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ter overweging
Eén van de teksten die al eindeloos met mij meereizen, is een lied van Huub Oosterhuis. Het is
geschreven bij het verhaal uit I Koningen 19, waar de profeet Elia doodmoe is van de weg die hij
heeft moeten gaan door het leven… Hij zoekt de intimiteit van God door op weg te gaan door de
woestijn naar de berg Sinaï. Op die weg is het in feite een “eenmansoptocht”: de profeet met hollend
voor hem uit de liefde en op zijn hielen gezeten door de twijfel. Onderweg, misschien halverwege, is
hij óp. Maar in plaats van het slotakkoord kéért de liefde die voor hem uitholt, en steunt hem. Het
slotakkoord in deze is de laatste regel “nog een leven zal ik reizen, nooit meer zonder reisgenoot.” In
de huidige omstandigheden ervaar ik dit lied en deze tekst als een troostend baken in een bewogen
fase van mijn leven. Ik geef het u mee als een zegenwens wanneer bij u de zee hoog gaat…
ds. Frans Ort
Op mijn levenslange reizen twijfel donker achtervolgt mij,
liefde blind holt voor mij uit –
zing ik op steeds andere wijzen
over wie ik niet kan spreken,
zing ik: ‘Ooit mijn hart te breken,
ooit mijn hart voor jou te breken.’
Opgereisd, pas halverwege,
met een keel kapot gezongen
met een hart voor wie gebroken,
kruip ik onder dorenstruiken,
druk mijn ogen in de aarde,
smeek dat nu het eind zal komen,.
smeek de dood dat hij zal komen.
…………………………………….
spoorloos trok voorbij de twijfel
waar ik lag. De liefde keerde,
zag mij, bracht mij drank en spijze,
deed mij opstaan uit de dood.
Nog een leven zal ik reizen.
Nooit meer zonder reisgenoot.
Huub Oosterhuis
bericht omtrent mijn gezondheid
Al geruime tijd voel ik mij niet in orde: vage lichamelijke klachten, een onpeilbare vermoeidheid, een
gebrek aan motivatie en dergelijke. De verschijnselen lijken vrijwel zeker te wijzen op een burn-out.
Na overleg met de artsen heb ik moeten besluiten met ingang van 4 november mijn werk voor
onbepaalde tijd neer te leggen. Het is nu zaak dat ik tot rust kom en tijd krijg om te herstellen. Het is
net vastgesteld, dus ik heb nog geen echte plannen omtrent de opzet van het herstel. In elk geval
heb ik me voorgenomen veel te wandelen. Ons fraaie dorp en de bossen en heiden eromheen bieden
voldoende uitdaging. Daarnaast heb ik ook een duidelijk verlangen mij nader te bezinnen op mijn
geloof. Dat verlangen strekt zich ook uit op het concrete gegeven in de kerk te zijn om te zingen, te
bidden en stil te zijn. Ik zal wellicht ook op zondagmorgen in de diensten zijn: maar dan als
gemeentelid en gelovige om te worden gevoed en gesterkt. Komende week zal worden bekeken hoe
wij het een en ander in het gemeentewerk kunnen opvangen. Ik heb mij in ieder geval tot 1 januari
ziek gemeld, maar er is mij op het hart gebonden dat ik niet in termijnen mag denken: we bekijken
de zaak gaandeweg de route.
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Vraag mij maar niet te vaak, hoe ik me nu voel… Emoties van verdriet, moeheid, falen en schuld
wisselen elkaar af. Maar de artsen hebben mij wel de hoop gegeven dat er wegen liggen om de zaak
weer op de rails te krijgen. Zelf put ik daarbij troost en vertrouwen uit de hulp die ik heb gezocht, in
de steun van mijn gezin en ook (zonder vromigheid!) de kracht vanuit mijn geloof. Maar daarover
schreef ik al in een eerder stukje in deze Nieuwsbrief… Ik eindig dit bericht met een zegenwens die ik
zelf heb geschreven, het is een hedendaagse wens voor de weg die voor je ligt:
ik wens je vreugde waar het kan
ik wens je kracht waar het nodig is
en liefde als een mantel om je heen geslagen
Bachkring
Hoewel ook mijn vorming en toerustingswerk stil komt te liggen, zal de avond rond de cantate BWV
106 van Johann Sebastian Bach gewoon doorgaan. Mijn collega Janneke Bron zal deze avond
verzorgen. U bent daarbij van harte uitgenodigd. De gegevens vindt u in het verspreide boekje V&T
en op de website.
Met een hartelijke groet aan u allen,
ds. Frans Ort

Collecten november (diaconie)
4 november: Kerk in Actie collecte voor de inheemse bevolking in Brazilië. Brazilië telt meer dan 230
verschillende volken, die ieder voor zich dagelijks te maken hebben met discriminatie, bedreigingen
en vooroordelen. CAMON -partner van KIA- organiseert samen met inheemse groepen cursussen en
voorlichtingsmateriaal dat op scholen en in kerken kan worden gebruikt. Met het doel om zo respect
te kweken en de dialoog op gang te brengen. In dit kader is Nienke Pruiksma door KIA uitgezonden.
11 november: deze zondag is er weer een KIA collecte, nu voor ex-gedetineerden. De stichting Exodus
werkt samen met KIA om te helpen de cirkel te doorbreken van het uit en in de gevangenis
terechtkomen. Dat doet men bijvoorbeeld door 'Exodushuizen’ waar de ex-gedetineerden via woonen werkprogramma's geholpen worden hun leven weer op te bouwen, voor zover zij daartoe
gemotiveerd blijken.
18 november: Noodfonds stichting mensen in de bijstand. Wij weten dat de armoede toeneemt in
ons welvarende Nederland: zit je aan de (verkeerde) armoedekant of ertegenaan, dan is er maar heel
weinig voor nodig om radeloos te worden bij het niet kunnen betalen van alle noodzakelijke
uitgaven. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte wasmachine of stofzuiger, warme en goede kleding
voor elk gezinslid. Kortom, er is weinig fantasie voor nodig om in te kunnen zien dat zo'n noodfonds
gewoon nodig is.
25 november: Deze zondag wordt er voor ons gezamenlijk project 'oog voor horen' gecollecteerd. Het
doosje voor oude gehoorapparaten bij de ingang van de kerk vult zich al aardig maar is nog lang niet
vol. Ter verduidelijking: die oude gehoorapparaatjes worden weer geschikt voor (her)gebruik
gemaakt.
Actie Kersttas
We raken weer in de tijd van de kerstpakketten. Op de zondagen 25 november en 2 december
worden folders met betrekking tot de kersttas uitgedeeld. Daarop staan belangrijke zaken zoals een
boodschappenlijst en de dagen en tijden waarop een en ander ingeleverd kan worden.
voor de diakenen

Ans van Dijkhuizen
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ACTIE KERSTTAS 2018 in de gemeenten Rheden en Rozendaal
Op zaterdag 8 en zondag 9 december 2018 zamelen de kerken in de gemeenten Rheden
en Rozendaal weer boodschappen in ten behoeve van de jaarlijkse Actie Kersttas.
Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld. Toch zijn er in ons land nog veel
mensen die op of rond de armoedegrens leven: mensen in de schulden, ouderen met
alleen een AOW of vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Voor hen is het niet
vanzelfsprekend om rondom Kerst feestelijke boodschappen te kunnen kopen. Daarom
doen wij een beroep op uw vrijgevigheid.
De kerken in Rheden en Rozendaal organiseren al jaren in de dure maand december de
Actie Kersttas. Een extraatje voor diegenen die van een minimuminkomen moeten leven.
Met uw boodschappen maken we pakketten die worden verspreid door de Stichting
STRAK (voorheen Stichting Mensen in de Bijstand) en de plaatselijke diaconieën en
caritasinstellingen. Doet u mee?
We willen de kersttassen graag vullen met kerstartikelen zoals in een kerstpakket. Koffie
& thee, ontbijtproducten, feestelijk broodbeleg, bakmix zoals pannenkoeken of cake,
stroop, poedersuiker, blikjes ragout of vis, toastjes, nootjes, koek, chocolaatjes, e.d.,
fruitconserven, wasmiddelen & wasverzachter, lekkere zeep, bodylotion, geurtjes,
kerststol, kerstservetjes e.d., kaarsen en waxinelichtjes en kleine kerstdecoratieartikelen.
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.
U kunt uw boodschappen inleveren in de Tuinkamer van de Protestantse Kerk
van Rozendaal, Kerklaan 15:
Zaterdag
8 december 2018 van 9.30 uur tot 11.30 uur
Zondag
9 december 2018 vóór aanvang van de dienst van 10.00 uur
Als u niet in staat bent om een bijdrage in natura te geven is uiteraard ook een financiële
bijdrage van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer
NL 82 ABNA 05 03 23 15 92 ten name van Stichting STRAK, onder vermelding van “Actie
Kersttas”. Zie ook www.stichtingstrak.nl voor meer informatie.
Met uw gift worden boodschappen bijgekocht om de kersttassen compleet te maken,
mochten er van bepaalde artikelen te weinig zijn bijeengebracht.
Overgebleven gelden worden gestort in het Noodfonds van Stichting STRAK voor acute
financiële problemen in de doelgroep gedurende het jaar.
Giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding
in de gemeenten Rheden en Rozendaal
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Nieuwe coördinator Serre van Rozendaal
Per 1 november wordt Esther van
Hall de coördinator van de Serre
van Rozendaal. U weet het
misschien nog wel: deze
inloopochtend is van start gegaan
bij de ingebruikname van de
vernieuwde serre in 2015. Het was
een initiatief van de diaconie, bedoeld om een ontmoetingsplaats voor
Rozendalers te creëren. De gemeente Rozendaal heeft dit initiatief
omarmd en ondersteunt het met een royale jaarlijkse bijdrage voor de
gebruikskosten (zoals koffie, verwarming, licht) en de kosten van
activiteiten. Er is een enthousiast team van vrijwillige gastvrouwen en
een heer, dat elke woensdagochtend voor koffie en gezelligheid zorgt.
Ondergetekende heeft vanaf het begin de rol van coördinator vervuld. En
nu is het tijd voor nieuw bloed! Ik ben erg blij dat Esther, een van de
gastvrouwen, deze taak van mij wil overnemen. Zij zal ongetwijfeld met
nieuwe ideeën en impulsen de inloopochtend een nog hechtere plaats in de Rozendaalse
gemeenschap (en daarbuiten) geven.
Erik Kool

21 november: lezing over Venetië in Serre van Rozendaal
“Venetië, een stad apart”. Na zijn presentaties over “Florence, bakermat van de Renaissance” en
“Rome, bakermat van de Barok” neemt Peter Manders U deze keer mee naar Venetië. Een drijvende
stad op 7,5 km2 en gebouwd op 118 eilandjes.
Zijn reislust heeft hij in toenemende mate gecombineerd met zijn belangstelling voor
kunstgeschiedenis. Van gewoon toerist is hij opgeschoven naar nieuwsgierige reislustige die nog
meer weet te genieten. In een verrassende presentatie laat hij U (opnieuw) kennismaken met deze
unieke stad, haar geschiedenis en haar unieke kunsten(aars).
Zoals elke woensdag, is de Serre open voor ontmoeting en koffie van 10.00 tot 12.30 uur. De lezing
van de heer Manders begint om 10.30 uur. U bent van harte welkom!
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5 december: tropische verhalen in de Serre van Rozendaal door Jean Pécasse
Van 1977 tot 2014 overwinterde Jean Pécasse als
klimaatvluchteling jaarlijks gemiddeld vijf maanden
in Zuid-Oost-Azië. Vanuit zijn achtergrond als
docent en beeldend kunstenaar zocht hij daar naar
welke werkelijkheid schuilgaat achter de
romantische façade zoals die ons wordt
voorgeschoteld door folders en reisgidsen. Daarom
verbleef hij bij voorkeur bij de plaatselijke bevolking
en slechts bij
uitzondering in hotels. Zijn ervaringen verwerkte hij
in zijn schilderijen en tekeningen en in
gesproken columns.
Zoals elke woensdag, is de Serre open voor
ontmoeting en koffie van 10.00 tot 12.30 uur. De
voordracht van Jean Pécasse begint om 10.30 uur. U
bent van harte welkom!

Jean Pécasse: Transformatie

Een kijkje in het muzikale keukentje(12)
Vanaf het midden van de vorige eeuw begonnen niet alleen in de muzikale keukens van de kerk nieuwe
gerechten te pruttelen. Veel ‘keukens’ bevonden zich in veranderende gebouwen. De herbouw van in
de oorlog vernielde kerkgebouwen en de voor de oorlog al in toenemende mate gegroeide weerzin
tegen louter ‘preekbunkers’, leidde in de jaren van wederopbouw tot nieuwe gedachten over de
inrichting van kerkgebouwen. Stonden eerder de preekstoelen centraal, nu sprak men over ‘liturgische
centra’ met Tafel en Lezenaar als grootste aandachtspunt. Menige predikant bespaarde zich vanaf die
tijd het geklauter over de smalle, vaak onhandige, trapjes richting het voorname spreekgestoelte. Niet
altijd kwam dat de voordracht van de preek ten goede. Bij gemis van het meestal groot uitgevallen
klankbord boven de kansel, begon het woekeren met geluidsinstallaties, met microfoons in allerlei
maten en vormen, snoertjes en batterijen, èn de wekelijkse zorg: doet ie ’t of doet ie ’t niet.
Fundamenteel poogden de liturgievernieuwers meer te veranderen dan de gang van zaken in de
kerkdienst alleen. Uiteindelijk heeft het doen en laten in de kerkdienst alles te maken met de manier
waarop het geloof, in alle aspecten, in het dagelijks leven wordt ‘vertaald’. Hoe dan ook, er moest
een eind komen aan de vermeende tegenstelling tussen ‘geloven op zondag’ en ‘geloven op maandag
t/m zaterdag’. De bezem ging ook door menige ‘theologie’. Werd het geen tijd om de in het verleden
luidkeels verkondigde zondigheid van de mens eens een ander jasje om te hangen dan het alleen
nederige smeken om genade? Het werd o.a. de tijd van de ‘bevrijdings-theologie’ uit Latijns-Amerika
en, in het verlengde daarvan, ook die van de feministische-theologie: vrouwen, zo zei men, kwamen
er in de bijbel immers nauwelijks aan te pas en dát moest nu maar eens anders. Alles moest anders
na de jaren zestig van de vorige eeuw en… werd ook ánders. De omgang van G’d en/of Jezus met
mensen kon het best allemaal in elkaar geschoven worden tot één, lang uitgesponnen verhaal waarin
vooral de dankbaarheid om het geschenk van het leven van zondag tot zondag gevierd werd. De
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zondagen met elk een eigen karakter, steeds een stukje vierend van deze ingewikkelde geschiedenis,
werden als kralen aan één ketting geregen tot: ‘kerkelijk’ jaar. Zonde, genade, verzoening en vergeving
verdwenen wel niet uit de kerkelijke handboeken maar in menige kerkelijke stroming dreunden die
begrippen niet meer vanaf de preekstoel neer op de gemeente. De veranderingen in de liturgie
beoogden een brede bewustwording: het leven in Gods koninkrijk dat Jezus voor ogen stond, bleek na
uitleg van gelezen bijbelteksten menigmaal haaks te staan op de manier waarop het dagelijks leven
werd geleefd. Als de oproep tot ‘overdenking’ van die dagelijkse praktijk kleurrijk, gevarieerd en toch
sterk genoeg zou zijn, zonder bestraffende geluiden of vingers, zou de oproep tot verandering,
bijstelling, omkering, bekering, wellicht beter beklijven.
Maar, zo zegt de inleiding van het in 1985 verschenen tijdschrift ‘Eredienstvaardig”:
‘Dat wie zich opzettelijk met de goede vorm van de godsdienstoefening bezighoudt, wordt meteen als ‘elitair’
betiteld.’ 1

De toon was al jaren daarvoor gezet. Die toon werd tot een oerwoud van tegenstrijdige ‘melodieën’.
De taal van de kerk werd zo langzamerhand zelf te zwaar, te onderdrukkend, gevonden. De taal van
de bijbel…wie begréép dat nu nog? Wat wás dat nou toch voor een boek, zo’n God van het oude
testament die maar gewelddaden liet plaatsvinden, kijk maar naar de zondvloed. Nou ja, het nieuwe
testament was dan wel een graadje beter, dat ging tenminste over Jezus. Die was toch een en al
‘liefde’? Maar wonderlijk duidelijk werd ook dat uitgerekend de liturgievernieuwers van deze kerkelijke
problemen niet zoveel moesten hebben! In hun ogen moest het kerkelijke doen en laten in de
kerkdiensten éérst meer taal in de drieslag van ‘toen, nú èn toekomst’ gaan spreken! De grote schatten
van de kerkelijke cultuur die door al die ‘preektijgers’ zo verschrompeld was geraakt door willekeur,
somberheid en gebrek aan gestileerde omgangsvormen, moesten worden uitgegraven, weer vooral
feestelijk worden opgepoetst om daarna weer met trouw van de kerkganger te worden beloond.
Langzaam was zichtbaar geworden dat er het een en ander ging schorten aan die ‘trouw’ van de
kerkganger. De liturgievernieuwers zagen hun kans schoon: door de geschiedenis van God en mensen
in een vaststaande ordening aan te bieden van zondag tot zondag, met daarin voor elke zondag een
eigen accent, met daarin de regelmatige viering van de sacramenten Doop en Avondmaal, dat te
omlijsten met kwalitatief goede en afwisselende kerkmuziek zowel vocaal als instrumentaal, rond de
twee brandpunten van het jaar, de Paaskring en de Kerstkring, zou de ‘participatie’ van de kerkganger
aan de dienst worden vergroot en het enthousiasme voor de diensten toenemen. Zoveel hadden
experimenten op dat gebied rond de avonddiensten, de Nocturnen, in Amsterdam wel geleerd. Maar
Nederland was groter dan Amsterdam. Wie deed aan ‘liturgie’ kon al snel gebombardeerd worden tot
een elitaire ‘hoog liturg’ die nu eenmaal niks ophad met ‘zo lekker gewoon blijven’ en vergat
‘aansluiting te zoeken bij ‘de gewone man’. Overigens bleek de gemiddelde kerkganger lang niet altijd
gediend van dat ‘gedoe’ om in de dienst van alles hardop te moeten meespreken of ‘antwoorden’: het
kon best blijven bij wat het was, het zingen van een enkele psalm of een gezang! Willem Barnard
bundelde in 1972 een twaalftal artikelen over deze materie in zijn boekje ‘Eredienstvaardigheid’.
Voorop een foto van de kerkzaal van onze kerk en achterop het ons bekende ‘Rozendaals kerklied’. De
voorzichtigheid en bescheidenheid doordrenken de eerste bladzijden:
“Maar ik verzeker u, het is niet de bedoeling, mijn eigen liturgische haan koning te laten kraaien. In tegendeel
zelfs; als ik zou schrijven over de liturgie in het algemeen, dan zou men kunnen denken: zó moet het. Althans,
volgens de schrijver dezes. Maar de indruk dat ik u zou gaan vertellen ‘hoe het moet’, wil ik vermijden. Ik wil
alleen vertellen ’hoe het kan’, hoe het ergens wordt gepraktiseerd en hoe het misschien ook bij u zou kunnen.
(…) Maar de liturgie wordt, geloof ik, door twee gevaren van weerskanten in de knel gebracht: enerzijds door
ondoordachte improvisatie, anderzijds door byzantinisme, door slaafse vormelijkheid. De deskundigheid die
zegt: zo moet het, kan evenzeer het leven verstikken als de ondeskundigheid die geen maat en geen raad
weet.”2

Die strijd tussen ‘deskundigheid’ en ‘ondeskundigheid’ woedt nog altijd. Want hoe definieert men
‘liturgie’ of de ordening van het kerkelijk jaar? Wie ‘laag-liturgisch’ wil heten viert echt het Kerstfeest
niet op eerste Paasdag en wie voor ‘hoog-liturgisch’ wordt versleten viert Pasen en Pinksteren ook niet
1
2

Eredienstvaardig jaargang 1, nr. 1 pg 3 uitg. onder auspiciën van de prof. G. van der Leeuwstichting 1985.
Dr. W. Barnard “Eredienstvaardigheid”, uitg. Prof, G. v.d. Leeuw Stichting Amsterdam 1972 p. 5
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op één dag. Het verschil kan te maken hebben met wat de liturgiewetenschappers van vandaag
zeggen. De moderne mens krijgt steeds minder behoefte aan vaststaande uitdrukkingen, beelden,
vormen, taal etc. En al helemaal niet aan het gebruik daarvan in een onveranderlijke omgeving.
Daarmee lijkt de opbouw van de modernste orde van dienst meer te gaan lijken op wat
liturgiewetenschapper Marcel Barnard ‘bricolage’ noemt. Een samengesteld geheel uit allemaal niet
noodzakelijk met elkaar samenhangende delen. Kortom een orde, niet langer geleid door een
vaststaand leesrooster en een kerkelijk jaar, maar door een actueel thema.
“De eredienst is een dienst van God aan mensen, die de dienst van mensen aan God oproept, draagt en omvat’,
is het eerste kenmerk. Gods ja gaat vooraf aan het menselijke amen. De kerkdienst omvat daarom de ‘dubbele
beweging’ van God naar de mens en omgekeerd van de mens naar God. Om die reden speelt de verkondiging
ook een belangrijke rol in de protestantse kerkdienst: er komt een woord naar de gemeente toe, er wordt haar
iets aangezegd dat niet in haar eigen hart kan opkomen. (….) Het Woord van God is in de eerste plaats namelijk
het vleesgeworden Woord: Christus zelf, de levende Heer. Maar het gaat niet alleen om het Woord. Net zo
goed als Gods Woord ook zijn daden omvat, omvat het antwoord van de gemeente meer dan alleen maar
woorden. Het menselijke antwoord bestaat ook uit handelingen: het gaat niet alleen om ‘verkondigt’, maar
ook om ‘doet dit’. Liturgische handelingen - nemen, delen, breken, musiceren, zingen, bewegen, zitten, staan,
knielen en spreken - zijn alle onlosmakelijk elementen van de eredienst en verdienen alle even grote
zorgvuldigheid, benadrukt Barnard.”3

De onderliggende vraag of/dan wel in hoeverre de vorm ook de inhoud bepaalt of andersom, wordt
ook hier niet beantwoord. Het verschil tussen de diverse onderdelen van het ‘Oecumenisch
Ordinarium’ en de Bricolage-Liturgie is dat de onderdelen in het Oec. Ordinarium qua karakter met
elkaar overeenstemmen, iets wat in de Bricolage Liturgie wel mag, maar niet noodzakelijk is. Marcel
Barnard gebruikt het woord ‘bricolage’ voor het knip- en plakwerk in de gelijknamige liturgie omdat
daarin de verschillende onderdelen met hun diverse stijlen herkend zullen worden door de gemeente
die bestaat uit mensen van verschillende leeftijd met hun uiteenlopende ‘smaken’. Het Oec.
Ordinarium daar tegenover ‘ordent’ volgens de lijn van het vaste rooster van Schriftlezingen en de
gang door het kerkelijk jaar, daarmee ieders persoonlijke stijl en voorkeur, ook die van de ‘uitvoerders’
in de dienst, ondergeschikt makend aan de betreffende viering of ordening.
Feit blijft echter dat hoe ordenend dat Oec.Ordinarium ook is, er sprake blijft van knip- en plakwerk!
Dat is dan weliswaar geen ‘bricolage’, stapeling van ieders voorkeur naar stijl en smaak, maar er valt,
geleid door de Schriftlezingen en de gang door het kerkelijk jaar, wel het een en ander te kiezen,
zondag aan zondag! Niet voor niets telt ons Liedboek 1617 pagina’s, de registers meegerekend, en
1016 liederen!
Op pagina 593 begint ons ‘kookboek’ daarom met de gerechten voor ‘De Eerste Dag’. De onderdelen
van het zondagsmenu zijn bekender dan we ons realiseren. Menige CD in onze muziekkast vermeldt:
Kyrie-Gloria-Credo-Sanctus-Benedictus-Agnus Dei waarbij er dan vanuit wordt gegaan dat elke Mis ook
de eucharistie viert! Onze zondagsorde valt in drieën uiteen: ‘De Voorbereiding’, ‘De Schriften, gelezen,
gezongen en uitgelegd’ en de ‘Dienst van Gaven en Gebeden’. Als we het Heilig Avondmaal vieren, luidt
de laatste categorie ‘Dienst van de Tafel’ . Drie prachtige, maar wel nog lege borden. Vandaag alleen
‘de Voorbereiding’. Om te beginnen ligt er een toefje zelfwerkzaamheid: voor wie dat wil is er
gelegenheid om in het hoekje met de gedenkkaarsen voor iemand een kaars van gebed aan te steken.
De organist laat het orgel een paar minuten klinken, de ambtsdragers en de cantorij nemen hun plaats
in, er wordt voorgeproefd van wat we deze zondag zingen. Daarna gaat de koster naar buiten en luidt
de klok. Dat laatste is altijd bijzonder: het is voor vandaag de laatste, bescheiden, oproep dat er in het
kerkgebouw te midden van de verzamelde gemeente een bijzonder gerecht opgediend gaat worden!
Als de koster de deur heeft dicht gedaan en zijn plaats heeft ingenomen achter de knoppen van de
geluidsinstallatie waarmee het bijzondere gerecht ook via kerkomroep.nl menige huiskamer zal
bereiken, begint de dienst. Er wordt gezegd òf gezongen: ‘Onze hulp is de Naam van de Heer, die Hemel
en Aarde gemaakt heeft.’ Wordt vervolgd.
Oktober 2018, Ada Waalboer.
3

Marcel Barnard in de Synode-notitie: ‘Tot Gods eer’- Handreiking voor gesprekken over liturgie 16 november
2017
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Contactmiddag KBO/PCOB op dinsdag 13 november in
de Elleboog van Nieuw Schoonoord om 14.30 uur.
Het onderwerp van de presentatie is deze middag: Mata Hari
Op 15 oktober 1917 werd de Nederlandse danseres Mata Hari iets
buiten Parijs door een vuurpeloton geëxecuteerd. In een vonnis was
eerder gesteld dat ze zich schuldig had gemaakt aan hoogverraad
vanwege spionage voor de Duitsers.
De schaarse bronnen die licht werpen op de relatie tussen Mata Hari,
haar ex-man John Mac Leod, majoor bij de KNIL, en hun dochter Non, getuigen van een aangrijpend
gezinsdrama. Een drama dat zich voor het grootste gedeelte afspeelde in de gemeente Rheden.
Het verhaal verbindt en geeft inzicht in een viertal historische ontwikkelingen aan het begin van de
twintigste eeuw: de koloniale geschiedenis in Nederlands-Indië, de aanloop en consequenties van de
Eerste Wereldoorlog, de decadentie van het Belle Epoque in Parijs en de situatie van de Veluwezoom
als Gelders Arcadië.
Gerrit van Middelkoop komt ons er alles over vertellen en laten zien en staat garant voor een
boeiende middag.
Allen hartelijke welkom en neem gerust iemand mee!
Wanneer u deze middag niet aanwezig kunt zijn, kunt u donderdag 8 november deze presentatie zien
en beleven in Rheden in het Dorpshuis Willem de Zwijger Mr. B van Leeuwenplein 1 Aanvang: 14.00
uur

UITNODIGING (herinnering)
U, lezer van deze Nieuwsbrief, weet toch dat u van harte uitgenodigd bent en dus van harte welkom
bij de presentatie van mijn nieuwe dichtbundel "De 7+1 Werken van Barmhartigheid"?.
Deze gebeurtenis zal plaatsvinden op woensdag 14 november a.s. om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30
uur) in de Serre van onze kerk. De gedichten zijn geschreven naar en bij een serie van 8
schilderingen/druksels (die alle paginagroot en in fraaie kleuren zijn afgebeeld).van de ons bekende
Arnhemse kunstenaar Gerard Ursem. Er zal worden voorgedragen door Walter Jansen en Gerard
Ursem zal zijn druksels toelichten, er zal tussendoor gemusiceerd worden door Janneke Bron (piano)
en Rini van Dijkhuizen (altviool) en er zal onder het genot van een kop/glas gelegenheid zijn het
boekwerk te laten signeren. De auteur zal een eerste exemplaar aanbieden aan een
vertegenwoordiger van het Leger des Heils/het Hospice Rozenheuvel.
[aanmelden gewenst via www.eenpassievoorboeken.nl ]
Jaap van Dijkhuizen
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Terugblik 13 oktober: startzondag/gemeentezondag/feestelijke dienst
Hoe we hem ook noemen, het is een goede gewoonte om na de zomervakanties de komende
activiteiten in en rondom de gemeente onder de aandacht te brengen.
Dus na de avondmaalsdienst en de koffie gingen we terug naar de kerk. Allereerst kreeg Hein Hoek,
penningmeester van de Stichting Vrienden van de Kerk, het woord om het programma van het
seizoen 2018/19 toe te lichten. De filosofische kring, waarvan de eerste bijeenkomst al is geweest,
heeft dit jaar als thema ‘sleutelen aan de grenzen van de mens’. En natuurlijk komen er weer een
paar mooie concerten. Ook overhandigde de heer Hoek, onder het motto ‘zet uw licht niet onder de
korenmaat’, aan de voorzitter van de kerkenraad een messing plaatje dat de bijdrage van de Stichting
aan de restauratie van ons orgel belicht.
Gerda van den Bijllaardt vestigde de aandacht op de vele activiteiten die de KIK ook in het nieuwe
seizoen weer hoopt te organiseren, waaronder het Open Podium (28 oktober al!), de fair en de
maandelijkse filmvertoningen.
Frans Ort gaf een toelichting op het samen met de PG Velp samengestelde Vorming en
Toerustingsprogramma. Een indrukwekkende reeks gespreks- en bijbelkringen, meditaties,
leerhuisbijeenkomsten, wandelingen, muziek, tekenen, samengebracht in een fraai boekwerkje.
Tenslotte trakteerde de cantorij onder leiding van Ada Waalboer ons op een paar fraaie Engelse
liederen: Sweet Polly Oliver - old English Tune, arr. Benjamin Britten; The Ash Grove - Welsh Tune,
arr. Benjamin Britten en (zeer toepasselijk) The Last Rose of Summer - Irish Folk Song, arr. Greg
Gilpin.
De afsluiting ging gewoontegetrouw gepaard met een goed glas en heerlijke hapjes. Dank aan alle
helpende handen! Erik Kool
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Raad van Kerken Velp/Rozendaal (www.rvkvero.nl)
Een van de activiteiten van de Raad van Kerken Velp/Rozendaal is het
onderhouden van een website met als titel zin in de regio
(www.zininderegio.nl) Met deze website wil de raad een overzicht geven van
zingevende activiteiten uit de regio. Dus niet alleen die van de raad zelf, maar
ook die van andere organisaties. En activiteiten in Velp of Rozendaal, maar ook
die uit de regio om ons heen.
Dit jaar hebben de webmasters zich ingespannen om in dit overzicht zo veel mogelijk activiteiten op
te nemen. Daartoe zijn nieuwe contacten gelegd, zodat de website regelmatig wordt aangevuld met
nieuwe activiteiten. Meestal vinden deze activiteiten plaats in de periode van oktober t/m mei.
Dus, indien u geïnteresseerd bent, kunt u deze website raadplegen. U zult verbaasd zijn over het
grote aantal activiteiten waar u naar toe kunt gaan. Misschien is er ook voor u iets bij. Daarom nog
een keer de naam van de website: www.zininderegio.nl

De deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen in de Raad van Kerken Velp/Rozendaal zijn:
Apostolisch Genootschap Velp, Protestantse Gemeente Rozendaal, Protestantse Gemeente Velp, RK
parochie Eusebius locatie Velp, Vrije Evangelische streekgemeente Velp en de Vrijzinnigen Velp. Zij
zijn actief betrokken bij alles wat mensen beweegt in termen van geloof, samen-kerk-zijn en
maatschappij. Vroeger lag de nadruk meer op de oecumene. Maar veranderende tijden vragen ook
veranderende woorden.
Een volgende keer schrijven wij over de andere activiteiten van de Raad.
Bert Beekhuis, lid van de Raad namens Rozendaal

Kloosterervaringen

Sinds jaar en dag breng ik van tijd tot tijd een
aantal dagen in retraite door in een klooster.
Zo was ik te gast bij onder anderen Trappisten,
Benedictijnen, Benedictinessen en Blauwe
Zusters, maar het liefst verblijf ik in de Abdij van
Berne bij de Norbertijnen (oudste orde in
Nederland) in Heeswijk-Dinther. Steeds weer
onder de indruk van devotie en rust, en niet te
vergeten overrompelende gastvrijheid. en
vriendelijkheid. Ik vind er rust, (religieuze)
herkenning en geloofsverdieping, vier/bid alle getijden mee en kom verrijkt weer thuis.
Ik was er weer, voor de tweede keer dit jaar, van 7-12 oktober en kon niet nalaten mijn gevoelens
neer te leggen in een drietal klassieke sonnetten. Onmiddellijk na een getijdengebed/viering en op
de achterkant van een paar gebruikte enveloppen geschreven. Mijn gastheren waren enthousiast en
hebben ervoor gezorgd dat de gedichten meteen werden uitgetikt.
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Ochtendgebed in de Abdij van Berne
Als overal de dag nog moet beginnen
De wereld buiten nog niet is ontwaakt
Gaan witte pijen zacht de kerkzaal binnen
Een geest heeft hen ontvankelijk gemaakt
Voor wat niet kan gevat in fraaie zinnen
Maar mensen in hun dieper voelen raakt
En slechts omschreven kan als echt beminnen
Van wat er is waar ons begrijpen staakt
Ik ben hun gast en mag als gast ervaren
Hoe hun gebed mij in hun wereld voert
Vanuit het koor komt hun sonore zingen
Steeds als hun woorden bij mij binnendringen
Weet ik mij in mijn eigendunk gevloerd
En neem het mee naar huis om te bewaren
Sonnet eucharistieviering in de Abdij van Berne
Wat ik zich rond het altaar zie voltrekken
Het samenspelen van gebaar en woord
Zet mijn latente scepsis overboord
Doordat de celebrant ons weet te wekken
Uit apathie die bij ons mensbeeld hoort
Dat het mysterie liefst maar zou bedekken
Met ratio en die flink op te rekken
Tot het de tijdgenoten niet meer stoort
Het doet mij goed te kunnen constateren
Dat de Abdijkerk hier een vindplaats blijft
Voor mensen zoals ik die moeten leren
Dat wat geloven heet toch meer beklijft
Dan bloedeloos en ijskoud calculeren
Dat mensen naar een platte wereld drijft

Avondgebed in de Abdij van Berne
Ook deze dag is nu geschiedenis
De trieste slotsom van een reflecteren
Over wat niet terug te draaien is
Als je volstaat met zielloos vegeteren
Maar hier weet men wat er te vieren is
Dat na zonsondergang de kansen keren
Er volop ruimte voor het dromen is
Dromen die werkelijkheden corrigeren
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Het stilstaan bij wat was kan mij bevrijden
Van loden lasten die de dag oplegt
Maar die gewichtloos worden als je bidt
Verlost te worden van een zinloos lijden
En afziet van het eeuwige gevecht
Tegen de ander die hier naast mij zit
Jaap van Dijkhuizen
(Heeswijk-Dinther, 10 en 11 oktober 2018)

Zomerfair Rozendaalse kerk groot succes
Afgelopen juni vond de tiende zomerfair plaats in de kerk van Rozendaal. Naast de traditionele
elementen als de expositie van kunstenaars in het kerkgebouw, de kraampjes in de pastorietuin, het
optreden van de Rozendaalse Kapel en de lekkere hapjes en drankjes, waren er dit jaar ook een paar
nieuwe elementen. Op de boekenmarkt stond niet alleen boekhandel Jansen en de Feijter, maar
brachten ook enkele particulieren hun oude of juist net uitgekomen boeken aan de man. En in de
tuin was een podium gebouwd waarop de jeugd zijn muzikale kunnen liet horen. Dat laatste in het
kader van 200 jaar gemeente Rozendaal.

Het prachtige weer en de vele bezoekers zorgden voor een echt ‘zomerfair’ gevoel. Vanwege dit
succes is besloten om ook volgend jaar de fair volgens deze formule te organiseren. Zet de datum
alvast in uw agenda: het weekend van 16 en 17 juni 2019.
En als u kinderen hebt (of kent) die het leuk vinden om podiumervaring op te doen in een gezellige
en welwillende ambiance, zijn we blij met uw aanmelding via gerdavandenbijllaardt@gmail.com.
Namens de werkgroep Kunst in de Kerk, Erik Kool.

En tenslotte:
Een warm dankwoord aan Jan van der Flier die vele jaren lang al
fietsend deze nieuwsbrief bezorgde bij diegenen die niet over een
computer beschikken. Zo’n 20 adressen in Rozendaal en Velp, in weer
en wind op de fiets. Dat hij nu besloten heeft ermee te stoppen is
alleszins begrijpelijk.
En vervolgens ligt de vraag voor de hand of er - je weet maar nooit onder onze lezers iemand is die dat van Jan zou willen overnemen???
Ik wacht gespannen af en kijk uit naar uw mailtje of telefoontje!
Gerda van den Bijllaardt
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Agenda PG Rozendaal 2018
November

December

Ma 5

20 – 22.00 uur

Wo 7
Zo 11
Ma 12
Wo 14
Wo 14

10 – 12.30 uur
10.00 uur
20 – 22.00 uur
10 - 12.30 uur
16.00 uur

Do 15
Zo 18
Ma 19

14 – 16.00 uur
10.00 uur
20 – 22.00 uur

Wo 21

10 -12.30 uur
10.30 uur

Wo 21
Zo 25
Wo 28
Do 29
Vrij 30

14.30 – 17.30 uur
10.00 uur
10 – 12.30 uur
14 – 16.00 uur
10 – 12.30 uur

Zo 2

10.00 uur

Ma 3

20.00 – 22.00 uur

Wo 5

10 – 12.30 uur
10.30 uur

Filosofische Kring: Dr Laurens
Landeweerd
Serre van Rozendaal
Ds. G. Grandia, Doesburg
HA
Bachs cantates
Serre van Rozendaal
Presentatie gedichtenbundel van Jaap
van Dijkhuizen
Leerhuis Joodse traditie
Ds. P.C. Barnard, Blaricum
Filosofische Kring: Prof. Dr. Ciano
Aydin
Serre van Rozendaal
Lezing over Venetië door Peter
Manders
Film in de tuinkamer
Ds. M. Beekhuis-Wassenburg,
Serre van Rozendaal
Leerhuis Joodse traditie
Nicodemus
Pastor Janneke Bron, Velp
1e advent
Filosofische Kring: Prof. Dr. Eline
Slagboom: Biomedische
ontwikkelingen in
verouderingsonderzoek
Serre van Rozendaal:
Tropische verhalen door Jean Pécasse

Voor meer informatie: www.dekerkvanrozendaal.nl
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