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Ter overweging 
 
Zij zijn al zo oud als het christendom: de Drie Wijzen uit het Oosten. Op de vroegste afbeeldingen 
kom je ze al tegen. Drie mannen in vaak wat exotische kleren staan in eerbiedige houding voor 
Maria, die het Christuskind op haar schoot vasthoudt. En zij bieden dan hun geschenken aan: goud, 
mirre en wierook. En ook op de vertrouwde middeleeuwse schilderijen kom je ze tegen. Vaak rijk en 
(opnieuw!) exotisch gekleed leggen zij hun kronen op de grond en aanbidden knielend het kind in de 
kribbe. Grappig om te zien, dat zij van “wijzen” langzamerhand tot “koningen” zijn geworden. In de 
preken werden zij gezien als de vervulling van een profetie. Eén van de profeten spreekt erover, dat 
ook “koningen zullen komen om te aanbidden”. De wijzen uit het oosten waren de koningen in de 
profetie, zei men. En zo kregen de mannen hun kronen. En dat zij met zijn drieën waren, was ook een 
vondst van de uitleggers. Tenslotte staat in het verhaal van Mattheüs 1 nergens geschreven dat met 
hoeveel ze kwamen: er staat alleen “wijzen”… Maar omdat er sprake is van drie geschenken, dacht 
men al gauw dat iedere wijze één cadeautje mee had. Zo werden het er drie. Prachtig is het om te 
zien, hoe de uitleggers steeds meer détails aan de wijzen uit het Oosten toevoegden. Zo is degene 
die het eerst mag aanbidden, de oudste. Hij heeft een witte baard, dunnig haar en een oud gezicht. 
Naast hem staat een man in de kracht van zijn leven: hij heeft vaak een volle baard en roodbruin 
haar. De derde wijze tenslotte is duidelijk een jonkie. Geen baard, een jong en fris gezicht en een 
vitale uitstraling. Wie komen er om te aanbidden, vraagt de beschouwer. En de schilderijen 
antwoorden: jong en oud en alles wat ertussenin zit! Alle generaties komen Christus aanbidden.  
Bij ons in het Kerstspel op school was er altijd een zwarte koning, merkt iemand op. Dat klopt. Ook 
dat hoort tot de traditie rond de drie wijzen. Want wie goed kijkt in de latere afbeeldingen uit 
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middeleeuwen, die ziet hun gezichten ook op een andere manier veranderen. De middelste wijze is 
een Europeaan, de oudste wijze is een Aziaat en de jongste wijze is een Afrikaan geworden. Wie 
komen er om te aanbidden, vraagt de kijker naar het schilderij. En het antwoord is: alle landen van 
de wereld aanbidden Christus, van Afrika tot Europa, van Europa tot Azië (Amerika was toen nog niet 
ontdekt!). 
Tenslotte is het opvallend wie het eerst zijn cadeau mag aanbieden op de schilderijen. Dat is de 
oudste wijze. Natuurlijk, ouderdom gaat voor. Maar er is meer aan de hand. Hìj geeft de mirre. En 
het Christuskind aanvaard die zachtjes uit zijn hand. Maar waarom dan die mirre? De mirre werd 
gebruikt om de overledenen te zalven. Als Jezus de mirre aanvaardt, aanvaardt hij ook het sterven op 
het kruis, zegt het schilderij. “Hij kwam op de aarde en droeg al zijn kruis.” Dit kind kwam om door 
zijn lijden alle schuld op zich te nemen en om door zijn sterven verzoening te schenken aan de 
wereld. 
Het is een hele geschiedenis op de schilderijen uit de christelijke traditie. Maar ze vertellen een 
verhaal aan ons – een verhaal dat over alle eeuwen heengaat. In de kerststal vinden we de wijzen: 
het zijn de koningen die kwamen uit alle windstreken van de wereld. Het zijn de generaties -oud en 
jong-  die kwamen om te aanbidden. En het Christuskind is ook voor hen gestorven en opgestaan. 
Zegenend legt hij zijn handje op het hoofd van de aanbiddende koning. En daarmee verschijnen wij in 
wezen zelf in de kerststal. Want tussen die ouderen en jongeren, tussen die mensen van alle 
windstreken bieden ook wij onze liefde aan Christus aan. Kom en volg, zeggen de schilderijen. Kom 
en laten ook wij aanbidden. 

Ds. Frans Ort    

In Memoriam 
Op 14 november overleed op 93-jarige leeftijd Adriana van der Kooij-Brouwer. Lange tijd woonde zij 
aan de Hogeweg. De laatste periode van haar leven woonde zij in Velp. Tijdens de herdenkingsdienst 
voor haar leven hebben we haar samen met haar kinderen en kleinkinderen herdacht. We stonden 
stil bij haar gastvrijheid: je voelde je altijd welkom. Aad van der Kooij genoot van bezoek, van samen 
bijpraten. We keken terug op een oma die met liefde haar kleinkinderen omringde, vooral door de 
dingen die samen werden gedaan: hout stapelen, koekjes bakken en meer. We keken terug op het 
huwelijk met haar man, die zij zeer hoog achtte… Van vroeger kwamen de herinneringen aan de 
Sinterklaasfeesten en het kamperen op vakantie terug. Daarnaast tipten we voorzichtig aan dat zij 
ook krachtige opinies had: opvattingen en visies waar ze niet echt meer op terug kon komen. En dat 
laatste was soms moeilijk om mee om te gaan. We hebben haar herdacht in de context van haar 
geloof. Aad van der Kooij had een sterk geloof. We lazen daarom woorden uit Prediker 3 (in de 
bewerking van Huub Oosterhuis, ‘tijd van vloek en tijd van zegen’) en Psalm 139, over het gekend zijn 
door God, ook wanneer de laatste grens is overgestoken. Terugkomend van het graf namen we de 
olijftakken mee, die in het bloemstuk stonden: teken van hoop en vrede. Wij wensen haar kinderen 
en kleinkinderen heel veel sterkte toe bij het verwerken van haar heengaan. 

 

Diaconiecollectes december 
zondag 1 december :Deze diaconale collecte is voor STRAK (noodfonds) voor mensen in de bijstand. 

In ons rijke en welvarende land zijn er veel gezinssituaties (en die komen er 
steeds meer!) waarin men niet rond kan komen. Dus moeten de mensen STRAK 
leven en zijn zij gedwongen soms noodhulp aan te vragen Dit Fonds wordt door 
de diaconie van harte gesteund: STRAK biedt hulp bijvoorbeeld bij uit huis zetting 

en/of het afsluiten van nutsvoorzieningen, terwijl ook kan worden geholpen bij budgettering. 
zondag 8 december : Voor 'Meet Inn' in Ede. Dit inloopcentrum bestaat al 30 jaar en is 
destijds opgezet door de gezamenlijke kerken in Ede. Een citaat uit het infoblad : We zijn 
blij om te zien dat Meet Inn er is voor de buurt, voor anderstalige en voor wie zingeving 
zoekt. Iedereen die binnenkomt proeft de aandacht en een luisterend oor. 
zondag 15 december : Deze keer voor onze eigen diaconiepot, zodat we kunnen helpen 
als er een speciale vraag om hulp is, hetzij dichtbij hetzij verder weg. 
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zondag 22 december : Voor 'De Herberg' in Oosterbeek, een Pastoraal Diaconaal 
Centrum. Het is een christelijke leefgemeenschap en een non-profitorganisatie. Men leeft 
vanuit de vraag: Wie is de God van de bijbel en wie is Hij in mijn persoonlijke leven. Je 
kunt zomaar in een crisis in je eigen leven terechtkomen en niet weten hoe verder te 
gaan. In zo'n geval biedt De Herberg rust, ontspanning en zingeving, zodat je weer verder 
kunt gaan. 
24 december Kerstavond :  Zoals op elke Kerstavond collecteren we voor 'Kinderen in de 
Knel'. Op veel plaatsen in de wereld komen treurige leefomstandigheden voor en juist 
kinderen raken daardoor vaak het eerst en het meest in de knel, worden erdoor getroffen. 
Wij hopen op een zware/volle collectezak! 
25 december Kerstmorgen : Het Stoelenproject in Arnhem staat op het rooster. Het is en 
blijft schrijnend dat vlakbij ons zo'n project nodig is, dat er zoveel mensen zijn die geen 
eigen plek hebben en hopen op een bed en een simpel ontbijt bij 'Het Stoelenproject'. 
zondag 29 december : Werelddiaconaat. De opbrengst is niet bestemd voor één speciaal 
project maar wordt gebruikt voor acute gevallen in binnen- en buitenland. 
 
voor de diakenen           Ans van Dijkhuizen 

 
Romantisch Kerstgevoel 
 
Vanuit de kerk mag het dan het belangrijkste zijn om het Christuskind geboren te laten worden uit de 
geschiedenis die ‘van den beginne’ verteld wordt in het eerste Testament, in de ’wereld’ wordt het 
feest meer en meer het centrum van licht in letterlijk de donkerste tijd van het jaar. Met alle 
gezelligheid en warmte die daar bij hoort. 

Wie kent de afbeeldingen van Anton Pieck niet die dat 
kerstgevoel bij uitstek nostalgisch naderbij brengen.  
Anton Pieck (1895-1987) was kunstschilder, etser en 
graficus. Hij bezag het leven zowel met een 
romantische als ook met een nostalgische blik waarbij 
het verleden zo natuurgetrouw  en levendig mogelijk 
werd weergegeven. Naast de vele tekeningen en 
prenten stichtte hij in 1952 het sprookjespark de 
Efteling in Kaatsheuvel dat in de loop der jaren 
uitgroeide tot een 
groot attractiepark. 

Gedurende zijn leven illustreerde Pieck talloze boeken, 
kalenderbladen, maakte hij olieverfschilderijen, grafische werken, 
tekende hij reisverslagen, en breidde zijn afbeeldingen zich weelderig 
uit over wenskaarten, de jaarlijks uitgegeven ‘Wereldkroniek-
Kerstmis’- editie vanaf tenminste 1940 tot 1966, Eftelingsprookjes, 
kaarten bij jubilea van bedrijven etc. etc. Met de ‘moderne’ tijd kon 
Pieck zichzelf en zijn tekenstijl niet verenigen: hij bleef  de 
negentiende eeuw trouw.Wonderlijk genoeg zijn er niet zoveel  
afbeeldingen van Pieck te vinden die direct naar de bijbelse geschiedenis van kerst verwijzen.  Er 
bestaat een voorstudie voor een kerstkaart met een schets van de stal met daarin Jozef, Maria en het 
kind. Aan de zijkant staan zelfs de os en de ezel. Het onderkomens ziet er bepaald niet erg behaaglijk 
uit, het landschap op de achtergrond en het dak van de stal zijn onder een dikke laag sneeuw bedolven. 
Er is geen herder of  engel te zien, maar al wel…..een ster! Dat van die herders had deze tekenaar heel 
goed begrepen: het was véél te koud om buiten schapen te hoeden, wat dat betreft had ons Kerstfeest 
misschien wel naar de maand maart verplaatst mogen worden maar……dan was dat feest van licht in 
de donkerste tijd van het jaar er weer niet van gekomen. Of deze schets door Anton Pieck vervaardigd 
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is, lijkt enigszins twijfelachtig: het initiaal waarmee de schets ondertekend is, suggereert met z’n door 
elkaar geschreven letters ‘AP’ wel ‘Anton Pieck’ maar bekend is dat hij tenminste 3 ondertekeningen 
gebruikte: AF (Anton Franciscus), ANTON en het voluit geschreven ‘ANTON PIECK’. Of deze tekening 
toch een kerstkaart  geworden is, heb ik niet kunnen vinden, wel dat deze ooit voor € 220,-- als een 
echte Anton Pieck van eigenaar wisselde!  

Er is veel werk in omloop dat lijkt op Piecks werk. Vooral 
dat nostalgisch romantische beeld van een lang vervlogen, 
en geïdealiseerde wereld zet velen aan tot pogingen zijn 
werk te kopiëren of te plagiëren.   
Er zijn een paar  kerstkaarten met de bijbelse 
kerstvoorstelling van Pieck bekend. De kaart links  legt de 
nadruk op een stadspoort: Bethlehem? Terugdenkend aan 
kerstpelen van vroeger op de zondagsschool, droeg Maria 
altijd een blauw gewaad! Komt dat ‘blauw’ van de 
tekeningen van Pieck: alle Maria’s zijn in het blauw gehuld! 
Jozef ziet er een beetje uit of zijn laatste dagen zijn geteld. 
De ezel torst niet alleen Maria maar ook een rijk gevulde 
knapzak. Het is een drukke bedoening in Bethlehem, bij de 
stadsherberg links is het zelfs dringen geblazen!  Geen 
wonder dat ‘er geen plaats was’ voor de laatkomers! 
 

De tekening rechts zou Pieck hebben gemaakt 
voor de uitgeverij “Kunst Adelt” in Maatsricht. 
Een statige Jozef beziet  het wonder van het 
kindje. Om het hoofd van Maria en Jezus is een 
nimbus, een aureool getekend, het teken van 
goddelijkheid. Niet om het hoofd van Jozef. 
Maar hij heeft dan ook geen deel gehad aan de 
‘maagdelijkheid’ van de geboorte, nietwaar. Er 
staat een heuse kribbe. Kijken de os en ezel 
verlekkerd naar het wonder of naar het verse 
hooi? Drie herders knielen in ontzag.    Wie het 
assortiment van deze drukkerij nu bekijkt vindt 
er vele ‘december’-impressies van Anton Pieck 
en minstens twee andere ‘kerstkaarten’ die het geboorteverhaal van Jezus omlijsten. 
Op drie onderstaande afbeeldingen zijn Jozef en Maria ‘onderweg,’ maar de vraag is: waar naar toe? 
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Op de linker afbeelding loopt een duidelijk op leeftijd zijnde  Jozef voorop, met een dik gevulde knapzak 
op zijn rug en leidt hij de ezel waarop Maria zit. Het lijkt alsof Maria onder haar kleed tegen haar hals 
het hoofdje van een pasgeboren kindje warm houdt. Dan zouden Jozef en Maria onderweg zijn naar 
Egypte, op de vlucht voor een moordzuchtige koning Herodes. Maar als het plaatje vergroot wordt, 
blijkt het een gevouwen doek te zijn die ze om haar hals heeft gedrapeerd, kennelijk om zich te 
beschermen tegen de kou. Een zadeltas achterop de ezel ontbreekt. Rechtsonder zijn de eerste twee 
letters van de ondertekening AN nog net te zien. Het plaatje is dus een ‘detail’ van een grotere 
afbeelding die ik niet heb kunnen vinden. Op de rechter afbeelding zit Maria op de ezel en loopt een 

jonge Jozef er achteraan. De afbeelding kent ook een 
versie zonder de stenen bogen. Op de zadeltas 
achterop de ezel staat een kruis. Een gelijksoortige 
zadeltas heb ik ook gevonden op de afbeelding links 
met daarop Jozef en Maria ‘onderweg’,  maar…het 
kruis op de zadeltas van de ezel ontbreekt. Heeft Pieck 
zelf of iemand anders, de afbeelding boven een 
christelijker tintje gegeven? En wij maar gissen wat er 
in die 

knapzakken zit: als ze onderweg zijn naar Egypte de 
mirre, het wierook en het goud? Maar als ze nog 
richting Bethlehem gaan misschien de doeken waarin 
Maria haar net geboren kindje zal wikkelen.  Mooi is 
de blauwe gloed van de schemering. Die zien we ook 
terug in een tekening van de drie magiërs. In het 
schemerige landschap wordt het oog meteen 
getrokken naar de ster linksboven. De uitmonstering 
van de drie magiërs is curieus, drie wijzen en twee 
kamelen? Een andere afbeelding laat dit gezelschap vanaf een ander standpunt zien. In de rechterhoek 
is nog net een gedeelte te zien van kameel nr. 3 maar of deze afbeelding ook een detail is van een 
grotere afbeelding heb ik evenmin kunnen vinden.  
 
 

Met of zonder de romantiek van Anton Pieck buitelen in de 
kertstijd een waaier van ervaringen en belevingen, 
verlangens en dromen over elkaar heen.  Voor de een 
betekenen deze dagen optimale feestvreugde met een 
prachtig opgetuigde kerstboom, pakjes, lekker eten, of  
wordt juist in deze tijd van overdaad de soberheid gezocht. 
Anderen zoeken meer rust, genietend van een goed boek en 
prachtige muziek. Voor nog weer anderen bestaat deze tijd 
uit veel te  stille uren en een hunkering naar een warm 
kaarsvlammetje dat eenzaamheid doorbreekt.  
 
Een goede Kerst gewenst, 
Ada Waalboer. 
 
 
 

 
 
 

http://www.antonpieck.eu/grafisch-werk-kerstkaart-Maria
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Bij de diensten 
Op 24 november sloten we het kerkelijk jaar af met zondag Voleinding. Daarin las ds. Bram  Grandia 
een gedicht van Henriëtte Roland Holst. De laatste regels zongen we : ‘Dit ene weten wij en aan dit 
één houden w’ons vast in de duistere uren:: er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren, en wie ’t 
verstaat, die is niet meer alleen’ 
Elders in de Nieuwsbrief staat de hele tekst van het gedicht uit de bundel ‘In de webbe der tijden’. 
(1947) 
De zondagen van Advent vormden met al hun verwachting de opmaat van een nieuw kerkelijk jaar. 
Met alle grote feesten, Kerst, Epifanie, Pasen en Pinsteren. De kerk vierde lang geleden vermoedelijk 
alleen het geboortefeest op 1e Kerstdag. Maar uit verlangen naar een tweede nachtdienst, in navolging 
van de Paaswake die het ‘open graf’ viert,  breidde het Kerstfeest zich uit met….de Kerstnachtdienst. 
Nog altijd zoekt menigeen op de Kerstavond een kerk om daar de ‘nachtdienst’ mee te vieren, die dan 
ook bol staat van tradities. 
In de vorige Nieuwsbrief stond het een en ander te lezen over de orden van dienst van de 
Adventszondagen. 
Kerstnacht, dinsdag 24 december 
Er wordt in de Kerstnacht veel gejubeld, samen met de engelen die de vreugdevolle boodschap aan de 
herders in het veld komen verkondigen.  We zingen o.a. ‘Stille Nacht’, met een nieuwe tekst die Cees 
Rutgers maakte in 2018. De EO schreef een soort ‘wedstrijd’ uit met het verzoek op de bekende en 
geliefde melodie een eigentijdsere tekst te maken, zonder het karakter ven het oorspronkelijke lied al 
te veel geweld aan te doen. Daarin is Rutgers o.i. zeker geslaagd! Vertrouwde liederen passeren: ‘Er is 
een roos ontloken’, ‘Midden in de winternacht’, ‘Eer zij God in onze dagen’, ‘Er is uit ’s wereld duist’re 
wolken’ e.a. De cantorij zingt het eerste koraal uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach: ‘Wie soll ich 
dich empfangen’.  Aan het einde van de dienst stemmen we in met de engelen: ‘Hoor de engl’en zingen 
d’eer!’(Gezang 481) Na het ‘Amen’ staat de tekst van het couplet van Gezang 455 voor deze avond in 
de orde van dienst. De coupletten voor elke Adventzondag hebben we afgelopen weken gezongen 
maar voor deze dienst blijft de melodie te ingewikkeld.  
Kerstochtend, donderdag 25 december 
Zingend beginnen we de dienst met Gezang 472. Omdat we niet vooroefenen, zingt de cantorij het 
hele eerste vers alleen. De ‘rolverdeling’ wijs zich daarna vanzelf, het vierde vers jubelen we het uit: 
‘Lieve mensen, allen samen, zing nu blij te moede amen, want wie zijn Gods erfgenamen?’. Het 
antwoord luidt: ‘Gij en ik in Jezus’ naam’. En wie is dat dan wel? De herders onthullen dat aan het slot: 
‘Davids zoon, Gods vlees en bloed die de mens in nood en dood herleven doet’. Wat tekstrijm al niet 
vermag!  Na het luiden van de klok en het begin van de dienst wisselen we met de ouderling van dienst 
het Drempelgebed waarna we samen met de cantorij Psalm 98 voor de Kerstmorgen zingen op de 
melodie van de Engelse Chant van H. Lawes. De ‘chant’ bedoelt de psalmtekst onberijmd te reciteren 
zoals we kennen uit het Gregoriaans. In de Anglicaanse kerk van Engeland ontstond de gewoonte om 
die reciterende melodie te voorzien van een welluidende harmonisatie: de meerstemmige partijen 
reciteren gelijktijdig op een van de tonen van het passende akkoord. Voor de gemeente luidt het 
refrein: ‘Licht straalt heden over ons, de Heer is geboren’. 
Na het Kyrie klinkt daarna voluit het Groot-Gloria 299d, feestelijk getoonzet door Willem Vogel.  
Na de lezing uit Jesaja 52:7-10 zingen we uit het Liedboek van 1973 Gezang 32 ‘Hoe lieflijk, hoe schoon 
zijn de schreden’. Jan Wit zorgde voor de tekst die speciaal bij deze lezing werd geschreven op de 
melodie van Psalm 52. Na de Evangelielezing  Johannes 1:1-14 zingen we als Lofprijzing Gezang 159a, 
de Lofzang van Simeon’  op tekst van Ton Naastepad. Na de verkondiging verwelkomen wij het 
Christuskind: ‘Nu zijt wellekome’. Na de inzameling zingt de cantorij het eerste koraal uit het 
Weihnachtsoratorium van J.S. Bach: ‘Wie soll ich dich empfangen’  De voorbeden beantwoorden we 
met de acclamatie ‘Kom Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt’.  
Aan het slot van de dienst stemmen we weer in met de engelen: ‘Eer zij God in onze dagen, eer zij God 
in deze tijd’ (Gezang 487). Op pg 16 van de orde van dienst staat de tekst van het laatste vers van 
gezang 455 voor deze morgen. 
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Zondag 29 december 
Met alle Kerstjubel nog in onze oren ontmoeten we elkaar weer op zondag 29 december, de laatste 
zondag van het kalenderjaar 2019. In de lezing uit Jesaja wordt nog altijd gejubeld over het vernieuwde 
Jeruzalem. Of we Gezang 176 ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’  als Gloria zingen of als Gezang na de 
Lezing uit Jesaja 60, is nog onbekend. In het Evangelie ontmoeten de profeten Simeon en Hanna Maria 
en Jozef met hun kindje Jezus bij de Tempel. We zullen zeker de Lofzang van Hanna zingen met Gezang 
152.  
Zondag 5 januari 
Zondag Epifanie (‘Verschijning’)  is de eerste van 8 zondagen  waarin  het leven en de leer van Jezus 
meer en meer aan het licht komt. Daarna begint de 40-dagen tijd naar Pasen toe. Op alle zondagen 
van Epifanie zullen we Gloria zingen met de woorden van Sytze de Vries en muziek van Joke Brandsma 
’Om de Naam die op ons is gelegd, houd ons in elkanders hoede als de opgang van de zon’. Andere 
beslissingen over het gezongen ‘Onze Hulp en de ‘Lofprijzing’ na het Evangelie moeten nog genomen 
worden. Daarover volgt de informatie later. 
 
Een zeer inspirerende Kersttijd gewenst, heil en zegen voor het nieuwe jaar 2020 en een hartelijke 
groet, 
Anita Nibbelink en Ada Waalboer. 
 
 
“De Loop is bijna volbracht” Derde uit een serie van 22 gedichten van Henriette Roland Holst-van der 
Schalk uit de bundel “In de webbe der tijden”, tweede druk Rotterdam 1949, W.L. & J. Brusse’s 
uitgeversmaatschappij N.V.) 
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Van de kerkrentmeesters 
 
Graag willen wij u informeren over enkele belangrijke financiële en materiële ontwikkelingen. 
 
LEGAAT 
 
Wij mogen u melden dat een overleden gemeentelid onze kerk een legaat heeft geschonken van  
€ 23.000,- (drieëntwintigduizend euro). Wij zijn natuurlijk meer dan verheugd en dankbaar voor deze 
fantastische bijdrage aan de instandhouding van onze kerkgemeenschap! 
 
SUBSIDIES EN ONDERHOUD VAN HET GEBOUW 
 
Wij ontvingen over de jaren 2014-2019 een rijkssubsidie van € 8.188,- per jaar voor het onderhoud 
aan en de instandhouding van de kerk/serre/woningen (een rijksmonument). In 2021 dienen wij 
verantwoording af te leggen over de besteding van deze gelden. 
Voor de periode 2020-2025 hebben wij opnieuw een subsidie-aanvraag ingediend bij de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed (RCE). Deze is inmiddels goedgekeurd en gehonoreerd met een jaarlijks 
subsidiebedrag van € 14.569,-. Dit is ruim € 6000,- per jaar meer dan het huidige bedrag. Is dit luxe?  
Neen, want onze inspanningen moeten in de komende jaren noodzakelijkerwijze vergroot worden 
omdat - na vele jaren - enkele onderdelen van ons rijksmonument weer aan een grote 
onderhoudsbeurt toe zijn. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan buitenschilderwerk, herstel van de 
louvres, de renovatie van de muurschildering in de kerk en het herstel van metsel-, voeg- en 
pleisterwerk.  
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De kerk is bouwtechnisch/constructief  in goede staat en dat dienen wij – als rijksmonument – ook te 
handhaven. Daartoe laten wij het gebouw jaarlijks  zeer grondig inspecteren door de professionals 
van de Monumentenwacht. De hiervoor genoemde noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden kunt 
u ook terugvinden in het jaarlijkse inspectierapport van de Monumentenwacht. 
 
DE TUIN 
 
Behalve het gebouw beschikken wij ook over een prachtige tuin, onderhouden door een actieve 
tuincommissie. Erik Kool heeft u in de vorige Nieuwsbrief al geïnformeerd over de bomen die – als 
gevolg van de droogteperioden in 2018 en 2019 -gekapt moeten worden. Dit is, gezien de enorme 
omvang van enkele bomen, geen goedkope operatie en daarbij moeten wij natuurlijk ook voorzien in 
de kosten van herbeplanting.  
Kosten die wij in 2019 en 2020 zullen maken om ook dit gewaardeerde  deel van ons kerkelijk 
erfgoed in stand te houden. 
 
BESPAREN EN VERGROENEN 
 
Naast het maken van noodzakelijke kosten, denken wij ook na over besparingsmogelijkheden. 
In een eerder stadium hebben wij reeds gemeld dat – in het kader van energiebesparing – enkele 
maatregelen zijn genomen, met name de vervanging van de cv-pompen, de vervanging van de 
conventionele lampen door LED-verlichting, extra tochtwering  en de aanpassing/regeling van de 
temperaturen in de kerk en serre (op afstand met de mobiele telefoon). 
Wat is nu het effect hiervan? 
Ons gasverbruik is in de periode 2016 -2019 gedaald met 1500m3 per jaar (15% minder) 
en het electriciteitsverbruik daalde over deze periode maar liefst met 5400Kwh (minus 28,5%). 
Wij zijn tevreden met dit resultaat, maar kunnen wellicht nog meer doen. 
En daarom gaan we in overleg met de  Rozendaalse coöperatie (“Zonneroos”)i.o. om te onderzoeken 
of we het (platte) kerkdak kunnen voorzien van zonnepanelen.  
 
BEGROTING 2020 
Op dit moment zijn we weer druk doende met de completering van de begroting voor het komende 
jaar. Altijd weer een spannende klus om de baten en lasten in evenwicht te brengen en te houden en 
daarmede onze kerkgemeenschap ook op materiële wijze te kunnen blijven ondersteunen.  
Wij verwachten de concept-begroting medio december aan de kerkenraad te kunnen voorleggen. 
 
Namens het CvK,  Hans Rexwinkel 
 
Zaterdag 7 en zondag 8 december : ACTIE KERSTTAS 2019 
Het schiet op naar de Kerstdagen en dus is het ook alweer bijna een jaar geleden 
dat u uw boodschappen voor de Actie Kersttas bij de kerk kon afleveren. 
Concreet: het volgend weekend, rondom 7/8 december dus, is het weer zover en 
kunt u evenals vorige jaren uw gaven weer afleveren in/bij de (serre van de) kerk. 
Dit kan op zaterdag 7 december tussen 9.30 en 11.30 uur en op zondag 8 
december vóór de kerkdienst van 10 uur. 
De diakenen, die overtuigd zijn van de goede effecten van deze jaarlijkse Actie 
Kersttas, nodigen u ook dit jaar uit uw bijdrage daaraan te leveren. 
In de kerk zijn/worden folders uitgedeeld waarin een lijst is opgenomen van met 
name graag gewenste boodschappen. 
Geeft u er de voorkeur aan de actie financieel te steunen dan kan dat door 
overmaking op banrekening NL82ABNA0503 2315 92  ten name van de Stichting 
STRAK te Dieren onder vermelding van 'Actie Kersttas'  
de diakenen 
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Zondag 8 december 15.00 uur: Open Podium in de kerk van Rozendaal 
We verheugen ons op het optreden van een keur van enthousiaste amateurmusici  met 
instrumentele muziek en zang.  
Als speciale gasten zullen de burgemeester van Rozendaal, Ester Weststeijn en kinderburgemeester 
Annemijn van der Wagen aanwezig zijn. De Werkgroep Kunst in de Kerk (KIK) zal hen een kunstwerk 
overhandigen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de werkgroep, in aanwezigheid van de 
kunstenares, Nelke van Dijk. 
Na afloop praten we na met de musici onder het genot van een glas. 

 

                                
 

Programma Open Podium in de Kerk van Rozendaal op 8 december 2019 

 

Aanvang 15.00 uur  Toegang vrij 

                                                     
 

Blokfluitquintet Quercus: 
- The Earl of Essex Galliard, J. Dowland (ca. 1563-1626)  
- Tell Me, What is Happiness? uit de African Suite No. 16. voor blokfluitkwintet, Sören Sieg (1966) 
 

Oxana Chervonnaya (sopraan) en Rik Helmes, piano 
 - Duet met Ellen Aufenacker (sopraan): "Ah perdona al primo affetto"  (La Clemenza di Tito, 
Mozart) 
-  Solo: Piangerò la sorte mia, Cleopatra's aria (Giulio Cesare, Handel) 
 

Eddy Braam, bariton en Rik Helmes, piano 
 - Core ‘Ngrato van Salvatore Cardillo                           
 - het Wolgalied van Franz Lehár                                                               
Tyco Ferwerda, cello  en  Wim Stoffels, piano 

- Scherzando                       Johann Albrechtsberger (1736-1809) 
- Adagio                                 Giovanni Pergolesi (1710-1736) 
- Sicilienne                            Gabriel Fauré (1845-1924) 

Ellen Aufenacker (sopraan), Ellen Hulleman (contra alt) en Rik Helmes, piano 
 La Pesca van Giacomo Rossini     
                               

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNh_G3oJ7XAhVOmbQKHdH6C1AQjRwIBw&url=http://www.hetstreekblad.nl/evenementen/74679/kerstsamenzang-in-eextahal-scheemda/&psig=AOvVaw1O0V0hKw41ykGU8aOV1IAI&ust=1509655811443747
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Ellen Aufenacker, sopraan, Eddy Braam, bariton, Rik Helmes, piano  
- La ci darem la mano uit Don Giovanni van Mozart     

Bud van Marle, piano en Truus Siddré, dwarsfluit en alt-dwarsfluit:  
- 'Lament of the holy city' van John Rutter                               
- 'Weihnachts-Sonatine' voor alt-dwarsfluit en piano van Carl Reinecke. 
 

Lydia  Stoffels (zang) , Heleen van Campen-viool en Wim Stoffels-piano                      
- Hebreeuwse liefdesliederen van Whitacre. 

Blokfluitquintet Quercus: 
- Allegro, uit het Concert voor 5 blazers, RV 105, A. Vivaldi (1678-1741) 
- Jazz Prelude and Fugue, G. Shannon (1966) 

Ellen Hulleman (contra alt), Rosanne Hebing (sopraan), Rik Helmes, piano 
- “Giorno d’orrore, e di contento” uit de opera Semiramide van Gioachino Rossini     
-  Son nata a l'agrimar van G.F. Händel 
 

Reinette van der Wolde(mezzo sopraan), Miriam Westgeest (sopraan) en Rik Helmes, piano                                                                                                                            
- Flower duet van Lakmé (Delibes)    
- El Desdichado van Saint Saens   
 

    
 

KBO-PCOB    
 

Dinsdagmiddag 10 december om 14.00 uur  
 
In de Elleboogzaal van Nieuw-Schoonoord 
 

 

Op weg naar Kerst 

Voor christenen is de aankondiging van de geboorte van Christus een van de belangrijkste 

gebeurtenissen in de bijbel: nu immers komt het heil op aarde en zal de mensheid verlost worden 

van de ellende die Eva veroorzaakt heeft toen ze van de verboden vrucht at. Daarbij is ook van 

belang dat Maria haar taak als moeder van Christus accepteert. 

In middeleeuwse gebedenboeken staat bij dit gebeuren vaak de 

mooiste illustratie. Vaste onderdelen daarvan zijn uiteraard de 

engel Gabrël en Maria. Meestal staat er meer bij: een duif, een 

witte lelie, soms zelfs het Jezus-kindje dat naar de aarde komt. 

Nadat Maria de boodschap van de engel gekregen heeft, gaat ze 

naar haar nicht Elisabeth. Die is op dat moment zwanger van 

Johannes de Doper. Als ze elkaar begroeten, spreekt Maria het 

Magnificat uit: Mijn ziel maakt groot  de Heer….,en Johannes 

springt op in de moederschoot.Als Maria weer thuis is, bemerkt 

Jozef dat ze in verwachting is- en hij maakt haar verwijten. Een 

engel verteld hem, dat het toch goed is, waarna Jozef de situatie 

accepteert. 

Tenslotte gaan ze echt op weg naar kerst :ze gaan op reis naar Bethlehem, waar ze niet eens een 
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plaats kunnen krijgen in de herberg. 

Bij dit verhaal zijn heel veel afbeeldingen gemaakt; een aantal wordt er getoond en uitgelegd. 

Dit wordt getoond op de KERSTMIDDAG van de PCOB Velp/Rozendaal op dinsdagmiddag 10 

december om 14 uur in de Elleboogzaal van Nieuw –Schoonoord 

Verteld en getoond door: Koos & Trix Willemse                            Gasten zijn hartelijk welkom!! 

Zaterdag 14 december: Grote Kerk Velp: Kerstmarkt 2019 

Traditiegetrouw wordt op zaterdag 14 december weer een 
gezellige kerstmarkt gehouden in de kerkzaal van de Grote Kerk 
van Velp. Er zullen diverse nieuwe kerstkoopjes zijn, leuke 
kerststukjes gemaakt door de floragroep en natuurlijk allerlei 
lekkere hapjes en drankjes. De opbrengst  is voor ons dovenproject 
‘Oog voor Horen’ in Jordanië waar we in Velp en Rozendaal dit   jaar 
actie voor voeren. 

Voor giften: Velp: NL 50 RABO 0369771788; Rozendaal NL 16 
INGB 0000933939, t.n.v. de diaconie.U bent hartelijk welkom op 
zaterdag 14 december a.s. van 11.00 tot 15.00 uur!  

Wim Buizert. 

 

P.S. Heeft u nog mooie kerstspullen of wilt u wat lekkers bakken, neem dan contact op met Corry 

Venneman, 026-3635091 of 06-40785197. 

 
 
 

Serre van Rozendaal  
 
Eric van der Donk vertelt! 
 
Op woensdag 18 december a.s.  

komt op verzoek voorlezen Eric van der Donk, acteur in ruste. 
Eric speelde bij diverse theatergroepen. Zijn eerste rollen in 

theatervoorstellingen in 1954 bij toneelgezelschap Puck (Shakespeare). Als filmacteur was hij o.a. te 
zien in Morlang, De stilte van het naderen, De gelukkige huisvrouw en de Kroon. Hij ontving in 1978 
de Louis d'Or en in november 2010 werd hij door de koningin benoemd tot lid in de Orde van Oranje-
Nassau. 
Dit maal zal hij  o.a. het verhaal van Willem Brands: “De Kaars” lezen. 
Eric was al eerder bij ons te gast en heeft toen verhalen van Simon Carmiggelt voorgedragen. 
 
De Serre opent haar deuren, zoals gebruikelijk op de woensdag, om 10 uur. De activiteit start om 
10:30 uur en zal ongeveer een uur duren.  
 
U bent van harte welkom!      
Het gastteam van de Serre van Rozendaal 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Puck_(toneelgezelschap)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Morlang
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_stilte_van_het_naderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_gelukkige_huisvrouw_(film)
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Kroon_(film)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_d%27Or_(prijs)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_Oranje-Nassau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_Oranje-Nassau
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Dorpelwachter 
Sinds bijna een jaar doe ik, bij toerbeurt met andere gemeenteleden, dienst op zaterdagmiddag als 
de kerk ‘Open’ is van 14.30-16.00 uur., 
De Statenbijbel ligt opengeslagen op de avondmaalstafel, kaarsen branden, informatie over het orgel 
en de muurschilderingen ligt klaar. Bezoekers kunnen zelf een lichtje aansteken, mediteren of 
bladeren in een ringband met teksten van denkers, dichters en dromers.  Een voorbeeld is 
onderstand gebed van mystica Teresa van Avila die leefde van 1515-1582 dat, naar ik meen, aan 
zeggingskracht en actualiteit niet heeft verloren. 
 
Gebed van de ouder wordende mens. 
 
O, Heer, behoed mij voor de verbeelding bij iedere gelegenheid en bij elk onderwerp commentaar te 
moeten geven. 
Maak mij vrij van het idee, mij te moeten bemoeien met de zaken van anderen. 
Leer mij na te denken zonder te piekeren. Leer mij te helpen zonder dictatoriaal te zijn. 
Behoed mij ervoor om in eindeloze details te verzinken. Geef mij vleugels om snel tot de pointe te 
komen. 
Leer mij te zwijgen over mijn ziektes en gebreken. Het worden er steeds meer en de verleiding om ze 
allemaal uitvoerig te beschrijven groeit van jaar tot jaar. 
Ik durf u niet te vragen om de gave om met plezier naar de ziekteverhalen van anderen te luisteren. 
Maar leer mij om ze met geduld te verdragen. 
Leer mij de wonderbaarlijke wijsheid dat ook ik mij kan vergissen. Maak van mij een zo aardig 
mogelijk mens. 
Leer mij bij mijn medemensen onverwachte talenten te ontdekken en geef mij, o Heer, de mooie gave 
er ook over te praten. 
 
Tenslotte, iedereen is zaterdagmiddag welkom: zoekers, voorbijgangers, dorpsbewoners en 
gemeenteleden. 
Wie weet tot ziens.  
N.B., mocht u interesse hebben om dorpelwachter te worden dan staat mevrouw Wil Mantel, 
telefoon 3618303, u graag te woord. 
Gerrit Meeuwissen. 
 
TERUGBLIK BENEFIETMAALTIJD “OOG VOOR HOREN” OP 19/11/2019. 

Ruim 60 personen zaten aan gezellige gedekte tafels in 
de sfeervolle Serre van de Rozendaalse kerk. Na opening 
van de maaltijd door Broeder Andrew, werd er een 
Midden-Oosters gerecht opgeschept. Het was een 
gemengde rijstschotel met gehakt en groenten plus 

geroosterde pijnboompitten en amandelschaafsel. Daarbij werd een heerlijke, frisse yoghurtsalade 
met komkommer en tomaten plus kruiden geserveerd. De maaltijd werd als zeer smakelijk ervaren. 
Koffie/thee met een Midden-Oosterse “touch” toe. Na dit alles heeft Broeder Andrew het een en 
ander verteld over de ontwikkelingen in het Instituut. Hij is 40 jaar directeur geweest van de 
dovenschool HLID ( Holy Land Institute for Deaf and Deafblind Children) in Salt, Jordanië. Nu is hij 
met pensioen, maar blijft wel betrokken bij de leiding  van het Instituut. Hij zelf gaat zich vooral 
toeleggen op de technologisch ontwikkelingen voor doven- en blindenbegeleiding. De fam Kolster is 
ook zeer betrokken bij dit project en heeft het muzikale gedeelte met o.a. gebarentaal ingevuld. Wij 
sloten de avond om 19.45 uur af met de verkoop van honing en o.a. een boekje geschreven door 
Broeder Andrew “Gebaren van God”. De Benefietmaaltijd heeft 460 euro netto opgebracht. Al met al 
was het een interessante avond 
Namens de werkgroep Werelddiaconaat Velp/Rozendaal, Wil Both  
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In een terugblik op onze activiteiten kunnen we zien dat we  
een mooie start van dit jaar hadden met twee goed bezochte 
voorstellingen en een boeiende Filosofische Kring. 
Shura Lipovsky vulde in oktober de kerk met haar prachtige 
Jiddische zang en Chassidische verhalen. Onder de Appelboom 
bracht in november een muzikale vertelling die tot wisselende 
reacties leidde.  
 

In de Filosofische Kring werden de geesten gescherpt door voordrachten door 
vooraanstaande wetenschappers en juristen en debatten over de rechtsstaat, onterechte 
veroordelingen, het hoe en waarom van de mensenrechten, de gevaren van het populisme 
en het oorlogsrecht. Ter voorbereiding op de volgende cyclus zal de deelnemers worden 
gevraagd hun opmerkingen over deze serie te geven en suggesties te doen over een 
volgend thema. 
We kijken uit naar de komende drie concerten: 
 

9 febr. 2020  Reinecke trio:  
klarinet, hoorn en piano 

        en 
      Marianne Ratajski en Bas Baanders: 
      piano en cello 
 
   22 mrt. 2020  Trio Carmo:  
      gitaar, fluit en zang 
 
  10 mei  2020  Ensemble Cantico d’Archi  
      viool, altviool, cello en piano  
 
 
Het bestuur van de Vrienden hoopt u hierbij te mogen begroeten. Neem gerust uw vrienden 
en bekenden mee. Het bestuur wenst u allen gezegende Kerstdagen en een gezond en 
voorspoedig 2020. 
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Agenda PG Rozendaal december  2019 
 

Zo 1 10.00u Ds. F.Z. Ort 

Ma 2 20-22.00u Serre: Filosofische kring 

Wo 4 10.00-12.30 Serre van Rozendaal 

 Wo 4 19.45-21.00u Cantorij 

Za 7 9.30-11.30u Haardkamer:  inleveren voor Actie Kersttas  

Zo 8 10.00 u Ds. S.L.S. de Vries, Utrecht 
(voor aanvang dienst inleveren voor Actie Kersttas) Zo 8  15.00u Kerkzaal: Open Podium Concert  

(voor programma zie website of nieuwsbrief) Ma 9 19.45-21.00u Cantorij 

Di 10 20.00-22.00u Haardkamer: Kerkenraadsvergadering 

Di 10 20-21.00 Oude Jan – Velp  Meditatie  zie programma V&T* 

Wo 11 10.00-12.30u Serre van Rozendaal 

Wo 11 20-22u Grote Kerk-Velp Bespreking boek ‘De uitnodiging’-

Paul Young 

Hfst: 12 t/m 18 en Nawoord Inl. Ds. Dirk Jan Brans 
Zo 15 10.00u  Ds. F.Z. Ort                                                       HA 

Wo 18 10.00-12.30u Serre van Rozendaal: Eric van der Donk leest voor. 

Kerstverhaal door Erik van der Donk Wo 18 14.30-17.30u Film in de tuinkamer     

Wo 18 20.00-22.00u Serre: V&T*: Rembrandt. Inleider: Ds. Dirk Jan Brans 

Do 19 19.45-21.00u Cantorij 

Zo 22 10.00u Mw. Ds. M.G. Fernhout, Arnhem 

Di 24 20.30u Tuinkamer: Cantorij 

Di 24 21.00u Kerstnachtdienst Ds. G. Bomer, Doesburg 

Wo 25 10.00u 1e Kerstdag: Ds. F.Z. Ort 

Zo 29 10.00u  Mw. Pastor J. Bron, Velp 

  *V&T = Vorming en Toerusting 

 
*in Grote Kerk Velp! 
   
 
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                                             
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