokfluiten, de cello en het klavecimbel. De 
klankcombinatie van blokfluit, klavecimbel, cello en zang is zeer geschikt voor barokmuziek. Het 
ensemble bestaat uit: Elsa Bunk - blokfluit Hans Groen - blokfluit Frans Kouwenhoven - cello Ineke 
Kuiling - klavecimbel Herma Holtrigter – sopraan. De website van het barokensemble is: lasoranza.nl 
 

Entree € 13 pp.   Vrienden € 10.-  
Gelrepas- en studentenkaarthouders € 5.- 
Kinderen onder 10 jaar gratis (onder begeleiding) 
Na afloop de traditionele“meet and greet” met drankje in de Serre 
Kaartverkoop vooraf aan het concert in de kerk 
Reserveren: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl 
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Kerstmiddag 
Dinsdag 19 december 2017 In de Elleboog van Nieuw 

Schoonoord om 14.30 uur 

Let op:  niet dinsdag 12 december 
Voor deze contactmiddag in de adventstijd heeft het bestuur ds. 

Wilbert van Iperen  uit Barneveld uitgenodigd. 

Het thema van deze middag is: Kerst in beeld. 

Al eeuwen lang doen mensen pogingen het kerstverhaal in woord 

en beeld te vangen. Een tot de verbeelding sprekende vorm is de 

zgn. kerststal/kerstgroep. Deze middag zal ds. Van Iperen u 

vertellen over de geschiedenis van de kerststal en hij neemt ook verschillende kerstgroepen mee. 

Het is daarbij bijzonder om te zien hoe cultuur van invloed is op de voorstelling van het geboorteverhaal van 

Jezus. 

Het tweede deel van de contactmiddag heeft een liturgische vorm. We gaan in woord, beeld en lied op bezoek 

bij een aantal hoofdpersonen uit de kerststal. We ontmoeten Maria en het kind Jezus, Jozef en de herders, de 

os en de ezel enz. 

Kortom het wordt een boeiende en inspirerende middag op weg naar Kerst. 

 Gasten zijn natuurlijk van harte welkom! 

Het bestuur heeft besloten om ook dit jaar een collecte te houden. 

Wij hebben gekozen voor het Hospice Rozenheuvel, een thuis voor ernstig zieke mensen, in Rozendaal. 

Van harte aanbevolen! 

 

                                                          
Stichting SchuldHulpMaatje Rheden-Rozendaal ruim een jaar aan de slag 
 

Op 1 september 2016 is SHM Rheden-Rozendaal operationeel 
van start gegaan met 8 opgeleide Maatjes. Inmiddels zijn van 
de 36 binnengekomen hulpvragen 32 in behandeling genomen. 
Er zijn 12 trajecten succesvol afgerond en er lopen nu nog 15 
trajecten. 

De hulpvragen hadden allemaal betrekking op achterstand in betalingen en/of begeleiding bij de financiële 
administratie. 
De hulpvragers komen veelal uit de leeftijdsgroep van 26 tot 55 jaar. Bij hun gezinnen horen 27 kinderen: 5 
ouder dan 18 jaar, 10 in het voortgezet onderwijs, 12 in de basisschool leeftijd en 10 peuters. 
De meeste schulden liggen tussen € 5.000 en € 15.000 met enkele flinke uitschieters. Bij een aantal trajecten 
bleek de hulpvrager op eigen kracht uit de schuldsanering te kunnen blijven.  
Alle gecertificeerde Maatjes zijn inmiddels met grote inzet en betrokkenheid aan de slag. In totaal hebben zij 
bijna 300 uren besteed aan de hulpvragers. We merken dat de vaardigheid en kennis van de Maatjes, 
opgedaan door de ervaring van de laatste maanden, toeneemt. Dat uit zich in meer overzicht en een 
doortastende aanpak. Twee nieuwe gecertificeerde Maatjes lopen als een vorm van stage mee met andere 
Maatjes. In oktober zijn twee nieuwe Maatjes begonnen met  de opleiding. We hopen met 12 Maatjes  van de 
steeds dreigende wachtlijst af te komen.  
We verbazen ons iedere keer weer hoe een klein beetje hulp al mensen in armoede helpt om zelf in beweging 
te komen, brieven te openen en zelf schuldeisers te bellen. Wel zien we dat er een grote behoefte is aan 
langere begeleiding, niet stoppen zodra de zogenoemde  ‘witte map’  (met alle benodigde papieren rondom 
inkomen en schulden) bij de medewerker van Schulddienstverlening van de gemeente ingeleverd is en het 
begeleidingstraject kan starten. We hebben in het 2e kwartaal van 2017 meer uren per hulpvraag nodig gehad, 
omdat naast het aanleveren van die witte map ook een stukje budget planning werd opgepakt door de 
Maatjes. Dus de uitbreiding van het aantal Maatjes is zeer welkom.  
Iedere maand komen de Maatjes en Coördinatoren bij elkaar in een Intervisiebijeenkomst, daar delen ze hun 
ervaringen  met elkaar en leren ze van elkaar. De Maatjes begeleiden 3 tot 4 hulpvragers elk; hun 
werk/betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd door de cliënten die zo weer ‘grip op de knip’ hopen te krijgen. 
Erik Kool is het Rozendaalse bestuurslid van SchuldHulpMaatje. 
Seia Moet-Boekema, secretaris                                 Stichting SchuldHulpMaatje Rheden-Rozendaal 

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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Uit de classis 

Classicale Vergaderingen 
Eind oktober was het even erg druk met twee classicale vergaderingen in één week.  Op donderdag 26 oktober 
hebben we in de Classicale Vergadering van de Classis Arnhem gesproken over het tweede pakket 
kerkordewijzigingen in verband met Kerk 2025. Dit pakket handelde over de gemeenten, de ambten, de 
kerkenraad en vermogensrechtelijke aangelegenheden. 
Kortgezegd komen de voorstellen erop neer dat de gemeenten meer vrijheid krijgen om zaken te regelen. Het 
is daarbij overigens wel zo dat dat goed vastgelegd moet worden in de zogenaamde plaatselijke regeling die 
elke (wijk)gemeente moet hebben. Nieuw is dat er naast kerkrentmeesters die geen ambtsdrager zijn, nu ook 
diaconale rentmeesters kunnen worden benoemd die geen ambtsdrager zijn. Tijdens de bespreking van de 
voorstellen bleek dat de indeling in de verschillende categorieën personen die verbonden zijn met een 
gemeente, nogal lastig werd gevonden. De Regionaal Adviseur van de Classicale Vergaderingen, dr. Jaap van 
Beelen, heeft echter een overzicht opgesteld waardoor het onderscheid tussen belijdende leden, doopleden, 
gastleden, vrienden en overige geregistreerden een stuk duidelijker is geworden. In het overzicht, dat 
inmiddels aan alle (wijk)kerkenraden is toegezonden, wordt ook aangegeven welke personen mogen stemmen 
en welke personen ambtsdrager kunnen worden. Het is aan de (wijk)kerkenraden om volgend jaar vast te 
stellen hoe één en ander in de plaatselijke regeling wordt vastgelegd. 
Het eerste pakket kerkordewijzigingen is inmiddels definitief vastgesteld door de Generale Synode. Dit 
betekent onder andere dat de huidige classes per 1 mei 2018 worden opgeheven en dat er 11 nieuwe classes 
komen. De huidige classis Arnhem gaat dan op in de nieuwe classis Gelderland Zuid & Oost, die het 
rivierengebied en de Achterhoek als gebied krijgt. Eigenlijk een nog veel groter gebied om dat ook de 
Nederlandse Kerk in Duitsland nu al deel uitmaakt van de classis Arnhem en straks van de nieuwe classis 
Gelderland Zuid & Oost. 
Omdat de nieuwe classes te grootschalig zullen zijn om gestalte te geven aan de ontmoeting tussen alle 
(wijk)gemeenten, is het de bedoeling dat deze ontmoeting gaat plaatsvinden in zogenaamde ringen. In eerste 
instantie zullen de grenzen van de ringen overeenkomen met de grenzen van de huidige classes, maar later kan 
dit nog veranderen.  
Tijdens de classicale vergadering hebben we ook van gedachten gewisseld over de wijze waarop deze 
ontmoeting tussen gemeenten kan worden georganiseerd. Aan de leden van de classicale vergadering is 
gevraagd om hierover, samen met de kerkenraden, aan de hand van de volgende vragen na te denken: 

1. Welke activiteit in uw gemeente geeft u inspiratie en moed voor de toekomst? Hoe zou dit verder uit 

te bouwen zijn? 

2. Welke situatie in uw gemeente vraagt op dit moment om een goede oplossing? Hoe zou dit vraagstuk 

op een creatieve manier te benaderen zijn? 

3. Je bent Kerk in je omgeving. Waarnaar zou je aandacht uit kunnen gaan? 

Om die ontmoeting tussen gemeenten ook nu al te ervaren, werd er een rondje langs de (wijk)gemeenten 

gehouden, waarbij iedereen iets kon vertellen over datgene wat er in zijn of haar gemeente speelt. 

Ik begon dit stukje met te vertellen dat er eind oktober twee classicale vergaderingen zijn gehouden. De 

nieuwe classis Gelderland Zuid & Oost gaat weliswaar pas op 1 mei 2018 formeel van start, maar er moet 

natuurlijk wel het één en ander voorbereid worden. Een belangrijk punt is de benoeming van de nieuwe 

classispredikant. Om tijdens de eerste vergadering in mei een besluit te kunnen nemen over het benoemen van 

de classispredikant is het nodig dat de selectieprocedure snel van start gaat. Voor elke nieuwe classis moest er 

daarom een selectiecommissie worden benoemd. Daarom was het noodzakelijk om in oktober al een keer bij 

elkaar te komen met de leden van de nieuw te vormen classes. Vandaar een eerste vergadering van de classis 

Gelderland Zuid & Oost (in oprichting) op maandag 23 oktober. Tijdens deze vergadering hebben de leden van 

de nieuwe classis eerst met elkaar kennis gemaakt en zijn er een selectiecommissie en een voorlopig 

moderamen benoemd. Dit voorlopige moderamen heeft als taak om de start van de nieuwe classis voor te 

bereiden. 

Jan van de Lagemaat, scriba classis Arnhem 
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Geachte gemeenteleden van de kerk van Rozendaal, 
 
Ik ben erg blij u te kunnen mededelen dat ik 26 januari 2018 weer voor 2 weken naar Myanmar ga om te 
werken in het lepra ziekenhuis van Mawlamyine. 
Dr Theuvenet en Dr Schiettecatte zullen daar weer de plaatselijke artsen bijscholing geven. Ik ga buiten het 
assisteren bij operaties me ook bezighouden met het reorganiseren van de opslag van middelen ten behoeve 
van de operatiekamers. 
Ook deze keer hopen we weer veel patiënten te kunnen helpen. 
Langs deze weg wil ik u vragen of u onze missie, en dus het werk van de lepra zending, wilt steunen. 
U kunt uw gift overmaken op de rekening van de lepra zending, NL75INGB0003243999, graag met vermelding 
reis Aly 2018. 
Mocht u meer informatie willen over onze reis of het werk van de lepra zending dan kunt u mailen naar 
aly.vrijhof@hotmail.com. 
Uiteraard ben ik bereid om na onze reis weer verslag te doen van ons werk aldaar. 
 
Alvast mijn hartelijke dank,  Aly Boven-Vrijhof 
 

 

Agenda PG Rozendaal 2017 
    

december Zo 3 10.00 uur Pastor B. Elenbaas, Oosterbeek 

 Wo 6 20.00 uur Poëzie avond  

 Zo 10 10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal           HA 

 Za 16 10.00-15.00 uur Kerstmarkt Grote Kerk Velp 

 Zo 17 10.00 uur Ds. L. van Hilten-Matthijsen, Apeldoorn 

 Zo 17 15.30 uur Concert Stichting Vrienden 

 Wo 20 15.00 uur Film in de tuinkamer Nadere info volgt. 

 Zo 24 10.00 uur Pastor J. Bron, Velp 

 Zo 24 21.00 uur Kerstnachtdienst   Ds. G. Bomer, 
Doesburg   

 Ma 25 10.00 uur 1e Kerstdag             Ds. F.Z. Ort, Rozendaal   

 Zo 31 10.00 uur Pastor H. Noordeman, Arnhem  

    
 
 
 
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 

 
De volgende nieuwsbrief zal in de week vóór Kerstmis verschijnen 
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