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Ter overweging 
 
Toen ik in Rozendaal kwam, viel mij vrijwel onmiddellijk de stiltehoek op die achterin onze 

kerk gemaakt is: er hangt een afbeelding, er kunnen kaarsen worden gebrand. Indertijd hing 

er een werk van de Groninger kunstenaar Hendrik Werkman. Deze is een aantal jaren geleden 

verruild voor een foto in een lijst. Op de foto staat de deurklink van de kathedraal van Mün-

chen afgebeeld: het is een engel. Wij noemen deze afbeelding ‘de engel van de stilte’. Het is 

een contemplatieve, tot inkeer stemmende foto die er alweer een aantal jaren hangt. Omdat 

dergelijke afbeeldingen ook weer zo nu en dan moeten worden vervangen, heb ik een nieuwe 

foto aangeleverd. Het is een fotobewerking (paintograph) van een roos. Het vurige en vlam-

mende rood wordt doorsneden door plekken van donkergrijs en zwart: er blijven onzichtbare 

plekken over die zich misschien pas later zullen ontplooien. Ik noemde de afbeelding dan ook 

rosa mystica, een roos van mystiek. De gedachten bij deze afbeelding is dat de liefde zich aan 

ons toont: in de gestalte van Jezus van Nazareth, de persoon van Maria, zijn moeder, en van 

de vele mensen om ons heen die een bloeiend teken zijn van Gods liefde. Tegelijk zijn er in 

die relatie ook plekken die nog geheim zijn, die nog ondoorgrondelijk zijn, die ruimte laten 

voor nadere ontmoeting. Vandaar dat ik hoop, dat deze afbeelding ons bij het ontsteken van 

een aandachts-kaarsje mag inspireren. Wat gebeurt er met de vorige afbeelding? Daarover 

hebben we afgesproken dat deze in onze kerk bewaard zal blijven. Na verloop van tijd kan 

deze ook weer worden opgehangen op die plek. 

 

ds Frans Ort 
******* 

 
In Memoriam Dick Mantel 
 
Op 9 januari jl. overleed Dirk Johan Mantel van de Rozendaalselaan te Velp. Hij overleed in 

zijn eigen appartement, niet ver van de plek vandaan waar hij ook geboren was. Zijn werk-

zame leven heeft hij gewerkt in de fietsenwinkel en later in de electronicazaak aan de Rozen-

daalseweg. Tijdens een besloten uitvaartplechtigheid in de Serre hebben wij zijn leven her-

dacht: de lange tijd dat hij zijn leven deelde met zijn vrouw Jos of ‘Josje’ zoals hij haar liefdevol 

noemde. Zij vormden een sterk team, zowel in de zaak als in het leven. Dick leefde voor de 

zaak: hij was altijd bereid om in te springen als er zaken kapot waren of niet goed functio-

neerden. Daarover kon hij naderhand smakelijk vertellen, verhalen die hem bleven vergezel-

len toen hij ouder werd. We herdachten met zijn kinderen het samen kamperen, op de cam-

ping in Zeddam tijdens de weekenden, maar ook op vakantie in Frankrijk. Daarbij was Dick 

een verzamelaar: hij spaarde postzegels, enveloppen uit de Eerste Wereldoorlog en hij wist 

veel van de geschiedenis rondom het kasteel en rondom de oorlog. Jos en Dick waren daarbij 

ook trouwe kerkgangers: zij bezochten de diensten, ze waren lid van de Nicodemuskring. Na 

de dood van Jos heeft Dick manmoedig zijn best gedaan om zich ‘erdoorheen te slaan’. Dat 

lukte maar moeizaam: hij miste haar verschrikkelijk. Daarbij liet zijn gezondheid het steeds 

meer afweten. Bij zijn sterven overheerste dan ook het gevoel, dat ‘het goed was zo’. Tijdens 
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de plechtigheid lazen we gedichten (zoals Jos altijd deed voor Dick) en teksten. Daarna heb-

ben wij hem te rusten gelegd bij Jos op de begraafplaats van Rozendaal. Ik wens zijn kinderen, 

klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe bij het komende gemis. 

 

ds. Frans Ort 
******* 

 
Open Podium 
Tijdens het Open Podium Poëzie in november was één van de dichters die werk met ons deel-

den, Guido van Stappen. Ik sluit af met zijn gedicht Fluister: 

 

 Fluister 

  
Fluister als een muisje, kruip als een muisje, 
beweeg als een muisje, en kom dan stil vlakbij,  

 
 fluister dan in mijn oor, zeg het zacht, 

zacht, die het bijna onhoorbaar… 
 
 dat je hart blij wordt van onze stille verbinding, 
 hoe wij bijna onhoorbaar verbonden zijn, 
 
 met elkaar, met woord, met daad, 
 met aanraken, met spreken, zwijgen, 
 
 met fluisteren, heel zacht, fluister dan, 
 zacht in mijn oor, wat er pijn doet, 
 
 en huil dan, huil dan zacht, 
 en weet, ik ben er voor jou. 
 

Guido van Stappen 
 

******* 
Kerkdiensten 
 
5 februari 2023, 5e na Epifanie,  10 uur                                                                                                                               
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal                                                                                                                  
voorganger: ds. Frans Ort, Maaltijd des Heren 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl , verder zoeken op Rozendaal 
   
12 februari 2023, 6e na Epifanie, 10 uur                                                                                                                                                                          
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal                                                                                                                                      
voorganger: ds. Deodaat van der Boon 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl , verder zoeken op Rozendaal 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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19 februari 2023, 7e na Epifanie, 10 uur                                                                                                                   
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal                                                                                                            
voorganger: ds. Marieke Fernhout                                                                                                                           
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl , verder zoeken op Rozendaal 
 
26 februari, 1e zondag van de 40 dagentijd, Invocabit, 10 uur                                                                                                                         
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal                                                                                                             
voorganger: ds. Els de Clercq                                                                                                                                            
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl , verder zoeken op Rozendaal 
 

******* 
Bij de diensten 
  
Begin februari leven we nog altijd onder het beslag van ‘Epifanie’. Wat met de 4 Adventszon-

dagen in december vorig jaar is begonnen zal nu meer en meer  het aan het licht komen: wie 

gaat het Kerstkindje worden? Wonderlijk is dat we over het opgroeien van Jezus nauwelijks 

iets meer horen dan dat aan hem op de geëigende tijd religieuze rituelen worden voltrokken.  

Hoe zwaar zijn ouders het met hem hebben gehad lezen we alleen in het verhaal rond hun 

twaalfjarige zoon die zoek raakt, maar…..gevonden wordt in de Tempel (Lukas 2:41-52): de 

confrontatie met een van religieuze rituelen waarover niet meer de ouders maar een twaalf-

jarige jongen zelf beslist? Deze geschiedenis staat niet in het evangelie van Mattheüs en 

daarom horen we daar dit jaar niets over. Het gaat in de bijbel kennelijk om het ‘worden’ van 

het Kerstkind in relatie tot de Eeuwige.  

In de lezingen uit het Matteüsevangelie  voor deze tijd  gaat het  niet om de vraag: ‘Wát wordt 

hij die in de Kerstnacht werd geboren?’ Maar om de vraag ‘Hoé wordt hij zo, dat hij de taak 

die de Eeuwige van hem vraagt, beamen zal?’ In dat kader lijkt de ‘beproeving’ van Jezus in 

de woestijn m.i. ook een ‘krachtmeting’ voor de Eeuwige zelf. Zal Jezus werkelijk degene blij-

ken te zijn die de Eeuwige in hem vermoedt? Immers, de mens is geschapen. Ook Jezus. Met 

alle vrijheid om op de roeping door de Eeuwige wel of niet  ‘amen’ te zeggen.  

Op de laatste zondag van februari begint de 40-Dagen tijd, de zeven weken tot Pasen. Zeven 

weken waarin steeds duidelijker wordt dat Jezus op zijn weg zijn ‘amen’ zo vervult ten dienste 

van anderen,  dat hijzelf door andere mensen gevonnist wordt.  Uitgerekend in zijn allerlaat-

ste nacht zal hij zijn roeping zonder ook maar enig voorbehoud  beamen: mijn Vader, als het 

mogelijk is, laat dan deze beker aan mij voorbijgaan; alleen: niet zoals ík wil, nee, zoals gij…’ 

 

zondag 5 februari, 5e na Epifanie 

liturgische kleur: groen 

vg: ds.Frans Ort. 

lezingen: Jesaja 43: 9-12; Mattheüs 5:13-16   

 

wij zingen: 

Morgenlied: LlvO II 18:  ‘Geloofd moet Abrams God’ 1A 2A 6A 

 Drempelgebed: NLB 298: ‘Eeuwige, onze God’ - cantorij I en allen II 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Psalm: Ps. 145: 1.2.6 

Kyrie en Gloria: Kyrie 301k, Gez. 310: ‘Eén is de Heer, de God der goden’   

Na eerste lezing: Gez. 176:  ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’ 4.5.6  

Na Evangelielezing: Lofprijzing 339c 

Na Verkondiging: Gez. 848: ’Al wat een mens te kennen zoekt’ 

Tafelgebed: Spreken en zingen: NLB 403e 

Zegening:  NLB 229: ‘Gezegend zijt Gij, eeuwige God’ 

Slotlied: Gez. 974: ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’ 

 

zondag 12 februari, 6e na Epifanie 

liturgische kleur: groen 

vg: ds. Deodaat van der Boon 

lezingen: Deuteronomium 30:15-20; Mattheus 5:17-26 

 

wij zingen: 

Morgenlied: LlvO II 18:  ‘Geloofd moet Abrams God’ 1A 2A 7A 

 Drempelgebed: NLB 298: ‘Eeuwige, onze God’ - cantorij I en allen II 

Psalm: Ps. 67: 1.2.3 

Kyrie en Gloria: Kyrie 301k,  Gloria 303: ‘Zonne en maan’ 

Na eerste lezing: Uit: ‘De woorden gezongen’  - Gez. 40: ‘De nieuwe toekomst’ t. 

Marga Kool, mel. Willem Vogel 

Uit: Het ‘Oudkatholiek Gezangboek’  - Gez. 531: ‘Van de broeder-

schap’ t. Willem Barnard, mel. Marcel Weemans  

 Na Evangelielezing: Lofprijzing 339c 

Na Verkondiging: Gez. 316: ‘Het woord dat u ten leven riep’ 

Slotlied: Gez. 325: ‘Dat woord, waarin ons richting werd gegeven ’  

 

zondag 19 februari, 7e na Epifanie 

liturgische kleur: groen 

vg: ds. Marieke Fernhout 

lezingen: Exodus 22:20-26; Mattheus 5:33-48 

 

wij zingen: 

Morgenlied: LlvO II 18:  ‘Geloofd moet Abrams God’ 1A 2A 8A 

 Drempelgebed: NLB 298: ‘Eeuwige, onze God’ - cantorij I en allen II 

Psalm: Ps. 18a: cantorij en gemeente 

Kyrie en Gloria: Kyrie 301k,  Gloria 299j: ‘Om de mensen en de dieren’ 

Na eerste lezing: Gez. 973: ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ 

 Na Evangelielezing: Lofprijzing 339c 

Na Verkondiging: Gez. 992: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’ 

 Slotlied: Gez. 993: ‘Samen op de aarde’ 
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zondag 26 februari, Invocabit 

liturgische kleur: paars 

vg: ds. Els de Clercq 

lezingen: Genesis 2:15-3:9; Mattheus 4:1-11 

 

De afbeelding van vandaag op de 1e zondag 

van de 40-Dagentijd is weer een oud schilderij 

uit de 14e of 15e eeuw. Het wordt soms toe-

geschreven aan de schilder Dieric Bouts 

(1410-1475) maar zeker is men daarvan niet. 

Als het zijn werk is,  kan dat vroeg werk zijn, want hoewel hij later de meester werd van het 

perspectief, ziet dat er op dit schilderij nog wat onbeholpen uit. Linksboven en rechtsboven 

laten flarden zien van een ‘boog’, het kan dus een doorgang of een plafond gesierd hebben.  

Deze afbeelding kan deel uitgemaakt hebben van een groter, maar verloren gegaan, werk. 

Waar dit te zien is heb ik niet kunnen achterhalen. 

De 40-Dagentijd begint met de lezing uit Genesis: het begin. Dat is de 40-dagentijd immers 

ook. Begin van de leerweg van G’d om mens onder èn met de mensen te kunnen zijn. In hfd 

2 van Genesis klinkt het gebod van de Eeuwige: de inmiddels geschapen mens zal van alle 

‘geboomte’ in de hof eten. Maar van één boom niet: ‘daarvan zul je niet eten- want ten dage 

dat je van hem eet zul je de dood sterven!’.  Dreigt de G’d van de Schepping hier al met de 

dood? Zal hij als deze eerste mens de hand uitstrekt naar een verboden vrucht meteen met 

een bliksemschicht treffen en wegvagen van de net ontstane aardbodem? Dat staat er niet. 

Er staat wel welke boom verboden vruchten voortbrengt: de boom van ‘goed en kwaad’.  Een 

‘leer-boom’ dus. De mens zal niet ‘oordelen’. Zodra hij van die ‘leer-boom’ eet, zal het gaan 

gebeuren: of hij wil of niet, gaat hij niet alleen over zichzelf, maar ook over al het andere 

‘oordelen’. En, zo voorziet de Eeuwige:  de mens zal het niet kunnen, goed van kwaad onder-

scheiden. Van dat niet-kunnen zal hij tenslotte ziek worden, van spijt, van schuld, en tenslotte: 

sterven.  Niet voor niets wordt Vrouwe Justitia afgebeeld met een ‘blinddoek’, een ‘weeg-

schaal’ en een ‘zwaard:  haar blinddoek staat voor rechtspraak zonder aanzien des persoons, 

haar weegschaal voor het afwegen van feiten en omstandigheden, haar zwaard voor het von-

nis. Niets in de rechtspraak is ‘absoluut’, altijd wegen omstandigheden mee om tot een afge-

wogen ‘oordeel’: schuldig of niet schuldig, te kunnen komen. Pas daarna kan er een straf wor-

den bepaald.  

G’d heeft zelf ook ‘geoordeeld’ en wel over zijn eigen scheppingswerk, ook over wat hij eerder 

‘zéér goed’ heeft genoemd. ‘Niet goed is het dat de -rode- mens hier alléén is: ik maak voor 

hem een hulp als zijn tegenover!’ 

Die ene ‘leer-boom’ heeft oneindige hoeveelheden theologische geschriften opgeleverd,  met 

daarin vaak het ene na het andere ‘oordeel’. Vooral over vrouwen. Want ja….hoe zit het nu 

met die ‘mannin’, die ‘vrouw’….. is die wel of niet ‘tweedehands’,  ‘ondergeschikt’, de ‘tot 

slavin gemaakte’ van de man?  M.i. kan men dat de bijbel niet verwijten. Het gaat n.l. niet om 

een hulpje, maar om een hulp-tegenover! Dat wil zoiets zeggen als: een mens, volledig van je 

eigen ‘soort’, maar dan als spiegelbeeld. Een mens die, met die ‘leer-boom’ voor ogen,  ‘nee’ 
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kan/moet zeggen als jijzelf van plan bent ‘ja’ te doen! Of omgekeerd.  Zoals Adam de dieren 

een ‘soortgelijke’ hulp-tegenover toewijst, schrijven de bijbelauteurs een ‘soortgenoot‘ op, 

want een leeuw met de hulp van een moer (vrouwtjes muis), of een mier met een hinde 

(vrouwtjes hert) zou op zijn zachtst gezegd ‘geen gezicht’ zijn geweest! 

Maar hoe kan Adam aan ‘zijns gelijke’ komen? In Genesis 1:26 staat niet hoé G’d de mens 

schept maar wel het dát  Hij schept en wel naar ‘naar zijn beeld’. Prachtige zin: ‘God schept 

de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God heeft hij hem geschapen; mannelijk en vrou-

welijk heeft hij hen geschapen. Wat er in één letter, ook in de vertaling in onze taal, al niet 

kan gebeuren!  

Het regent hierna ‘legendes’: één mens, maar met twee lijven aan elkaar, twee gezichten die 

elk een andere kant uitkijken, etc. etc. Maar daarover zegt de tekst ook weer niets. Er staat in 

die ene letter die verschilt van die andere, dat aan de gelijkwaardigheid van het mannelijke 

en vrouwelijke beginsel niet te tornen valt.  

In hoofdstuk 2 schept God  de mens wel degelijk uit ‘materie’, n.l. ‘van stof uit de bloedrode 

grond en blaast in zijn neusgaten ademhaling van leven; zo wordt de roodbloedige mens tot 

lijf-en-ziel in leven.’ 

Nu wordt het dus wel een ‘dingetje’ om in de tekst  een ‘hulpe tegenover’ voor Adam te laten 

ontstaan die niet zozeer gelijk is aan G’d – dat is al zo op grond van Genesis 1 -  maar gelijk 

aan Adam die uit dat stof is geformeerd! Wij spitten nog altijd in die bergen theologische 

verhandelingen, maar die auteurs van Genesis zijn  ‘van den beginne’ veel slimmer dan wij:  

élk handje nieuw stof van de bloedrode grond zou altijd óngelijk zijn aan dat éérste handje! 

Laat één handje zand door je vingers lopen en probeer dat dan maar eens te herhalen met 

precies zo’n zelfde handje!   De auteurs zullen zich een punthoofd hebben gepiekerd maar zij 

schrijven de oplossing glorieus naderbij: zij laten G’d  iets uit Adam van zijn ‘lijf en ziel‘ nemen 

als bouwstof voor zijn hulp-tegenover: de vrouw die ontstaat is, gemeten naar elk botje, spier-

tje of bloedvaatje aan…….Adam gelijk!  ‘Zij is het nu – been uit mijn gebeente – en vlees uit 

mijn vlees!’, laten de auteurs Adam zeggen. 

Dat van mannen en vrouwen met niet gelijke geslachtskenmerken wisten die bijbelauteurs al 

lang. Als die óók nog hetzelfde van vorm (!)zouden zijn geworden dan……. zou het met het 

‘draagt vrucht, wordt overvloedig,’(Gen 1:28) snel gedaan zijn geweest:  ze zouden getweeën 

zijn gebleven.  

Op de afbeelding zien we  G’d, Adam en Eva in een ommuurde kasteeltuin. Niet bepaald een 

paradijselijke omgeving. Het is er zelfs kaal!  Maar om te laten zien hoé gelijk Eva aan Adam 

is, wordt ze door G’dzelf, gekleed in een donkerblauw onderkleed en een rood bovenkleed 

(samen: hemel en aarde)   verwelkomd als ze opstaat uit de zijde van Adam. Zij biedt Hem 

haar beide handen.  Het vervolg dat we vandaag niet lezen hoort er wel bij vindt het schilderij. 

Rechts op de afbeelding staat de eerste mens in de twee gedaanten onder de driehoekige 

boom, van goed en van kwaad. Eva hoort het gebod over de ‘leer-boom’ niet van G’d maar 

van de slang. Ze bezit geen enkele voorstelling van wie wel en wie niet te ‘geloven’ is, ook niet 

op zijn woord. Het zijn de vruchten die het ‘m doen: ze plukt, neemt een hap en geeft de 

vrucht door aan Adam. Zó moét het gebeuren, vertellen de schrijvers. Anders was er nooit 

geschiedenis van G’d en mensen of omgekeerd van gekomen. De twee-in-één hebben zich nu 
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het vermogen tot ‘oordelen’ aangemeten. G’d kan nu niet anders dan weer ingrijpen in zijn 

eigen schepping.  Niet óók nog eten van die ándere, ‘vier-boom’: ‘de boom des levens’. Want 

dan dragen mensen niet meer alleen zijn gelijkenis, maar worden ze gelijk aan Hem. Zo zal Hij 

het later zelf aan hen leren: IK ben de ENE, G’d over jou….Niet zal er dit voor jou wezen: ándere 

goden bij mijn aanschijn!’. Ook niet ‘jijzelf’ als god. 

De lezing van het Evangelie van vandaag is ook ‘begin’. De eerste mensen werden verleid 

zodat zij aan hun levensreis moesten beginnen, buiten de tuin. G’d straft hen niet maar weet 

wat hen wacht: zware arbeid, barenspijn. Hij zal mét hen zijn. De geschiedenis van G’d en 

mensen is al heel lang onderweg als Jezus, de tweede Adam, aan het begin van zijn levensreis 

staat. Hij bezwijkt niet onder de drievuldige verleiding. Hij weet minstens vanaf zijn twaalfde 

al uit de Tora : de Heer, je God, zul je huldigen en alleen hém vereren (Deut. 6:13) 

 

wij zingen: 

Morgenlied: LlvO I 12  ‘Daglicht gaat stralen’ 

 Bemoediging NLB 291c: ‘Onze hulp’ - cantorij en gemeente 

Psalm: Antifoon  - Ps. 91 1.2.3  - Antifoon 

Kyrie  Kyrie   

Na eerste lezing: Gez. 788: ‘God die in het begin’ 

Na Evangelielezing: Acclamatie: ‘Heer zie naar ons om en bevrijd ons’ 

Na Verkondiging Gez. 538: ‘Een mens te zijn op aarde’ 1A  2A 3C 4A 

Slotlied: Gez. 792: ; Kom, God, en schrijf uw eigen nam’  

Gez. 870: ‘Heilige God, geprezen zij’  of met de tekst uit het LvdK  

Gez. 461: ‘O hoogt’ en diepte, looft nu God’  

 

 

Ada Waalboer 

 

******* 

 
Vanuit de Diaconie 

 

collecten: 
 

zondag 5 februari: KIA Werelddiaconaat (Pakistan) 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie school-

verlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. Award begeleidt de jongeren na hun oplei-

ding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een uni-

versitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor 

geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook 

jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge be-

grip toeneemt. 

Zondag 12 februari: Stoelenproject 
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Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. De 

opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond en nacht verblijven er 50 daklozen in 

onze opvang aan de Marnixstraat. Van 15 september tot en met 30 april realiseren wij sinds 

1989 ieder seizoen weer 12.000 overnachtingen met 90 vrijwilligers. 

 
Zondag 19 februari: Inlia 
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers.                                        

Wij zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en 

vluchtelingen in nood helpen. De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende 

organisatie voor geloofsgemeenschappen die het Charter van Groningen ondertekenden. 

Deze gemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.  

Met ingang van 26 februari starten wij met een nieuw diaconaal project Rozendaal en Velp: 

Lwengo Kids Foundation  

Uganda ligt in Centraal Afrika en wordt begrensd door Sudan in het noorden, Kenia in het 

oosten, Congo in het westen en Rwanda en Tanzania in het zuiden. Tijdens ons verblijf in 2012 

maakten we kennis met Anthony en het werk waar hij mee bezig was en is. Anthony een 

bevlogen man met een droom,  probeert Lwengo Community op een hoger plan te trekken 

en een einde te maken aan de heersende armoede d.m.v. o.a. onze financiële bijdrage en 

sponsoring van kinderen, maar ook door de bevolking goede voorlichting te geven en zelf-

werkzaamheid te stimuleren. 

 Zijn motto is: geef geen vis, maar een hengel en leer hen vissen! 

Wij waren geraakt en besloten hem daarbij te gaan helpen. U ook?  
 

Namens de diakenen, Alfred Eeltink 
 

******* 
 
Afsluiting Kayamandiproject Op 5 februari, de zondag van het werelddiaconaat, is de eerste 
collecte voor ons gemeenschappelijke diaconale project in Kayamandi, Zuid-Afrika. Bea Lan-
ting, de voorzitter van de stichting Kayamandi, hoopt in die dienst van 5 februari a.s. in Velp 

aanwezig te zijn. Daarmee komt helaas een 
einde aan 3 jaar prettige samenwerking van 
de diaconieën van Rozendaal en Velp met 
Kayamandi. In maart hopen we weer een 
nieuw gemeenschappelijk diaconaal pro-
ject aan u voor te stellen. Bea liet ons nog 
het volgende weten: In november jl. heeft 
Alie Hoek(uit onze raad van advies) onze 
projecten bezocht. Ze was er al eens eerder 
geweest, samen met mij, dus zij kent de 
kinderen en hun moeders. Het meisje op de 
foto woont in een van de weeshuizen en 

https://www.inlia.nl/nl/verborgen-pagina-s/charter-van-groningen-tekst
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leert om tassen te maken en zie het prachtige resultaat! Verder gaat het met de kinderen en 
hun moeders goed! Alie en haar man hebben ook het "broodproject" bezocht. Het aantal 
kinderen dat brood nodig heeft groeit alleen maar. Ze worden bereikt via de 2 scholen van de 
Township. Ook zijn er nog wel kinderen die niet naar school kunnen omdat ze nog niet gere-
gistreerd zijn; de gezondheidswerkers speuren hen op, zodat ook zij brood gaan krijgen. Dat 
de armoede toeneemt blijkt uit het feit dat steeds meer kinderen zonder schoenen naar 
school komen. Wij hopen door te gaan met onze hulp; al 2x hebben wij helaas 20 % op onze 
projecten moeten bezuinigen, maar ik blijf optimistisch en hoop dat u ons financieel wilt steu-
nen. 
Met vriendelijke groet, Bea Lanting-Boer 

Voorzitter stichting SOS Kayamandi  www.sos-kayamandi.nl  

IBAN NL19 RABO 0106760629 

******* 

 
Actie Kersttas  
 

Bedankt!   
Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding Rheden & Rozendaal (DIANA) en Stichting Strak 
(Strak) kijken terug op een bijzonder goed verlopen Actie Kersttas. In december is deze actie 
wederom gehouden. Eind vorig jaar zijn er 430 adressen voorzien van een kerstpakket. Er zijn 
veel giften van particulieren binnengekomen bij zowel Strak als bij de (diaconieën en /chari-
tasinstellingen van de) kerken. Zelfs zo veel dat er geen beroep gedaan hoeft te worden op 
fondsen om het eventuele tekort aan te vullen. Waarschijnlijk hebben veel gevers (een deel 
van) de energietoeslag van tweemaal € 190 die zij konden missen bestemd voor de actie 
Kersttas.  Alle gevers onze hartelijke dank! 
De mensen die een pakket hebben ontvangen waren ook zeer blij met deze extra’s zo net 
voor Kerst. Zo blijkt ook uit één van de vele reacties: Net het kerstpakket opgehaald en wauw, 
wat ben ik blij! Mijn wasmiddel  en koffie was op. Over een week krijg ik weer toeslagen. Dan 
kan ik weer boodschappen doen. Wat is het fijn nu een was te gaan draaien en morgenochtend 
een kop koffie te drinken. Ik kan mij er nu al op verheugen.  Een kerststol, heerlijk. Alles zo 
goed te gebruiken en zoveel lekkere dingen. Ik voel mij enorm verwend!  
Daarom, heel erg bedankt. 
En wij willen natuurlijk ook alle vrijwilligers bedanken die hebben geholpen met het uitdelen 
van de pakketten. 

 
 
Erik Kool,       Jurriën Kruk, 
Voorzitter DIANA      penningmeester Stichting Strak 

 
******** 

 

http://www.sos-kayamandi.nl/
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Amnesty International 
Schrijfactie Amnesty In-

ternational 

Maandelijks wordt u de 

mogelijkheid geboden 

deel te nemen aan een 

online actie voor mensen-

rechten. Het betreft altijd 

een andere actie dan de 

petitie waarmee Amnesty 

in de kerk staat! 

Cambodja: Vakbondslei-

der Chhim Sithar uit Cam-

bodja werd op 4 januari 

2022 met geweld gearresteerd door agenten in burger. Dat gebeurde nadat ze wilde deelne-

men aan een staking. Na 72 dagen in detentie kwam ze op borgtocht vrij. Nu is ze opnieuw 

gearresteerd omdat ze de borgtochtvoorwaarden zou hebben geschonden. De autoriteiten 

willen haar de mond snoeren. Roep de minister-president van Cambodja op om Chhim Sithar 

onmiddellijk vrij te laten. 

https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-cambodja-sithar 

 

Goed nieuws over Chow Hang-tun 
In september 2021 schreven we voor mensenrechtenadvocate Chow Hang-tun. Jaarlijks 

vraagt Chow aandacht voor de herdenking van het Tiananmenprotest op 4 juni 1989 in Beijing 

waarbij honderden doden vielen. Vanwege corona deed ze het dit keer via social media. Chow 

werd opgepakt en kreeg op 4 januari 2022 een gevangenisstraf van 15 maanden opgelegd. 

Op 14 december 2022 won Chow Hang-tung in Hongkong het beroep tegen haar veroorde-

ling. Chow mag de gevangenis niet verlaten omdat ze ook wordt beschuldigd van ‘het in ge-

vaar brengen van de nationale veiligheid’. 

https://www.amnesty.nl/actueel/hongkong-chow-hang-tung-wint-beroep 
 

 
 

******* 

Beleidsplan 

https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-cambodja-sithar
https://www.amnesty.nl/actueel/hongkong-chow-hang-tung-wint-beroep
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Op 8 januari spraken wij na de dienst over het beleid voor de komende jaren. Naast enkele 

aanvullingen was voor mij vooral het volgende belangrijk. Wij zullen in de komende jaren 

steeds meer geconfronteerd worden met het feit dat er hetzelfde werk gedaan moet worden 

met een kleinere groep mensen. Hoewel wij op dit moment nog zeer dankbaar mogen zijn 

met meer dan vijftig vrijwilligers (en dat is op zo’n kleine gemeente een uitermate respectabel 

aantal), ziet het er naar uit dat we ons op een zekere krimp moeten voorbereiden. Creatieve 

ideeën waren er te over: mensen van buiten onze gemeenschap proberen te betrekken bij 

onze gemeente of een activiteit in onze gemeente, vrijwilligers benaderen voor omlijnde 

‘klussen’ et cetera. De wijzigingen zijn inmiddels in het beleidsplan doorgevoerd en het geheel 

zal binnenkort op de website te lezen zijn. De lunch na onze bijeenkomst was zeer geanimeerd 

en gezellig: wij hopen een dergelijke gemeentemorgen in de nabije toekomst (rond Pinkste-

ren) te herhalen. 

 
ds. Frans Ort 

******* 

 
Op verhaal in Rozendaal 
 
Het is een beetje in het vooruit, maar ik zou bijzonder graag zien dat u de volgende avond in 

uw agenda wilt vrijhouden. Op woensdagavond 5 april vertel ik een cyclus verhalen rondom 

de Kruisweg. Volgend jaar zal de Kruisweg die ik geschilderd heb in onze kerk worden ge-

toond, maar vooruitlopend hierop vertel ik ditmaal een serie verhalen rondom het lijden en 

sterven van Jezus. De vertellende persoon, uit wiens perspectief ik de verhalen heb geschre-

ven, is ditmaal Judas Iskariot. Of beter: Juda uit Kirjat, zoals hij in zijn tijd werd genoemd. De 

serie is geschreven met zweet in de handen omdat Juda een figuur is waarover de kunstenaars 

en vertellers unaniem negatief zijn. Hij is de verrader (terwijl alle andere leerlingen minstens 

zo hard wegrenden als dat ze hem verweten! En in de middeleeuwse schilderijen wordt hij 

met nauwverholen antisemitische trekken afgebeeld. In mijn optiek (mede geïnspireerd op 

het boek Judas van Amos OZ) is Juda echter een van degenen die met Jezus zéér nauw ver-

bonden was, misschien zelfs nauwer dan Simon Petrus. Maar hoe en waarom zal ik hier nog 

niet vertellen. In elk geval hoop ik dat u dit waagstuk om ánders te kijken naar deze Bijbelse 

figuur mee wilt maken. We komen om 20.00 uur samen in de kerkzaal van onze kerk. Tot 

ziens! 

 

ds. Frans Ort 
******* 

 
 
 
 
 
De XXe eeuw: Christus in de moderne kunst 
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In de serie beschouwingen over de veranderingen van de 

twintigste eeuw (veranderingen die ons denken én ons 

kerk-zijn nadrukkelijk hebben beïnvloed), zal ik op woens-

dag 22 februari een middag in de Serre verzorgen rondom 

de Christusbeelden van de moderne tijd. Zonder alles te wil-

len verklappen, kan er gezegd worden dat de traditionele 

Christusbeelden vooral in de naoorlogse periode drastisch 

zijn veranderd. Hierin zijn kunstenaars absoluut de graad-

meter of thermometer van de tijd waarin zij werken. Dat 

was te zien in de leegte van de fotografie van de XXe eeuw, 

dat was te zien in de opzet van kerken in de architectuur, 

dat was te horen in de poëzie en literatuur waar we God 

langzaam zagen verdwijnen (en weer terugkeren).  
 

Alexander von Jawlenksi , Christuskopf 
 

Deze middag zullen we Jezus in onze tijd eerder afgebeeld zien als de medelijdende Christus 
dan als de triomferende (Romaans) of juist gestorven (Gotiek) gestalte aan het kruis: hij staat 
midden tussen ons in en lijdt mee met de ‘minsten van zijn broeders en zusters’. Wie nieuws-
gierig is naar een indringende ontmoeting met de huidige opvattingen in de kunst rondom 
Christus, is van harte uitgenodigd: het kan een blijvende indruk achterlaten. De middag is op 
22 februari, het is in de serre en we beginnen om 14.30 uur.  
 
Hopelijk tot ziens!       

ds. Frans Ort 
******* 

Kunst in de kerk 

 
Feestelijk samenzijn met film en High Wine afgelopen zaterdag 21 januari 
Al gedurende heel wat jaren organiseert de Kik-commissie elke 3e woensdag van de maand 
een film in de Serre voor belangstellenden. Daar kwam een paar jaar geleden in de zomer een 
combinatie van film en High Tea bij en sinds kort wordt er in de winter een combinatie van 
film en High Wine georganiseerd.  
 

Op 21 januari, deze keer op zaterdag, was het 
dus tijd voor film en High Wine. De film die werd 
vertoond was “Hable con Ella”, een bijzondere 
film van een aantal jaren geleden. Zo’n 30 men-
sen hadden zich opgegeven. Om 14.15 uur werd 
gestart met een kop thee of koffie en om 14.30 
uur begon de film, die zeer gewaardeerd werd. 
Daarna moest er even aangepakt worden om de 
Serre in te richten voor de High Wine. Evenals 
vorige keren waren er door Joke de Haas en met 

hulp van Jeanne Kriek een keur van soepjes, salades, hartige taarten en happen gemaakt. En 
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daarbij, uiteraard, een glas wijn of sap. Een prima combinatie van gezelligheid en genieten 
van de gevarieerde heerlijkheden. 
Al met al volgens de vele aanwezigen een zeer geslaagde middag. 
 
Namens de Kik-commissie, Els Westerveld 
 

15 februari: film “The Bucket list”  
Je leeft maar een keer, dus waarom verlaat je 
het leven niet met stijl? Dat is wat twee kamer-
genoten op de kankerafdeling, een opvliegende 
miljardair (Jack Nicholson) en een intelligente 
automonteur (Morgan Freeman), besluiten te 
doen als ze het slechte nieuws horen. Ze maken 
een lijst van dingen die ze nog willen doen voor 
hun dood en gaan de wijde wereld in voor het 
avontuur van hun leven. Vrije val met een para-

chute? Gedaan. Met een Shelby Mustang over een circuit racen? Gedaan. Naar de grote py-
ramide van Cheops staren? Gedaan. De vreugde in hun leven ontdekken voor het te laat is? 
Gedaan!  
Onder de behendige regie van Rob Reiner spelen de twee grote sterren met hart en ziel een 
geestige en listige rol in dit geïnspireerde eerbetoon aan het leven waarin bewezen wordt dat 
nu het beste moment is. 
De film begint om 14.30 uur, inloop met koffie/thee vanaf 14.15 uur. Zoals gebruikelijk praten 
we na onder het genot van een glas. Welkom! 
 
De commissie Kunst in de Kerk (KIK):  
Els Westerveld, Liesbeth van Hulst, Annette van Schelven, Erik Kool.  

 
Rozendaalse zomerfair, 10 en 11 juni 2023 
 

Na drie jaar onderbreking vanwege corona pakt de commissie Kunst in de Kerk (KIK) de draad 

weer op en hebben we weer een zomerfair gepland. In het weekend van 10 en 11 juni is de 

kerk omgetoverd in een expositieruimte en de tuin in een gezellige markt. 

De te exposeren werken in de kerkzaal hebben als thema “duurzaamheid”. Ook zullen er schil-

derijen te zien (en te koop) zijn, die ge-

maakt zijn door een kunstenares die elke 

maand dat de oorlog in Oekraïne duurt, 

een werk maakt. De opbrengst gaat volle-

dig naar humanitaire projecten in Oekra-

ine.  

In de tuin zal een podium opgebouwd wor-

den voor amateurmusici. We hopen 

vooral op jongeren die hun werk kunnen 

laten horen en bijdragen aan een feeste-

lijke sfeer in de tuin. In die tuin zullen de bekende kraampjes aanwezig zijn met sieraden, 
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jams, glaswerk, keramiek en zelfs een taartenatelier. Ook in de kerkzaal zal  muziek te horen 

zijn. En we zullen zorgen dat er aan lekkere hapjes en drankjes geen gebrek is. 

In volgende nieuwsbrieven wat meer bijzonderheden, o.a. over de namen van de kunstenaars 

en musici die zullen bijdragen aan de fair. Voor nu: noteer de data in uw agenda en enthousi-

asmeer familie en vrienden hiervoor. 

 

De commissie Kunst in de Kerk (KIK), 

Liesbeth van Hulst, Els Westerveld, Annette van Schelven, Erik Kool 

 
******* 

 

Zondag 29 januari 2023, concert in de kerk van Rozendaal. Kerklaan 15, 
6891CM Rozendaal,  Aanvang 15.00 uur 
 

Celloduo  Freijzer en Berman 

 

Mariette Freijzer en René Berman vormen sinds de uit-

voeringen van Wagners Gӧtterdämmerung een cello 

duo. 

Mariette Freijzer studeerde aan het conservatorium in 

Amsterdam en later nog een jaar barokcello in Genève. 

Zij speelt voornamelijk kamermuziek in het Hildebrand-

pianotrio met onder meer violiste Hebe Mensinga.  

René Berman studeerde aan het con-

servatorium in Groningen, daarna bij 

William Pleeth in Londen. Hij is solo cel-

list in het Philharmonie Oost-Neder-

land. Tevens is hij cello-docent aan het 

Artez-conservatorium. Samen hebben 

ze het Sonsbeek-ensemble opgericht.  

In dit concert spelen zij voor u sonates 

van:                                                                                      

 

 

Domenico Gabrielli, Antonio Vivaldi, Jean Barrière en Francesco Geminiani                                                    

 

Voor deze oudste muziek van het programma nemen ze hun barokcello’s mee. Daarna wor-

den er romantische werken van het programma op de nieuwere modellen cello gespeeld: 

Reinhold Glière – Duetten opus 53 ; Jacques Offenbach – Grand Duo Concertant opus 34 

nr.1 ; Bart Berman (Demodokos) – Duo en Niccolo Paganini – Moses-Fantasie 

De kerkzaal gaat open om 14.30 uur.                                                                                                                      
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De entreeprijs voor de concerten is: € 15,-  per persoon, voor Vrienden € 13,-.  Gelrepas- en 

studentenkaarthouders € 5,-. Kinderen onder de 10 jaar gratis.  De kaarten zijn verkrijgbaar 

in de kerk voor aanvang van het concert.                                                                             

U kunt ook reserveren via email:   vrienden@dekerkvanrozendaal.nl 

 
******* 

INLEVERDATUM NIEUWE KOPIJ 

De kopij voor de volgende Nieuwsbrief mag worden aangeleverd voor 25 februari aan-

staande. Wilt u, als het even kan, de kopij in Word aanleveren? Velen gebruiken de letter al 

die voor de Nieuwsbrief gebruikt wordt: de Calibri 12cpi. Het zou helemaal fantastisch zijn 

wanneer u die letter (en dat letterformaat) ook al zou willen gebruiken. Dat vergemakkelijkt 

voor ons het ‘inboeken’ in de Nieuwsbrief aanzienlijk.  

Frans Ort: f.ort@upcmail.nl;  Anke Mopman: a.mopman@kpnplanet.nl  

 

******* 

En tot slot: 
het recept van de heerlijke pompoensoep die bereid werd door ds. Frans Ort voor de gemeentemaal-
tijd

Benodigdheden voor 2 personen: een ruime pan/staafmixer/ houten lepel 
 
Ingrediënten: 
 

• olijfolie 
• pak pureersoep pompoen/wortel van 

Albert Heijn(deze vind je in de koeling 
bij de groenteafdeling) 

• 400ml water 
• koriander 

• ruim peper (ik gebruik piment d’espa-
lette, maar dat is niet nodig) 

• een teen knoflook 

• scheut droge witte wijn 
 

Deze hoeveelheid is ruim voldoende voor 2 
personen. De aanwijzingen staan ook op het 
pak. Voor een grotere groep extra toevoegen: 
 

• een bouillonblokje, groente- of krui-
denbouillon 

• nog eens 400ml water 

• een grote gesnipperde rode ui 

• knoflook 

• geschaafde winterwortel 

• een paar klein gesneden selderijtak-
ken 
 

 
 
 

• meer koriander 

• peper 

• extra scheut droge witte wijn 
 
Bereidingswijze: 
Verhit in een ruime pan de olijfolie.  
De gesneden groenten (behalve de koriander) 
toevoegen en op hoog vuur gedurende 2 mi-
nuten aanfruiten. 
Voeg de bouillon toe en breng het geheel 
weer aan de kook. 
Laat dertien minuten koken op een gewoon 
vuur. 
Haal de pan van het vuur. 
Voeg koriander, peper, witte wijn toe. 
Pureer het geheel met de staafmixer. 
Proef of de zaak op smaak is en serveer. 
 
Je kunt het als  maaltijdsoep met stokbrood 
serveren, of als extraatje bij de lunch. 
 
Eet smakelijk! 
 
Ds. Frans Ort

mailto:vrienden@dekerkvanrozendaal.nl
mailto:f.ort@upcmail.nl
mailto:a.mopman@kpnplanet.nl
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