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Ter overweging 
 Laat ik maar met de deur in huis vallen: ik heb meer en meer moeite met het kyriegebed. Ik bid nu al 
vele jaren dit gebed aan het begin van de dienst, waarin we God aanroepen voor de nood van de 
wereld. Ik heb dat jarenlang met grote inzet en compassie gedaan. Maar het laatste jaar dient zich 
een gevoel van onbehagen aan. We roepen God aan voor de nood van de wereld, maar als ik dan de 
brandhaarden en schroeiplekken van onze tijd aan de Allerhoogste voorleg, dan bekruipt me het 
gevoel dat ik de verantwoordelijkheid afschuif: dat Hij zich moet ontfermen over wat wij uit de hand 
laten lopen. De oorlogsgebieden (vaak waar wij van weten via de media!), het onrecht aan mensen 
aangedaan, de oneerlijke verdeling van bezit en voedsel, de slordigheid waarmee we deze aarde 
bejegenen in onze manier van omspringen met de grondstoffen, ik heb er allemaal voor gebeden. 
Maar groeiend is het besef dat wij als mensen voor die chaos en ellende een zware 
verantwoordelijkheid dragen. God mag zich ontfermen over de chaos die mensen aanrichten. En dat 
geeft mij een onbehagelijk gevoel: alsof ik al biddend de verantwoordelijkheid van mij afschuif. 
Daarbij is er ook dat geluid van een zachte stem, die mij roept met de woorden: ‘ontferm je over Mij’.  
Als je je afvraagt, wáár is de Allerhoogste te vinden? Hoe zien we Jezus in de wereld? Dan luidt het 
antwoord van Jezus: “wat je de minsten van mijn broeders en zusters hebt gedaan, dat heb je mij 
gedaan.” Hij is onder ons, Hij woont bij de verdrukte en vermalen mensen, bij de slachtoffers. En Hij 
wacht daar op ons. Ik hoor -al biddend- zijn stem in die stroom van verdrukte mensen die mij 
aanroept om ontferming. Wij mogen Hem zoeken bij de verschoppelingen en de verdrukte mensen: 
de vluchtelingen bijvoorbeeld… 
In dat licht ben ik begonnen met het schrijven van ‘omgekeerde’ kyriegebeden. Dat zijn gebeden 
waarin we onze eigen verantwoordelijkheid voor de ellende erkennen en waarin de zaak wordt 
omgekeerd: wij nemen onze verantwoordelijkheid en ontfermen ons over de wereld (en in wezen 
ontfermen wij ons over Jezus die wóónt bij al die slachtoffers. In die -veelal- korte gebeden probeer 
ik te formuleren op een nieuwe manier. Als voorbeeld laat ik één van die gebeden volgen. Er volgen 
er later misschien meer…  
  

  verbaasd kyrie 

  

  wie ontfermt zich hier nu over wie? 

  als wij roepen 

  over schroeiplekken,  

  brandhaarden hier op aarde,  

  ben jij het  dan 

  die ons fluisterend toevertrouwt: 

  mensenkind, 

  ontferm je over mij? 

  zouden wij het dan wagen 

  om ons te ontfermen over elkaar, 

  zijn we elkaar dan tastbaar nabij? 

  

  

ds. Frans Ort 
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In Memoriam  
Op 10 januari overleed Zwaantje Timmers-Pietersma op de leeftijd van 91 jaar. Wij kenden haar 
allemaal bij de naam die zij in het pleeggezin waar ze deels opgeroeide gekregen had: Tineke. Tijdens 
een dienst in onze kerk hebben wij haar leven herdacht. We stonden stil bij een jeugd die niet 
eenvoudig geweest is: gedeeltelijk opgroeien in een pleeggezin, vader overleden in het kamp in 
Indonesië, haar moeder overleed na terugkeer in Nederland vrij snel. Tineke moest toen inkomsten 
genereren voor de overgebleven kinderen: ze liet haar droom van een opleiding als maatschappelijk 
werker los en werd secretaresse. In die periode toonde zij wat een deel van haar karakter was: ze 
had een ijzeren wilskracht en een sterk karakter. Zo sloeg zij zich erdoorheen. We herdachten ook 
haar spilfunctie in het gezin: glanzend middelpunt in de familie was het ‘Timmers-kerstdiner’, met de 
ossenstaartsoep als vast onderdeel ervan. Tineke was een gelovige vrouw: ze was zeer trouw in haar 
kerkgang, diende onze gemeente twaalf jaar als diaken en had ook de laatste jaren haar vaste plek in 
ons midden. We herdachten met barmhartigheid haar laatste periode, die werkelijk niet makkelijk is 
geweest. Met name haar blindheid heeft haar veel moeite en verdriet gekost, maar ook daar trachtte 
zij zich doorheen te slaan. Tijdens de dienst lazen wij Psalm 139 en Johannes 14: over een God die 
ons kent en over een God die ons thuis haalt als de dagen voltooid zijn. Ik wens haar kinderen en 
kleinkinderen heel veel sterkte toe bij de verwerking van het gemis. 
 
Bachkring 
Na een wat haperende start is de Bachkring op stoom gekomen. We luisteren met velen naar de 
prachtige muziek uit de adventscantates en naar muziek rond het thema ‘Bach en de dood”. Zoals 
een van de deelnemers het uitdrukte: “wat schijft Bach vrolijke muziek als hij het over de dood 
heeft”. En dat is ook zo. De komende keren zal de kring onder leiding van Janneke Bron staan: zij zal 
ons de weg wijzen door een tweetal cantates, die we grondig zullen beluisteren. Op 7 februari is de 
volgende avond. We komen om acht uur ’s avonds samen in de Serre van Rozendaal. U bent van 
harte uitgenodigd! 
 
Nicodemuskring 
Op 23 februari komen we weer samen met de vertrouwde groep in de Nicodemuskring. Centraal 
staat die morgen het kyriegebed, zijn geschiedenis en de ongemakken eromheen. U leest hierover al 
in het eerste artikel van de Nieuwsbrief. Vanaf kwart voor tien staat de koffie klaar in de Serre van 
Rozendaal. We beginnen om kwart over tien. De ochtend duurt tot ongeveer kwart voor twaalf. Tot 
ziens in de kring! 
 
 

Kruiswegstaties van Gerard Ursem 
 ‘Onze’ kruiswegstaties van Gerard Ursem zullen de komende 
maanden opgehangen zijn in de Ontmoetingskerk te Dieren. De 
Dierense werkgroep Kunst in de kerk is erg blij om deze werken 
enige tijd te exposeren. Er is een plan om een zaterdagmiddag te 
verzorgen rondom deze staties: we zullen dan Gerard Ursem 
vragen enige toelichting te geven bij zijn werk. Daarnaast zal Jaap 
van Dijkhuizen, die een bundel gedichten wijdde aan deze staties, 
een deel van zijn werk lezen bij de schilderijen. Nadere informatie 
volgt, maar ik hoop ook velen uit Rozendaal tegen te komen op 
die middag! Houd dus de nieuwsbrief in de gaten… 
 
 
Met een hartelijke groet, 
ds. Frans Ort 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqnrz89fXYAhWSzqQKHeD_AZ4QjRwIBw&url=http://destadamersfoort.nl/deel-je-nieuws-activiteit/moderne-kruisweg-te-zien-lutherse-kerk-97514&psig=AOvVaw3O1xJ8g3reYM0nOmoYVkLX&ust=1517066135152231
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Wij gedenken 

Na een heel kort ziekbed is Johannes Pannekoek op 17 januari overleden in de leeftijd van 85 jaar. 
Ongeveer twintig jaar geleden leerde hij – al enige jaren weduwnaar – Ditje Roelofsen kennen op een 
gemeentereis naar Israël en sinds die tijd was hij haar trouwe vriend en levensgezel.  Iedere week 
kwam hij in het weekend naar Velp en door de week was hij in Apeldoorn waar hij altijd had 
gewoond en gewerkt. Iedere zondag kwam hij naar de kerk van Rozendaal, waar hij zich thuis voelde. 
Johan was een stille, bescheiden man, die zich nooit op de voorgrond drong, iemand op wie je kon 
bouwen. Meer dan tien jaar heeft hij de administratie van de diaconie verzorgd. Hij was een zeer 
meelevend, gewaardeerd lid van de Rozendaalse gemeente en ook een vriend van het gezin van Aly 
van Boven, de dochter van Ditje die veel voor hem betekende. 
Helaas heeft zijn zoon besloten hem in stilte te begraven, zonder Ditje en de familie van Boven en 
zonder gemeenteleden in staat te stellen Johan de laatste eer te bewijzen.  Heel verdrietig voor de 
betrokkenen. Wij gedenken zijn naam -  de naam die God geschreven heeft in de palm van zijn hand- 
en bidden voor allen die verdriet hebben om zijn heengaan. 
Madelon Beekhuis 

 
Diaconiecollectes februari 

 
Zondag 4 februari: De eerste zondag in februari wordt volgens 
vast gebruik een werelddiaconaat collecte gehouden. Waarom? 
Om ons te blijven herinneren hoe wij Nederlanders in 1953 na 
de grote watersnoodramp bedacht zijn met veel hulp uit alle 
windstreken. En vanuit onze huidige welvaartspositie kunnen we 
iets terugdoen. Het KIA-project waarvoor wij vandaag 
collecteren is "Visserijslaven in Ghana naar huis". KIA helpt 
financieel de partnerorganisatie in Ghana om kinderen die onder 
dwang zwaar en gevaarlijk werk doen vrij te krijgen en een 
opvang te geven of terug te brengen naar hun familie. 
 
Zondag 11 februari: Op deze zondag wordt de afsluitende 
collecte voor het gezamenlijke (met Velp) project 'Pakkie-an' 
gehouden. [Op een ander moment wordt u hierover 
geïnformeerd]  

                                                 
 
Zondag 18 februari: De opbrengst van deze werelddiaconaat collecte kan worden gebruikt op 
plekken waar acuut mensen geholpen moeten worden. 
Zondag 25 februari: Een KIA-collecte, die als motto heeft 'Uit de schulden’. Het is overduidelijk dat 
de kloof tussen rijk en arm groter wordt. Steeds weer is het nodig mensen te helpen die niet of 
nauwelijks kunnen rondkomen, vaak buiten eigen schuld of toedoen. Om iets te doen aan deze 
scheve verhoudingen is het fijn dat er hulp en verlichting kan worden geboden. Alle reden dus om 
voor te collecteren. 
Voor de diakenen    Ans van Dijkhuizen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXnoampfPYAhVFElAKHctrBqYQjRwIBw&url=https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-kerk-in-actie-werelddiaconaat&psig=AOvVaw1q1AlDdwQ9qlgrsUAQ9Yi3&ust=1516975759557948
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Koken in het Kruispunt 
Omdat wij - de diaconie- regelmatig in de 
kerkdiensten collecteren voor ' Het Kruispunt' in 
Arnhem en misschien niet iedereen van de hoed 
en de rand weet, hier wat meer informatie.  
Eerst dan over het Kruispunt zelf, dat als stichting 
in 1995 is opgericht en ook wordt gefinancierd 
door de Raad van Kerken Arnhem. Het 
achterliggende idee was en is om daklozen, 
zwervers en verslaafden een soort huis te bieden. 

Er is een vorm van nachtopvang uit voortgekomen (het stoelenproject) en er wordt 6 dagen in de 
week (er is één 'brooddag') een eenvoudige avondmaaltijd opgediend. En over dat laatste wil ik iets 
meer vertellen omdat sinds ongeveer 15 jaren onze protestantse kerk Rozendaal evenals vele kerken 
en groepen in de wijde omgeving het bereiden van zo 'n maaltijd voor haar rekening neemt. Het 
varieert van tussen de 5, 4 of 3 keren per jaar: dat hangt af van de behoefte en het aantal 
aanmeldingen van andere kerkelijke en niet-kerkelijke groepen. De praktijk leert dat er aanbod (om 
af en toe te koken) zo groot is dat het door ons gedane aanbod om een of een paar avondjes meer te 
koken gewoon als 'niet nodig' alleen maar wordt genoteerd. 
 
Hoe gaat dat koken voor wat betreft Rozendaal nu in z'n werk? 
Het begint met 's morgens of de dag van tevoren boodschappen inkopen voor 40 personen en dat 
wordt door 1 of 2 personen van het dienstdoende kookgroepje van 3 gedaan. Omdat wij een vast 
menu 'serveren' kan ik de benodigde ingrediënten noemen: 
(kleine) aardappelen, potten peulvruchten,eieren,spekjes,sla,komkommer,olie/boter,slasaus,toetjes. 
 
De eieren worden thuis alvast gekookt en gepeld door 1 of 2 mensen. 
Rond 4 uur zijn we bij het Kruispunt, krijgen daar van de vaste vrijwilligers een parkeerkaart (het 
Kruispunt bevindt zich in het hartje van de stad!) en de boodschappen worden uitgeladen. 
Na een kop koffie/thee aan een van de stamtafels en wat praten met de werkers van het kruispunt, 
gaat ons ploegje naar de keuken, waar een heel groot fornuis wordt aangestoken, al of niet met wat 
hulp van de vaste vrijwilligers. 
Onze taken worden verdeeld. Een van de 3 kokers gaat de aardappels bakken (meestal een man) met 
2 grote en zware koekenpannen en zet elke gebakken lading in een heel grote bak in de oven (warm 
houden). De andere 2 kokers zorgen voor de spekjes, sla, eieren en de peulvruchten. 
Ondertussen stromen vanaf een uur of 4 de gasten binnen en kunnen onder het genot van een kop 
koffie aan tafeltjes gaan zitten (praten). Regelmatig komt er iemand vragen "Wat eten we?"en als ze 
horen van het menu heel vaak: "Oh, wat lekker" of "Wat ruikt het lekker" of zelfs wel "Als Rozendaal 
kookt, altijd O.K." 
 
Tegen 6 uur klinkt er een belletje en er wordt een zegen over het eten gevraagd. En dan komt het 
moment waarop zich een rij vormt bij de balie voor de keuken en wij als kokers vullen de borden met 
alles wat wij klaargemaakt hebben. Wij eten zelf mee en zitten waar plaats is. 
Is er nog over, dan volgt voor zover de voorraad strekt nog een tweede ronde.  
Dan worden de toetjes klaargezet en gehaald. Niet iedereen wil of kan daarop wachten, er is voor 
sommigen een tweede. 
Wij hoeven niet af te wassen, zodat wij na het eten alweer op tijd naar huis kunnen gaan. Met een 
heel voldaan gevoel in twee opzichten. 
De gasten betalen voor de maaltijd een gering bedrag. Heeft iemand echt geen sou te besteden, dan 
kan hij/zij betalen door wat corveewerk te doen. 
 
Ans van Dijkhuizen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm0Z61p_PYAhVLIlAKHSz7CHAQjRwIBw&url=https://www.arnhemcentraal.info/727-2/&psig=AOvVaw3-5buM0FQZC6tvsDEFtVqM&ust=1516976266216711
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Over de nieuwe cantor Alice van Eldik.  

Ik ben geboren in Den Haag (1963) en had een gelukkige jeugd met mijn ouders en beide broers in 

het landelijke Aalten. Daar leerde ik het orgelvak van Gijs van Schoonhoven en de orgelmuziek uit de 

Barok kennen. Mijn liefde voor Bach is hier ontstaan. Op mijn 17de werd ik organist in de 

gereformeerde kerk van buurtschap Lintelo. Na het diploma MBOV in Hoogeveen te hebben behaald, 

ben ik in Utrecht gaan studeren aan het Ned. Instituut voor Kerkmuziek, gelijktijdig met mijn 

voorgangers Arda en  Joke. We komen dus uit dezelfde stal! Op dit oecumenisch instituut leerde ik 

als protestant ook de r.k. kerkmuziek kennen. (Momenteel dirigeer ik naast de RC ook het rouwkoor 

Cantate van de OLV kerk te Bilthoven). Naast de theoretische vakken (hymnologie, liturgiek, 

kerklatijn en alg. muzikale vakken) studeerde ik gregoriaans, koordirectie, zang en clavecimbel. Een 

heerlijke tijd was het, aan deze kleinste HBO van het land. Met de hele school (38 studenten) gingen 

we op studiereis naar het klooster van Solesmes (Fr.) en Parijs, Rome en Eisenach. Mijn interesse ging 

langzamerhand meer uit naar koordirectie en zingen, omdat ik daarbij met mensen en hun stemmen 

kon gaan werken. Na het NIK heb ik 10 jaar in de wijkverpleging in Utrecht gewerkt en ben 

tegelijkertijd als cantor-organist werkzaam geweest in Nieuwegein (De Bron), Bilthoven 

(Morgensterkerk en Opstandingskerk) en Vleuten (Torenpleinkerk). Als mezzo-sopraan heb ik me als 

solist en korist geschoold in Engelse kerkmuziek en muziek uit Renaissance en Barok. Ik woon met 

mijn man Roel Simons in De Bilt. Daar zijn ook onze drie kinderen (Lieven, Jasper en Meike) 

opgegroeid. Sinds 20 jaar ben ik lid van de Domcantorij in Utrecht, die iedere drie weken een concert 

verzorgt in de serie Zaterdagmiddagmuziek Domkerk en wekelijks zingt in de zondagse eredienst. Na 

een ziekteperiode (burnout) van 2,5 jaar, waarin ik het lange-afstands-wandelen heb ontdekt (o.a. 

naar Rome), hoorde ik van de vacature in Rozendaal. Het klikte meteen. Dit is de plek waar ik 

ingebed in een vakkundig muzikaal team en samen met pastor Frans Ort mijn ervaring en 

hernieuwde energie wil inzetten. Een liturgisch zeer bewuste en volwassen gemeente, die ik wil gaan 

interesseren voor het zingen van onberijmde (antwoord)psalmen en mogelijk het getijdegebed, 

zodat de lofzang vernieuwd gaande gehouden kan worden. Daarvoor stel ik mij graag in dienst. 
Van de kerkrentmeesters:  

 
Bijdragen Ontwikkelingssamenwerking 2017 
Ieder jaar kunnen Kerkleden tijdens de Aktie Kerkbalans 
middels het formulier voor opgave van hun Vrijwillige 
Bijdrage daarop ook aangeven hoeveel zij dat jaar willen 
bijdragen aan ''Ontwikkelingssamenwerking'' en dat 
zullen overmaken op de Bankrekening van Het College 
van Kerkvoogden. Deze instantie maakt het totaal in dat 

jaar ontvangen bedrag over op de bankrekening van ''Kerk in Aktie'' van de PKN. 
Toegezegd in 2017: € 8.000, =. Ontvangst in 2017: € 8.200,88. 
 
Onze hartelijke dank daarvoor!     Namens de Kerkrentmeesters,  Leo Blokland 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT3P_OpvPYAhULmbQKHR5kAUcQjRwIBw&url=https://www.finler.nl/ontwikkelingssamenwerking/&psig=AOvVaw3olckyYTXMuye9bbyt8b7o&ust=1516975966047077
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Zondag 4 februari 2018, 15.30 uur  
           
Hongaarse Middag 
Alexej Pevzner en Arthur Ornee, viool 
met  spreekstem Walter Jansen uit Velp         
 
Hongaars middagconcert door de violisten Alexej Pevzner en Arthur 

Ornee met voordracht door Walter Jansen georganiseerd door de ‘Vrienden van de Kerk te 
Rozendaal’.  
Zij spelen duetten voor twee violen van Béla Bártok. De duetten worden afgewisseld met fragmenten 
uit de Hongaarse literatuur uit de boeken van Lászlo Darvasi, Dezso Kosztolányi en Sándor Márai. Het 
geheel loopt vloeiend door. De muziek fungeert als rode draad.  
 
Violist Alexej Pevzner is in Moskou geboren en begon op zesjarige leeftijd o.l.v. zijn vader viool te 
spelen. Later bezocht hij het conservatorium in Moskou. Sinds 1990 woont hij in Nederland en 
voltooide hier de vioolopleiding. Alexej is 2e concertmeester bij het Gelders Orkest en is onder meer 
dirigent van Arnhem Sinfoniëtta.  
Vanmiddag speelt hij samen met Arthur Ornee, plv. aanvoerder 2e viool bij het Gelders Orkest. 
Walter Jansen is bekend van zijn boekhandel Jansen & de Feijter in Velp 
 

     
Alexej Pevzner                                                                  Arthur Ornee 
 
Het concert vindt plaats in de Kerk van Rozendaal, Kerklaan 15, 6891 CM Rozendaal 
De Kerk is open vanaf 15.00 uur. 
Entree € 13.- pp. voor ‘Vrienden’ € 10.-  Gelrepas- en studentenkaarthouders € 5.- 
Kinderen onder 10 jaar gratis (onder begeleiding) 
 
Na afloop van het concert ‘meet and greet’ met drankje in de Serre 
 
Kaartverkoop vooraf aan het concert in de kerk.   
 
Reserveren: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl 
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14 februari in de Serre van Rozendaal: 
 

Muzikale presentatie  
‘Hoe zit het eigenlijk’? 

 
 
 
 

 
 
Betty Suurenbroek geeft een levendige lezing 
over het samenspel in het menselijk lichaam 
met muziek door Gerda Reijnders  
 
In deze presentatie vertelt Betty hoe we aan onze 
kennis van het menselijk lichaam komen, hoe het 
werkt en hoe alles samenwerkt. Wat er soms mis gaat 
en hoe het weer kan herstellen. Gerda heeft 
toepasselijke muziek uitgezocht. Samen zorgen ze voor 
een levendige bijeenkomst. Zo komt u meer te weten 
over de bouw en werking van het bewegingsapparaat 
(het stelsel van botten, gewrichten en spieren). U 
ontvangt na afloop tips over zitten en bewegen.  
 
Betty Suurenbroek is fysio-manueeltherapeut en heeft jarenlang haar eigen praktijk gehad in Velp. In 
haar werk heeft ze mensen met klachten van het bewegingsapparaat behandeld. Hoe het menselijk 
lichaam in elkaar zit qua beweeglijkheid heeft haar interesse. Evenals - in samenwerking met de 
cliënt – het uitpuzzelen van de herstelmogelijkheden.  
Gerda Reijnders is beeldend kunstenaar en ze speelt trekharmonica. Samen met trompettist Marinus 
Jansen vormt ze het duo L’ Eau Vive. Ze treden veelvuldig op, zowel binnen als buiten. Gerda speelt 
in deze presentatie solo trekharmonica. Het instrument spreekt haar creativiteit aan. Ze zorgt voor 
een aangename interactie met haar publiek.  
 
Zoals elke woensdag is de Serre geopend tussen 10.00 en 12.30 uur voor ontmoeting en koffie. De 
muzikale presentatie begint om half 11. Toegang vrij! 
 

 
Een kijkje in het muzikale keukentje (4) 
 
De belofte dat de tafels dit keer gedekt zouden staan en we meteen zouden aanschuiven bij ons 
huidige Liedboek-gerecht is ingehaald door de voorbereiding op de ‘mise en place’. In  het kerkelijke 
keukentje werd in 2008 het gerecht ‘Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk’ formeel op het menu 
is gezet. En…haal het ‘tj’ maar van ‘keukentje’ af, want het aantal koksmutsen vanaf die tijd is niet te 
tellen geweest. Er is zelfs sprake geweest van dependances van de Keuken. Afhankelijk van hoe te 
tellen, waren het zes, acht of misschien zelfs wel meer.  
Wanneer begint een ‘mise en place’?  Als we de hele besluitvorming om te komen tot een nieuw 
liedboek erbij betrekken,  moeten we misschien wel beginnen bij het omspitten van de moestuin!  
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De contouren voor wat het dikke handboek vol ‘recepten’ zou worden, tekenden zich voor het eerst 
af in een nota van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied(ISK) uit 1988. Dat is járen eerder dan 
ik nog in aflevering 3 van “Een kijkje in het muzikale keukentje” veronderstelde. De nota van 1988 
heeft een intrigerende titel: “Beleidsnota inzake de toekomst van het kerklied in Nederland en het 
‘Liedboek 2000”. Met andere woorden: snoepte de kerk slechts 15 jaar na de ingebruikname van het 
Liedboek 1973 van al het moois dat daarin stond nú al met  lange tanden?  
Inzake de toekomst van het Nederlandse Kerklied. Voor en ná 1973 groeien en bloeien nieuwe teksten, 
melodieën en liederen tegen de klippen op. Wierpen de bestuurders van toen ook een blik op ‘de 
toekomst’ om een mogelijke ‘wildgroei’ in al die tuintjes te voorkomen? Met veel goede wil begonnen 
de kerken in gezamenlijkheid een eigen Moestuin, in de hoop wellicht dat men op termijn, met beleid, 
kon snoeien in een onoverzichtelijk wordend oerwoud van nieuwe kerkliederen. Hans Jansen1 vertelt 
dat er in 1988 welgeteld al sprake was van 84 andere bundels, de kinderliederen en belangrijkste 
buitenlandse liedboeken meegeteld! Hield die kleine groep dichtvogels in de jaren naar 1973 toe het 
gekwetter graag onder elkaar,(in de tijd van het ‘Landvolk’ op de Pieterberg ging het gerucht  dat de 
daar aanwezige dichters en musici het regelmatig érg laat maakten2 waardoor men de volgende 
ochtend lang uitsliep) zo niet de werkers  aan het op stapel staande Liedboek 2000. Misschien droomde 
men stilletjes van een nieuw liedboek voor de 21ste eeuw. In elk geval werd ’Liedboek 2000’ de 
‘werktitel’ van het gloednieuwe project dat moest leiden naar een vervangend liedboek voor dat van 
1973. Dat kwam er, zoals wij vandaag de dag zeker weten, in 2013. Het blijkt het resultaat van heel  
verschillende, bonte, luid  kwinkelerende stemmen. Talrijke deskundigen bestudeerden vooraf en 
diepgaand, verschillende onderwerpen: Psalmen; Liturgica; Gezangen; het Kinderlied; en…men deed 
een muziek-sociologisch onderzoek over de toekomst van het kerklied.  Vooral dat laatste intrigeert, 
want ik vermoed dat dat onderzoek o.a. te maken heeft gehad met de op gang gekomen afkalving van 
de vanzelfsprekendheid van ‘geloof’ en ‘kerk’.  Ook schatte men de relatie van de mens en diens geloof 
tot een liedboek anders in dan ‘vroeger’. De vraag werd: herkent de gebruiker zichzelf  in het 
aangeboden Liedboek?  Die herkenning moet dan wel zo breed mogelijk worden opgevat: de eigen 
leefomgeving, leeftijd, situatie, leefwereld, taal(beelden), muziek, kleuren en geuren etc. Uit een 
verslag van een ‘werk- en marktdag’ over ‘Experimenteren met Kerkdiensten’, 11 mei 1985: 

“Experimenteren omwille van het experiment is tot mislukken gedoemd. (…) Over dans en voordracht, over 
spel en poëzie kon men worden geïnformeerd. (…) Verblijdend en vanzelfsprekend tegelijk was de rol van 
vrouwen. De workshop ‘Vrouw en liturgie’ werd ingeleid door een poppenspel. Niet door woorden alleen maar 
door ritme, kleuren en beweging komen symbolen ter sprake, (…) En heel natuurlijk komt dan de rol van de 
kinderen in de eredienst aan de orde. (…)Betrokkenheid, actieve deelname, speelsheid en openheid zijn de 
woorden waarmee de variatiemogelijkheden gekenmerkt kunnen worden. (…) Veel jonge mensen, zo werd 
opgemerkt, verstaan de taal van het Liedboek (1973-A.W.) niet omdat ze die woorden in hun eigen leven niet 
tegenkomen. Kerkdienst en kerkmuziek zijn bestemd voor nette meneren en mevrouwen.” 3 

Uit al die studies groeide een dikke, forse handleiding over welke inspirerende gedachten in die 
Moestuin van de Kerk  mest zouden moeten krijgen om door te kunnen groeien en wat zo 
langzamerhand aan oude ideeën verdord was geraakt en drastisch zou moeten worden gesnoeid. 
Gestreefd moest worden naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van het kerklied. De nota van 1988 
meldt n.l. dat ‘liederen uit de vrouwenbeweging of opwekkingsliederen (Johan de Heer) onvoldoende 
kwaliteit hebben’(pg 45) na 8 pagina’s eerder beweerd te hebben dat ‘er bijzondere aandacht moet 
zijn voor vrouwenliederen en opwekkingsliederen’. Kwestie van ‘snoeien’ of ‘bemesten’? In het 
algemeen bleef het de vraag of deze ‘intensieve’ manier van ‘tuinbouw’ de toekomst van het 
Nederlandse Kerklied dichterbij zou brengen. Kerkmusicus Willem Mudde (*1909-†1984) was er niet 
gerust op: 

“De tijdens de jaren zestig in zwang rakende kerkdiensten met jazzcombo’s en beatbandjes verafschuwde 
Mudde. De ten gehore gebrachte muziek diende slechts ter verstrooiing en is van geen enkele liturgische 

                                                           
1 Hans Jansen, Luthers kerkmusicus reageert op de beleidsnota van 1988 
2 Dichter Jan Wit in een interview 
3 D. Pruiksma, Verslag over de werk- en marktdag  “Experimenteren met Kerkdiensten” 11 mei 1985  in het 

tijdschrift Eredienstvaardig , 1e jg nr 3- juni 1985 uitg. onder auspiciën van de Prof.Dr.G. van der Leeuwstichting 
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waarde. Ze stond volgens Mudde haaks op de kernfunctie van kerkmuziek: teksten tot leven laten komen, 
verbindingen scheppen tussen kunst en gemeente”. 4 

De ontwikkeling ging echter door. Na Mudde´s overlijden in 1984 zou het toch nog 27 jaar duren eer 
de eerste TV-uitzending van het bijbelse-evenement ‘The Passion5’ zou plaatsvinden. Maar de ‘twijfel’ 
groeide met de dag wie het eigenlijk voor het zeggen had over het ‘verkondigende karakter’ van een 
kerklied: theologen, dichters, musici, ambtsdragers of…..de al dan niet gelovige, anonieme, regelmatig 
of incidenteel aanwezige mens in kerkdiensten? Ook over  de kwaliteit, de verschillende smaken wat 
betreft stijlen in woord en melodie begonnen allerlei stemmen luider te klinken. Dat heeft allemaal 
meegeholpen om ervoor te zorgen dat er niet, zoals voor 1973, de redactie van een nieuw liedboek in 
handen werd gelegd van een klein groepje componisten en theologen die het werk van een handvol 
dichters en vertalers  beoordeelden, rubriceerden en al dan niet een plaats in het liedboek toewezen. 
Nee, dit keer werd het schoffelen, wieden en oogsten in de Moestuin waarin zoveel verschillende 
voorkeurstemmen, oude van weleer, nieuwe van nu en later, waren gezaaid in handen gegeven van 
acht werkgroepen. Elke werkgroep had zijn eigen keuken waarin de eigen specialiteit werd uitgebroed: 
Het nieuwe Nederlandse lied, Het buitenlandse lied, De bestaande voorraad liederen, waaronder het 
Liedboek van 1973, Psalmen, Kinderliederen, Liturgische gezangen, Gebeden en gedichten, gezongen 
en gesproken, en overige Zangvormen. En dat allemaal omdat de tijdgeest van toenemende 
secularisatie en individualisatie de Moestuin rijkelijk van groeizaam twijfelwater voorzag: 

 …”kunnen wij de gemeente wel voorschrijven wat wèl en wat niét kan? Hoe verzoen je de vakman met de 
gemeente en omgekeerd?”6  

In het diepste geheim wezen de deelnemende kerken vertegenwoordigers aan van de toekomstige 
gebruikers van ons Liedboek. En zo gingen, als waren het verse voedselpakketten,  lange lijsten 
liederen door alle krochten van de kerken, van ‘commentaar’ voorzien waarom ze mochten 
doorgroeien of werden gesnoeid.  Gloednieuwe liederen werden op aparte bladzijen met tekst èn 
notenbeeld meegeleverd om voorgeproefd te kunnen worden. De mise en place voltrok zich in vier 
jaar, achter de schermen van een streng embargo. De acht onderscheiden keukens met al hun hulpkoks 
wikten en wogen. Onder leiding van de eindredactie ontstond de nieuwe ‘menukaart’, alias de inhoud 
van ons Liedboek. 

- Psalmen 

- Cantica 

- Bijbelse vertelliederen 

- Getijden van de dag 

 

- De Eerste Dag 

- Getijden van het jaar 

- Leven 

- Samen leven 

 

In de Grote Kerk van Middelburg stonden op zaterdag 25 mei 2013  bij wijze van spreken de tafels 
feestelijk gedekt. Hoeveel van de gasten behoorden tot de ‘nette meneren en mevrouwen’ van 
hierboven weet ik niet, maar dat het er veel waren is wel zeker. Wie tijdig besteld had kreeg het 
samengestelde gerecht met een hard ‘korstje’ in rood/geel of blauw/groen, of met een soft omslag  in 
rood of blauw en goud op snee. Voor gretige kinderen was er een veelkleurig omslag of een blauw 
exemplaar met een tekening. Voor allen hetzelfde: de binnenkant was met 1016 psalmen en gezangen, 
gedrukt op flinterdun papier.  
Het is nu vier en half jaar later, uitgesnoept zijn we nog lang niet. Maar hier en daar kunnen we 
misschien iets zeggen over het wel of niet toekennen van een ‘ster’. Uiteindelijk is dat werk gedaan 
voor ‘ons’, de eindgebruikers. De koks kunnen zich achter hun gloeiend hete ‘kachels’ nog zo hebben 
uitgesloofd, uiteindelijk moeten onze kelen het doen: de Naam van de Eeuwige loven en prijzen! 
Januari 2018, Ada Waalboer. 
 

 
 

                                                           
4 Christelijke Encyclopedie – Peter Bak 28 maart 2011 
5 The Passion, eerste opvoering te Gouda 2011 
6 “Beleidsnota inzake de toekomst van het kerklied in Nederland en het ‘Liedboek 2000” p. 54 
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Leerhuis: Heschel en de profeten, november 2017 
Met veel plezier en enthousiasme hebben de twaalf deelnemers aan deze groep zich drie middagen 
gebogen over de tekst van de joodse schrijver/filosoof Abraham Heschel over de profeet Micha, de 
tweede Jesaja en over een artikel van Dodo van Uden over de hermeneutiek in de joodse traditie. 
Hermeneutiek betekent: vertolking, uitleg van de tekst in de context van onze tijd. Hoe verstaan wij 
een tekst nu, wat zegt deze ons vandaag, in onze eeuw, op deze plaats in onze wereld met onze 
geschiedenis. Er is niet zoiets als een “eeuwige waarheid”., die altijd dezelfde is, los van de mensen. 
Wij horen en interpreteren met onze oren vanuit onze eigen positie.  Wij plaatsen de tekst natuurlijk 
wel in de tijd dat deze werd geschreven, (bv. 7 eeuwen voor onze jaartelling), maar vragen dan: wat 
zegt het ons NU? 
Het was verrassend om te ontdekken hoe de profeten mensen zijn, die in vuur en vlam staan voor de 
boodschap die zij van Godswege aan de mensen brengen en hoe zij daar zelf onder lijden. Omdat zij 
enerzijds “mens van God” zijn en anderzijds zich niet willen onderscheiden en losmaken van de 
mensen bij wie zij horen. Want zij ervaren zichzelf als geroepenen die tot taak hebben de misstanden 
in de maatschappij aan te wijzen om de mensen “terug” te roepen naar de wegen van gerechtigheid, 
vrede en liefde waartoe God hen uitnodigt. Want daar gaat het toch om: om een mensen 
gemeenschap waar mensen tot hun recht kunnen komen en ruimte hebben om te zijn wie zij zijn: 
mens naar Gods beeld.  
Er was ruimte voor gesprek en eigen associaties en voorbeelden. Kennen wij in onze tijd profeten, 
wie zou je noemen? (Martin Luther King, Mandela,….??) Zo’n vraag levert een mooi gesprek op. 
 
Bert Bomer 
Madelon Beekhuis 
 

 

Pakkie-an 
 

Zomer 2016 waren we met het bestuur van Sukarela in Dian-darat. Voor 
Hannelies en Auke Walda de eerste keer, maar ze voelden zich meteen 
thuis door het hartelijke welkom van de bewoners van het dorp. Dit is zo 
hartverwarmend dat je daar automatisch iets voor terug wil doen. Na 
overleg met dorps- en schoolhoofd kwam naar voren dat er behoefte 
was aan meer uniformpjes voor de jeugd die naar de basisschool gaat. 
Geen uniform, geen school, dus daar moest wat aan gebeuren. Na enige 

inventarisatie bleek de juiste manier om een basis hoeveelheid uniformpjes te bestellen bij de 
fabriek in Indonesië en deze in beheer te geven bij de school. 
Hiervoor moest een paar duizend euro voor bij elkaar geschraapt worden. Doordat we door het team 
van het werelddiakonaat van de PK van Velp en Rozendaal tot project van het jaar werden gekozen 
kwam er een extra boost bij de inzameling van de benodigde gelden. Natuurlijk hebben we weer de 
in Nederland wonende familie in kunnen schakelen bij de verschillende activiteiten. Bij de meeste 
collectes was er een bijdrage in de vorm van een presentatie, indonesische cake, maar er werd ook 
gezongen, gekookt en natuurlijk stond de jaarlijkse kerstmarkt in het teken van de Pakkie-an. Alles bij 
elkaar hebben we genoeg geld opgehaald, om alles te kunnen doen wat we bedacht hebben om het 
uniform probleem op te lossen. De eindstand is nog niet helemaal bekend, er komt tenslotte nog een 
afsluitende collecte, maar alles bij elkaar zitten we wel boven de €4000,-. Dat is natuurlijk een 
prachtig resultaat waar we heel blij mee zijn. Bij deze willen we iedereen die daaraan bijgedragen 
heeft hartelijk bedanken. Uiteraard zullen we de voorgang blijven delen met foto's en verhalen van 
onze vorderingen in het dorp en schroom niet ons te vragen want we vertellen er graag over. Ook 
namens de kinderen uit het dorp echt heel erg bedankt voor alle steun! Terimah kasi. 
Marco Brons, voorzitter Sukarela. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz5YrlxfbYAhUCbFAKHeYvCOAQjRwIBw&url=http://www.sukarela.nl/&psig=AOvVaw06TlRoWmydk-Ut34TFGfSk&ust=1517087543440958
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*Leuk om te weten: de 3e plaats in deze landelijke gedichtenwedstrijd voor onze huisdichter Jaap 
van Dijkhuizen! 67 dichters zonden werk in, uit heel Nederland en een paar Vlamingen en zelfs een 
Nederlandstalige Fransman. 

 
  
*Ingezonden: 
Geachte gemeenteleden van de kerk van Rozendaal, 
Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor de aandacht en giften voor mijn reis naar Myanmar. 
De totale opbrengst tot nu toe is ruim 1800 euro. Daar kunnen we weer erg veel goede dingen mee 
doen! 
Na de reis zal ik zeker verslag uit brengen. 
Met vriendelijke groet, 
Aly Boven-Vrijhof 
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*Wijziging agenda: 
Op de eerste van de serie van drie morgens over het thema ‘geweld’ is niemand komen opdagen. 
Daarom is besloten de volgende bijeenkomsten (6/2 en 6/3) niet door te laten gaan. Jammer, maar 
het is niet anders.  
 

*Film in de tuinkamer op woensdag 21 februari om 14.30 uur: Toni Erdmann 
 
Toni Erdmann is een Duits-Oostenrijkse film uit 2016, geschreven en geregisseerd door Maren Ade. 
De film ging op 14 mei in première op het filmfestival van Cannes in de competitie voor de Gouden 
Palm. 
 

Synopsis:  

Als vader Winfried Conradi tijdens een 
verrassingsbezoek aan zijn in het buitenland 
werkende dochter door haar wordt weggewerkt, 
besluit hij vermomd terug te keren. Als 'consultant 
en coach' Toni Erdmann - een langharige zestiger 
met neptanden - weet hij met zijn onvoorspelbare 
gedrag haar geordende bestaan als zakenvrouw 
danig te ontregelen. Duitse tragikomedie die 
vanwege zijn origineel verpakte maatschappijkritiek 
en spel met conventies uitgroeide tot dé sensatie 
van het filmfestival van Cannes. Regisseur Maren 
Ade werd daarvoor echter karig beloond, met enkel 
de prijs van de internationale filmkritiek. 
 
 
“De Duitse tragikomedie Toni Erdmann is zaterdag 
de grote winnaar bij de European Film Awards 
geworden. De film van regisseur Maren Ade 
verzilverde in Wroclaw alle vijf de nominaties: 
beste film, beste regie, beste scenario, beste 
acteur (Peter Simonischek) en beste actrice 
(Sandra Hüller).” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.filmvandaag.nl/recensies/406-toni-erdmann
https://www.filmvandaag.nl/film/99686-toni-erdmann
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Agenda PG Rozendaal 2018 

    

Januari Zo 28  10.00 uur Ds. S.L.S. de Vries, Utrecht 

 Wo 31 10-12.30 uur Serre van Rozendaal 

    

Februari  Zo 4 10.00 uur Mw. Ds. M.G. Fernhout, Arnhem 

 Zo 4 15.30 uur Concert Vrienden van de Kerk 

 Wo 7 10 – 12.30 uur Serre van Rozendaal 

 Wo 7 20.00 uur  Vorming en toerusting: Bach 4 

 Zo 11 10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal                  HA                            

 Wo 14 10 – 12.30 uur Serre van Rozendaal: Muzikale 
presentatie door Betty Suurenbroek 
en Gerda Reijnders  

 Zo 18 10.00 uur Ds. G. Grandia, Doesburg 

 Wo 21 10 – 12.30 uur Serre van Rozendaal 

 Wo 21 14.30 uur Film in de tuinkamer 

 Vrij 23 10.00 uur  Nicodemus 

 Zo 25  10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal 

 Wo 28 10 – 12.30 uur Serre van Rozendaal 
 
 
 
 
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  
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De volgende nieuwsbrief zal eind februari verschijnen 
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