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van de redactie 
 
De afgelopen periode werden wij geconfronteerd met het bericht van de opname 
en vrij snel daarna van het overlijden van onze scriba, Gerda van den Bijllaardt. Met 
deze uitgave van onze Nieuwsbrief willen wij u zo goed mogelijk op de hoogte stel-
len en bijpraten omtrent de afgelopen dagen. Het merendeel van deze Nieuwsbrief 
zal in het teken staan van Gerda’s overlijden en het afscheid van haar op de be-
graafplaats van Rozendaal. We informeren u over de diensten rondom Pasen, die 
via internet zijn te volgen of (later) na te kijken. Tenslotte eindigen we deze Nieuws-
brief (in de geest van Gerda van den Bijllaardt) met een Paasmeditatie rondom een 
glas-in-loodraam van Jochem Poensgen. 
 
ds. Frans Ort 
 
 

brief namens de Kerkenraad 
 
Beste gemeenteleden, 
 
U zult zich wellicht afgevraagd hebben waarom wij u niet in een eerder stadium 
hebben geïnformeerd over het overlijden van onze scriba Gerda van den Bijllaardt. 
 
Helaas was dit voor ons niet mogelijk om een tweetal redenen: 
Het bestand met e-mailadressen voor deze Nieuwsbrief bevond zich op de compu-
ter van Gerda en was daardoor voor ons niet toegankelijk. Het afgelopen weekeinde 
is dit bestand door haar zoon naar ons toegestuurd, zodat wij nu in staat zijn de 
Nieuwsbrief u te doen toekomen. 
 
In overleg met de kinderen van Gerda hebben wij de publieke communicatie -
middels een rouwadvertentie van onze kerk in het dagblad Trouw en een overlij-
densbericht op de website van onze kerk – uitgesteld totdat haar man Hans door de 
kinderen over het overlijden van zijn vrouw kon worden geïnformeerd. Hans wordt 
al enige tijd verzorgd in een verpleegtehuis en afgelopen zaterdag 4 april hebben de 
kinderen het droeve bericht aan hem overgebracht. 
 
Wij hopen dat u onze handelwijze in deze bijzondere situatie begrijpt en respec-
teert. 
 
Hans Rexwinkel, voorzitter kerkenraad Protestantse gemeente Rozendaal 
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IN MEMORIAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerda Anneliese Caroline van den Bijllaardt-Lindeman 
 1944 - 2020 

 
 
Na een kortstondig ziekbed overleed onze scriba, Gerda van den Bijllaardt, aan de 
gevolgen van een infectie door het Corona-virus.  
 
Ongeloof, verbijstering en een groot verdriet maakten zich van ons meester toen 
ons de mededeling van haar overlijden op zaterdag 28 maart j.l. bereikte. 
 
Gerda was de steunpilaar voor vele activiteiten binnen onze kerkgemeenschap: zij 
vervulde al een groot aantal jaren de rol van scriba van de kerkenraad en het ambt 
van ouderling, verzorgde de maandelijkse Nieuwsbrief, stelde het jaarlijkse dienst-
rooster op voor onze predikant en de gastpredikanten, was lid van de archiefcom-
missie,  een drijvende kracht van de KIK (met onder meer het Open Podium en de 
Zomerfair), gaf met veel enthousiasme een inleiding bij de maandelijkse filmmidda-
gen in de Serre en nam deel aan nog vele andere activiteiten. 
 
Zij was een vrouw die een inspirerende en opbouwende rol vervulde in onze ge-
meente. Voor velen niet zichtbaar was de enorme hoeveelheid werk die zij  verzette 
op administratief en organisatorisch gebied. Duidelijk herkenbaar voor eenieder 
was haar gedrevenheid om de ontmoeting tussen mensen te bevorderen en de 
saamhorigheid binnen de Rozendaalse kerkgemeenschap te stimuleren.  
 
Al deze taken en werkzaamheden voerde zij uit en bleef zij vervullen met een enor-
me inzet, ook toen de laatste jaren de gezondheid van haar man Hans verminderde. 
Haar eigen kwetsbaarheid kwam slechts op spaarzame momenten aan de orde, 
maar Gerda trok het gordijn voor haar privéleven al snel weer dicht. Het moest 
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gaan over de kerk, het samenzijn, doorgaan ondanks soms bittere tegenslagen. 
 
In mijn korte periode als voorzitter van de kerkenraad heb ik met groot plezier met 
haar samengewerkt en vol waardering  gekeken naar deze markante persoonlijk-
heid, haar no-nonsense aanpak, haar kracht bij tegenvallers en haar inzet om met 
ons “de lofzang gaande te houden”. 
Vanaf deze plaats wil ik ook haar man Hans, haar kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte en Gods zegen toewensen bij het dragen van dit grote verlies. 
 
Gerda is op donderdag 2 april 2020 in besloten kring ter aarde besteld op de be-
graafplaats in Rozendaal. Moge zij rusten in vrede. 
 

Hans Rexwinkel, voorzitter kerkenraad Protestantse Gemeente Rozendaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

impressie van het afscheid van Gerda 
 
Op donderdag 2 april verzamelden wij ons met een kleine groep familieleden en in-
tieme vrienden van Gerda bij onze kerk. Een grotere groep was in verband met de 
maatregelen rondom het corona-virus niet toegestaan. Onder het luiden van de 
klok hebben we Gerda naar haar laatste rustplaats begeleid.  
We verzamelden ons rondom haar graf, boven op de heuvel van de begraafplaats. 
Op de voorzijde van de orde van dienst stond een afbeelding van een glasappliqué 
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van de Duitse glazenier Jochem Poensgen. Het appliqué hangt voor een raam dat 
uitzicht biedt op een park met bomen. Door het glas wordt de werkelijkheid een ei-
gen stempel gegeven (zoals mensen de wereld om hen heen bestempelen met hun 
aanwezigheid). Tussen het diffuse glas kiert op sommige plaatsen de hemel (zoals 
wij de hemel zichtbaar kunnen maken door wie we zijn). En om ons heen zijn er de 
bomen, is er de grote natuur en de geopende hemel boven ons.  
 
Bij de aanvang lazen we het gedicht nu en dan. 
 

 

 nu en dan 

  

  

 nu 

 alleen nog licht te worden 

 los te raken van het lijf 

 dat loden last geworden is 

 

 nu 

 alleen nog stof te zijn 

 en weg te glijden uit de hand 

 van hen die ik beminde 

 

 dan 

 alleen een naam te zijn 

 geschreven op de stenen 

 gekend voor wie erlangs wil gaan 

 

 dan  

 alleen herinnering te zijn 

 een glimlach op de lippen 

 en verder leven in de harten 

 van wie mij hebben liefgehad 

 
 

Aansluitend op het gebed om Gods troostende nabijheid waren er toespraken en 
goede woorden van de kinderen door Jacqueline en Eline en van de kleinkinderen 
door Victor en Nina. Daarna klonk (in een prachtige uitvoering) de aria Erbarme 
dich uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. 
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Vervolgens klonken de woorden van herdenking en verkondiging.  
“Als jij er straks (ooit) niet meer bent, dan vertel ik aan de bomen, de zon, de maan, 
de sterren, hoeveel jij hebt betekend voor ons allen.” En ik sprak over haar liefde, 
haar zorgen vóór…, haar warme vriendschappen en oprechte belangstelling voor 
mensen, jong en oud. Ik sprak over haar betrokkenheid bij haar leerlingen, bij de 
kerkelijke gemeenschap: Gerda was op-en-top docent, Gerda wás onze gemeente. 
Ik sprak over haar zelfverzekerdheid en haar kwetsbaarheid tegelijk, over haar no-
nonsense manier van spreken: altijd recht door zee. Wij herdachten haar verdriet 
en de vele, soms verborgen, tranen die ze heeft geplengd. Wij dachten aan haar 
brede culturele belangstelling: films, literatuur, muziek, beeldende kunst, zelf zin-
gen. Met eerbied spraken we over haar geloof, vaak verwoord in de drempelgebe-
den in onze diensten. En we fluisterden in de zachte, frisse wind haar namen: Gerda 
van den Bijllaardt-Lindeman. En de wind fluisterde terug: woorden uit Spreuken 31, 
I Johannes 4 en I Korinthiërs 13. 
 
 Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. Er 
 wordt op haar vertrouwd, men zal zich met haar rijkelijk gezegend weten. 
 
 Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft 
 God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. 
 
 Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend 
 ben. Zo blijven dan:  Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van de
 ze is de liefde. 
 
 
Na onze voorbeden (voor Gerda, haar man Hans, de kinderen en kleinkinderen, 
voor ons allen ‘zo zwaar en droevig als wij zijn’) hebben wij haar ter ruste gelegd in 
de vertrouwde aarde van onze begraafplaats. We zegenden haar en elkaar. En, ge-
heel in de stijl van Gerda, wij hieven het glas op haar nagedachtenis. 
 
Om in Joodse stijl af te sluiten: haar naam was Gerda van den Bijllaardt. De nage-
dachtenis aan haar naam strekke ons allen tot zegen. 
 
Het is de bedoeling om, wanneer de maatregelen rondom corona voorbij zijn, in 
overleg met Hans, de kinderen en nabestaanden een herdenkingsbijeenkomst te 
houden. 
 
Ds. Frans Ort heeft de tekst van de verkondiging ingesproken op de website 
www.kerkomroep.nl. Onder de kop Rozendaal is deze vanaf maandag 6 april, 19.30 
uur, te beluisteren. U vindt ook op onze website een link naar deze opname. 
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ter afsluiting: Paasoverweging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jochem Poensgen, 
Weg nach Jerusalem 

 
 
Vanaf de eerste keer dat ik dit raam zag, is het me bijgebleven. Dit raam is van een 
van de belangrijkste glazeniers van Europa, Jochem Poensgen. Vele kerken zijn door 
hem van lichtend glas voorzien. Dit raam bevindt zich in een Lutherse kerk in Genè-
ve. Het is een perspectief van de weg uit het graf, maar dan wel vanuit het graf ge-
zien. Om de witte weg in het midden is een rechthoek van paars en verder naar de 
rand een grote rechthoek van rood. Onder in het midden bevindt zich een schedel, 
als verwijzing naar de dood. Vanuit het graf, waar hij omringd door rouw (paars) en 
liefde (rood) te rusten is gelegd, opent zich een wand. In die rechthoekige opening 
van het graf is een weg te zien: de weg naar Jeruzalem. Het heeft de kleur van de 
reinheid en de vrede (wit), máár bestaat uit gebroken glasstroken. De weg van op-
standing is een gebroken weg, die Hem (en ons) terugvoert naar onze vrienden in 
de stad van mensen. Die stad tekent zich niet af aan de horizon, maar is aanwezig 
áchter de horizon. Het lichte wit aan de hemel boven de horizon verraadt ons dat er 
een stad van vrede is die op ons wacht. De stad waar we elkaar met de woorden 
‘vrede met jou’ groeten. 
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Dit raam is voor mij Pasen. We worden in ons leven zo vaak getekend door het graf 
en de dood. Rouw en bitterzoete liefde lijken ons deel. Maar we vieren in de op-
standing van Christus de overwinning van het leven op de dood. Het laatste woor-
den is niet aan ons verdriet of aan het graf. Het laatste woord is tevens het hoogste 
woord: er is ‘licht dat ons aanstoot in de morgen’. We mogen opstaan uit ons ver-
driet en gáán op de weg van vrede. Géén eenvoudige weg: het knerpt onder je 
schoenen. Maar tegelijk een weg waar we elkaar als vrienden met vrede mogen 
groeten. In de specifieke context van deze Nieuwsbrief schrijven we de woorden 
van het gedicht: 
 

 en verder leven in de harten 

 van wie mij hebben liefgehad 

 
Want liefde is sterker dan het verdriet. En leven is altijd weer sterker dan de dood. 
Wij wensen elkaar in dat geloof ook dit jaar gezegende Paasdagen toe. 
 
ds. Frans Ort 
 
 

contact ten tijde van corona 
 
De afgelopen tijd is er intensief contact geweest tussen de verschillende gemeenten 
aan de Veluwezoom. Dat resulteerde in twee, drie brandpunten voor de eredien-
sten. Deze brandpunten werden gevormd door de kerken die niet alleen een audio-
verbinding hebben maar ook de mogelijkheid hebben zichtbare uitzendingen moge-
lijk te maken. Dat zijn de gemeenten in Dieren en in Velp. Sinds vorige week is ook 
in Rheden de mogelijkheid tot visuele uitzending, maar deze bevindt zich nog in een 
testfase. De gemeenten Rheden, Velp en onze gemeente vormen een cirkel: hier 
worden de komende tijd diensten uitgezonden in de Paastijd. Via de website 
www.kerkdienstgemist.nl  kunt u de Grote Kerk te Velp opzoeken én de betreffende 
datum. Hier kunt u de dienst meemaken, of op een later tijdstip terug beluisteren. 
 
9 april (WD) ds. Frans Ort/ ds. Dirk Jan Brans (Grote Kerk), om 19.30 uur 
10 april (GVr) ds. Ida Eldering (Grote Kerk), om 19.,30 uur  
11 april (StZat) ds. Lisette van Buren (Oude Jan), om 19.30 uur  
12 april (EPd) ds. Dirk Jan Brans/ds. Frans Ort (Grote Kerk), om 10.00 uur  
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In alle bescheidenheid wijs ik u erop dat ik op dezelfde website terug te horen ben 
met een meditatief moment vanuit Dieren op 22 maart, een avondgebed op 1 april. 
Op Goede Vrijdag verzorg ik in Dieren een Passion, waarbij het lijdensverhaal ver-
teld wordt aan de hand van een aantal ooggetuigen.  
Verder wordt op de woensdagavonden een serie avondgebeden georganiseerd, die 
ook weer via www.kerkdienstgemist.nl kunnen worden gevolgd of nagekeken 
(eveneens beeld en geluid). Hierin zullen de regionale voorgangers voorgaan. De 
diensten zijn om en om uit de Ontmoetingskerk te Dieren en de Grote Kerk te Velp. 
De avondgebeden beginnen om 20.30 uur en duren ongeveer een kwartier tot 
twintig minuten.  
 
Het gaat om de volgende data:  
 6 april Velp (gemeenteleden)  
 7 april Velp (gemeenteleden)  
 8 april Velp (Klaas Eldering)  
 8 april Dieren  
 15 april Velp  
 22 april Dieren  
 29 april Velp  
 
Omdat wij ook genoodzaakt zijn de resterende bijeenkomsten van het vormings- en 
toerustingsprogramma te laten vervallen, zal ds. Frans Ort een drietal audio-
cursussen verzorgen. Op 26 maart verzorgde ik een half uur durend programma 
rondom het thema een ‘goed’ gedicht. Samen met Andries van Rossem klonken ge-
dichten en pianomuziek. Op 2 april verzorgden wij een half uur rondom thema’s uit 
de Matthäus Passion van J.S. Bach. Op 26 april klinkt dan een avondprogramma 
rondom het thema hoe God verdween (en terugkeerde!) in de poëzie. Deze avonden 
zijn te beluisteren via de website www.kerkomroep.nl. U kunt onder Rozendaal en 
de genoemde datum de zaken terughoren. Er bestaan plannen om deze audio-
leerhuizen langer te laten duren, maar daarover informeren wij u in een later stadi-
um. 
 
Met de leden van de pastorale werkgroep en de ouderling Madelon Beekhuis zijn 
afspraken gemaakt om met gemeenteleden te bellen om te horen hoe het gaat. Na-
tuurlijk kunnen we niet iedereen bellen of bereiken, maar we draaien het ook om: 
als u behoefte hebt aan een gesprek of even een stem wilt horen, dan kunt mij al-
tijd bereiken. Vanaf tien uur  ‘s morgens staat mijn telefoon open: 03 13 41 41 37. 
Ook als ik er niet mocht zijn, of verdiept zijn in een videoconferentie, dan bel ik u 
als het even kan, terug. 
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Over de diensten na Pasen houden wij u apart op de hoogte, omdat we daar deze 
week over zullen overleggen met onze buurgemeenten. Voorlopig volgen wij de 
maatregelen, die door onze regering zijn afgekondigd, en blijft onze kerk tot en met 
28 april gesloten voor groepsactiviteiten. 
 
 
Met een hartelijke groet aan u allen, 
uit naam van onze kerkenraad, 
 
ds. Frans Ort 


