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VOORWOORD  
 

Een programmaboekje in coronatijd, dat is geen sinecure, want 

wat kan wel en wat kan niet? De voorbereidingscommissie leek het 

niet verstandig om bijvoorbeeld de gesprekskringen alweer in sep-

tember op te starten. Dat gaat gewoon niet. Maar hopelijk kan het 

in januari wel. Daarom gaat veel kringwerk pas in de tweede helft 

van het seizoen van start. Een aantal bestaande kringen pakt de 

draad weer op, zodra het kan en een ieder zich daarbij veilig voelt.  

 

Ontmoeting is belangrijk. Daarom willen wij u ook voor het najaar 

gelegenheden bieden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. 

Daartoe hebben we een aantal activiteiten voor buiten bedacht 

die corona veilig zijn, zoals wandelingen rond een thema, een be-

zoek aan een voedselbos en een workshop ‘Wormenhotel’ van het 

Groene team.  

 

Voor alle activiteiten geldt: kom niet als je griepverschijnselen hebt 

en houd altijd voldoende afstand. Voor sommige activiteiten is het 

aantal deelnemers beperkt om onszelf te beschermen.  

 

Het aangeboden programma is niet definitief en onder voorbe-

houd. Mochten bijvoorbeeld veel kringen vanwege corona ook in 

het voorjaar niet door kunnen gaan, dan gaan we op zoek naar 

alternatieven. En mocht u een idee hebben voor een mooie  

activiteit, aarzel dan niet om dat in te brengen. 

 

Wij zijn blij dat wij u op deze wijze toch een gevarieerd aanbod  

kunnen doen. We hopen, ondanks alles, op een mooi seizoen vol 

goede, inspirerende en leerzame ontmoetingen. Blijf gezond, houd 

moed en heb lief. 

 

Het voorbereidingsteam:  

 

Dirk Jan Brans 

Heleen Oosterbroek  

Frans Ort 

Rob van de Wetering 
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Bezoek aan het museumpark Orientalis bij Nijmegen  

In museumpark Orientalis is een bijzondere expositie te zien ‘Op 

weg naar het Paradijs’. Hoe verhoudt het paradijsverhaal van de 

tuin van Eden en Adam en Eva zich tot de duizenden jaren oude 

zoektocht van de mens naar het paradijs? Deze expositie werpt 

een bijzonder licht op deze vraag en neemt je mee terug naar de 

oorsprong van het aardse paradijs, langs het oude Egypte en  

Babylonië, om uiteindelijk bij het hemelse paradijs uit te komen. 

In deze reis worden al je zintuigen op scherp gezet en leer je van 

alles over de zoektocht naar het paradijs van de joden, christenen 

en islamieten, maar ook van de Egyptenaren, Mesopotamiërs,  

Grieken en Romeinen. 

Een bezoek aan Orientalis is interessant voor jong en oud. 

 

Leiding:  Dick van Dorp (het groene team) 

Opgave:   stuur een mail naar groeneteam@pknvelp.nl  

Datum:  zondag 6 september 

Tijd:   van 13.00 – 17.00 uur.  

 

Verzamelen bij de Grote Kerk alwaar we om 13.00 uur vertrekken 

Eigen bijdrage: € 10,50 euro volwassen en € 6,50 voor kinderen van 

6-15 jaar en op basis van eigen vervoer. 

mailto:groeneteam@pknvelp.nl
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Het was op 15 augustus precies 100 jaar geleden dat de grote dich-

ter Willem Barnard werd geboren. Op diverse plaatsen in Nederland 

heeft hij gewoond, waaronder in de pastorie in Rozendaal. In die 

pastorie groeide ook zijn zoon en dochter op. Benno is inmiddels 

uitgegroeid tot een van de toonaangevende dichters in onze huidi-

ge literatuur. Enkele jaren geleden is er in onze gemeente een Bar-

nardpad uitgezet. Op een bescheiden wandeling door Rozendaal 

(ongeveer drie kilometer) staan op zeven plaatsen plaquettes met 

gedichten van vader en zoon Barnard. Op zondag 20 september 

aanstaande zal een wandeling worden gemaakt langs de zeven 

gedichten van Willem en Benno Barnard. We komen om 13.00 uur 

samen bij de kerk van Rozendaal aan de Kerklaan. Na een korte 

toelichting op de wandeling en de gedichten vertrekken we in 

groepjes van twee tot vier deelnemers om de wandeling te maken. 

Er zal een klein boekje worden meegegeven waarin de gedichten 

worden opgenomen en van een kleine achtergrond voorzien. Bij 

terugkeer is er in de serre van Rozendaal de gelegenheid iets te 

drinken, waarna ieder weer zijns of haars weegs mag gaan. Om 

een indicatie van het aantal deelnemers te krijgen, zouden wij het 

fijn vinden wanneer u zicht wilt opgeven.   

 

Leiding:  ds. Frans Ort 

Opgave:  frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl 

Data:   20 september 

Tijd:   13.00 uur 

Beginpunt: Kerk van Rozendaal aan de Kerklaan  

Wandeling Barnardpad 

mailto:frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl
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Zoek je een combinatie van natuur, rust, bezinning en een goed 

gesprek? Wandel dan met ons mee. Tijdens een wandeling van 

ongeveer 7 km willen we ontdekken wat het PKN-jaarthema ‘Het 

goede leven’ voor ons betekent. We zoeken hiervoor de stilte van 

de natuur in de omgeving van Velp op. We gaan op pad met een 

korte Bijbeltekst. Wandelend in stilte laten we deze tekst rustig op 

ons inwerken. Daarna gaan we, al wandelend, in tweetallen met 

elkaar spreken over één van de facetten van het goede leven: 

rust, blijdschap en hoop. We beginnen en eindigen de wandelin-

gen met het samen zingen van een Psalm, waardoor we kennis 

maken met De Nieuwe Psalmberijming. Wil je liever alleen genieten 

van de rust en de natuur? Ook dan ben je van harte welkom om 

mee te lopen. 

Een wandeling duurt ongeveer twee uur. Houd er rekening mee 

dat sommige paden niet helemaal vlak zijn. Je mag aan alle  

wandelingen meedoen, maar je kunt je ook voor één of twee wan-

delingen aanmelden.  

Neem zelf zo nodig iets te eten en drinken mee. 

 

Leiding:   ds. Dirk Jan Brans en Rob van de Wetering 

Opgave:  Heleen Oosterbroek (oostheleen@hotmail.com) 

Data:   zaterdag 26 september 2020 – Wandeling ‘Rust’ 

    Zaterdag 31 oktober 2020 – Wandeling ‘Blijdschap’ 

        woensdag 28 november 2020 – Wandeling ‘Hoop’ 

Tijd:   9.30 – 12.00 uur 

Plaats:    verzamelen op parkeerplaats Bezoekerscentrum  

    Veluwezoom, Heuvenseweg 5a, Rheden 

Wandelingen ‘Het goede leven’ 
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In een dagexcursie bezoeken we enkele voedselbossen in  

Park Lingezegen en de belevingstuin de Zandse Notengaard in  

Huissen. Wat zijn voedselbossen en waarom staan ze zo in de  

belangstelling? Wat is er zo interessant aan walnoten?  Het Groene 

team heeft eerder al eens het idee voor een Hof van Heden  

gelanceerd; een (bescheiden) plek aan de rand van Velp waar 

ruimte is voor educatie, voedselproductie, biodiversiteit en  

ontspanning. De bedoeling van deze excursie is om  

geïnteresseerden te inspireren en gezamenlijk de mogelijkheden te 

verkennen om het idee verder uit te werken  

 

Leiding:   Dick van Dorp (het groene team)  

Opgave:  stuur een mail naar groeneteam@pknvelp.nl  

Datum:   zaterdag 10 oktober 2020  

Tijd:    van 10-16 uur. Verzamelen bij de Grote Kerk, alwaar wij 

    om 10.00 uur vertrekken 

 

Aantal deelnemers: 15  

Eigen bijdrage: € 10 pp. en op basis van eigen vervoer. 

Neem zelf een lunchpakket mee. 

 

Excursie Voedselbossen in de Over-Betuwe 

mailto:groeneteam@pknvelp.nl
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In een workshop leer je hoe je je eigen groente- en fruitafval op een 

andere manier kan verwerken dan het in de kliko te gooien.  

Speciale compostwormen (Eisenia fetida) zetten in samenwerking 

met bacteriën en schimmels het organische afval om in een  

uitstekende plantenvoedende stof. Dit ‘zwarte goud’ kun je voor je 

eigen kamerplanten of moestuintje gebruiken. Je gaat zelf aan de 

slag om je eigen wormenbak te maken, waarbij wij zorgen voor de  

materialen. Wellicht maakt de workshop je zo enthousiast dat je 

met je buurt een wormenhotel gaat beheren.  

 

 

 

 

Datum:   14 november, van 13.00 – 16.00 uur  

Plaats:   Kenniscentrum Van Hall Larenstein,  

     Larensteinselaan 26a 

 

Aantal deelnemers: 10,  eigen bijdrage: € 10 pp. 

Opgave:   stuur een mail naar groeneteam@pknvelp.nl.  

Leiding:   Dick van Dorp (het groene team) 

Workshop Verwerking van organische reststromen 

mailto:groeneteam@pknvelp.nl
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De ochtenden duren van 10 tot ongeveer 11.45 uur. De opzet van 

de ochtenden is globaal als volgt: we drinken samen koffie, we  

luisteren naar een inleiding en vervolgens gaan we na een korte 

pauze met elkaar in gesprek omtrent de aangereikte thema’s.  

In het afgelopen jaar hebben we gesproken over zeer diverse  

onderwerpen: veranderende beelden in de theologie rondom het 

Godsbeeld en het Christusbeeld, ouder worden, de dood als  

onderdeel van ons leven, maar ook de symboliek van de  

boeteprocessies in Spanje. De Nicodemuskring is inmiddels  

gegroeid tot een plek waar we intensief met elkaar nadenken over 

veel facetten van de religie en de filosofie. Ieder die geïnteresseerd 

is in verdergaande ontplooiing is van harte uitgenodigd om aan te 

schuiven. Gezien de coronamaatregelen is de eerste bijeenkomst 

nog niet gepland. Maar zodra er nieuws is over een samenkomst, 

zullen wij de deelnemers daarvan via de mail en de nieuwsbrieven 

op de hoogte stellen. 

 

 

 

 

 

 

Data:     zo mogelijk na 1 januari en in overleg 

Aanvangstijd:   laatste vrijdag van de maand, 10.15 uur  

     (koffie klaar om 9.45 uur) 

Plaats:    de Serre van Rozendaal 

Inleider:    leden van de groep, ds. Frans Ort 

Nicodemus kring 

Al  jaren komt de  

Nicodemuskring in de  

Tuinkamer van de kerk van 

Rozendaal bijeen om samen 

na te denken en vooral van 

gedachten te wisselen over 

actuele thema’s, over  

filosofische en existentiële  

vragen, over theologen en 

hun visies . 



    11  

 

Zo nu en dan krijg ik de vraag gesteld: wat is een ‘goed’ gedicht, 

volgens jou? Lastige vraag. Maar een poosje geleden heb ik er mijn 

tanden in gezet om een antwoord op die vraag te zoeken.  

Dat resulteerde in een essay waarin ik ervaringen als ‘herkenning’, 

‘indringendheid’ ‘mystiek’, ‘schoonheid’ en ‘bewustwording’ tracht 

te achterhalen in gedichten die ik ‘goed’ vind. In het kader van 

Vorming en Toerusting wil ik een avond verzorgen waar we met  

elkaar een aantal gedichten lezen die dergelijke ervaringen  

oproepen. Het is een bonte verzameling poëzie uit de twintigste 

eeuw geworden, die ik bij elkaar heb gebracht. We lezen  

gedichten van Ida Gerhardt, M. Vasalis, Toon Tellegen, Guillaume 

van der Graft, Rutger Kopland, maar ook van Willem Jan Otten, 

Paul van Ostaijen, Lucebert en Chris van Geel. Deelnemers aan de 

kring kunnen de gedichten ook meelezen omdat er een boekje is, 

waarin de gedichten zijn opgenomen. Gezien de gekozen  

gedichten kan het een mooie avond worden: u bent van harte 

welkom!  

 

Datum:  woensdagavond 24 februari 

Tijd:   20.00 uur 

Plaats:  de Serre van Rozendaal 

Leiding:   ds. Frans Ort 

Een ‘goed’ gedicht 
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We worden allemaal geconfronteerd met het afscheid van het  

leven, zowel in ons eigen leven als in dat van de mensen met wie 

we ons verbonden weten. Frans Ort wordt in zijn werk zeer  

regelmatig geconfronteerd met dat afscheid. Hij schreef daarover 

regelmatig gedichten die rondom dat afscheid werden gemaakt. 

Ze werden (en worden) gelezen op weg naar het afscheid, soms bij 

de uitvaart en regelmatig ook naderhand.  Er is inmiddels een  

bundel gedichten van samengesteld, die in de komende periode 

zal verschijnen (wanneer is nog niet helemaal bekend). Maar op 

woensdagavond 14 april (in de periode ná Pasen!) zal hij een serie 

van deze gedichten lezen en toelichten. Naast werk van hemzelf 

zal hij ook gedichten lezen van bekendere Nederlandse dichters uit 

deze tijd die zich met de thematiek van afscheid en sterven  

bezighielden (onder meer Hans Andreus, Bert Schierbeek, Gerrit  

Kouwenaar, M. Vasalis en Huub Oosterhuis).  

 

 

Datum:  woensdagavond 14 april 

Tijd:   20.00 uur 

Plaats:  de Serre van Rozendaal 

Dichter bij het afscheid 
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Leiding:   ds. Frans Ort 

 

 

Na kerst hopen wij ons weer met een groep belangstellenden te 

buigen over  de joodse traditie. In ieder geval staat er een middag 

over de joodse feesten op het programma en verder bevalt het  

samen lezen van een tekst erg goed. Misschien weer uit een boek 

van Jonathan Sacks, misschien iets anders. We starten in januari of 

februari 2021. 

Het precieze programma, data en tijden hoort u nog van ons. In de 

serre kunnen wij met zo’n 16 mensen op ruime afstand zitten, dus 

dat komt goed. Graag tot ziens.   

 

 

 

Leiding: Bert Bomer,  bebom.buutvrij@gmail.com    tel. 0313 - 410918 

  Madelon Beekhuis,  m-bbeekhuis@hetnet.nl    

  tel. 026 – 3642660 

Data: wordt later bekend gemaakt, zie Lef en de verschillende 

nieuwsbrieven 

Locatie: de Serre van Rozendaal 

Leerhuis Joodse Traditie 

mailto:bebom.buutvrij@gmail.com
mailto:m-bbeekhuis@hetnet.nl
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Ongeveer eens per 6 weken komen we bij elkaar, een groepje 

mensen met en zonder beperking. Tenminste, als er mensen zonder 

beperking bestaan! 

We luisteren of kijken naar bijbelverhalen en praten erover, wat ons 

raakt in de verhalen, wat we herkennen, wat we moeilijk vinden. 

Het gaat over onszelf in verbinding met de bijbelverhalen. 

We bereiden ook een keer een kerkdienst voor samen met de  

predikant; een dienst voor iedereen. 

Schroom niet, want het kan heel zinvol en mooi zijn om zo van  

elkaar te horen en te leren! 

Voor God gelden geen beperkingen van wat voor aard dan ook! 

 

 

Data:                      in overleg, zie Lef! en www.pknvelp.nl 

Tijd:                         19.00 – 20.00 uur 

Plaats:                    in overleg, vaak in het Barentszhuis in Velp 

Informatie/      Joke van der Kolk, jvanderkolk2@gmail.com,  

begeleiding          06-23603249 

 

Onbeperkt bijbellezen 

http://www.pknvelp.nl
mailto:jvanderkolk2@gmail.com
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Gesprekskring de verdieping 

Deze gesprekskring bestaat al vele jaren en is uitgegroeid tot  

een hechte groep, maar we staan altijd open voor nieuwe  

deelnemers. 

Er wordt gepraat naar aanleiding van of over een bepaald 

boekje of persoon. Elke avond levert een boeiend gesprek op, 

soms heel persoonlijk. 

De avonden vinden plaats bij één van de deelnemers thuis.  

Na afloop is er gelegenheid voor wie dat wil om onder het genot 

van een drankje nog wat na te praten. 

Wil je meedoen, dan ben je van harte welkom. 

 

 

 

Data:                  in overleg, zie ook Lef! en de www.pknvelp.nl 

Tijd:                     20.00 – 21.30 uur 

Plaats:                wisselend, bij deelnemers thuis 

Informatie/  Joke van der Kolk, jvanderkolk2@gmail.com 

aanmelding:     06-23603249 

mailto:jvanderkolk2@gmail.com
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Veel mensen zoeken zingeving. Ze missen iets in hun leven.  

Jij kent ze vast ook wel in jouw omgeving. Je zou ze misschien 

graag op het spoor van Jezus brengen. Maar hoe doe je dat?  

Als je het lastig vindt om zelf de goede  

woorden te vinden, wijs ze dan eens op de Alpha-cursus. 

 

De Alpha-cursus is bedoeld voor mensen van alle leeftijden die 

kennis willen maken met het christelijk geloof. In de  

cursus gaat het om vragen als: Wie is Jezus? Hoe leidt God ons? 

Wat doet de Heilige Geest? Waarom en hoe moet je bidden?  

De cursus is ook interessant voor christenen die deze wezenlijke 

en praktische  

vragen nog eens vanuit de basis willen doordenken. Neem eens 

een kijkje op https://alpha-cursus.nl/ 

 

Vanuit de PG Velp starten we op donderdag 4 februari 2021 met 

een Alpha-cursus De cursus beslaat tien donderdagavonden en 

één zaterdag. Elke avond start met een  

gezamenlijke maaltijd. Daarna leidt iemand van het  

Alpha-team het onderwerp in en wordt er in groepjes over  

doorgepraat. Kortom, elke bijeenkomst is inspirerend,  

informatief en zonder meer gezellig! 

 

Alpha-cursus 2021 

https://alpha-cursus.nl/
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Data:   donderdag 4, 11 en 25 februari,  

    donderdag 4, 11 en 25 maart,  

    zaterdag 10 april  

   donderdag 15, 22 en 29 april 

Tijd:    donderdagen van 18.45 – 21.30,  

    zaterdag van 10 april van 10.30-17.00 uur 

Locatie:   het Rondeel van de Grote Kerk,  

   behalve donderdag 11 maart, dan is de locatie de  

    Oude Jan 

Opgave: Graag voor 15 januari  

  

Voor meer informatie of aanmelding: Rob van de Wetering, pas-

tor@pknvelp.nl, 06-4240 2371. 

 

P.S. We zoeken nog versterking van het Alpha-team. Lijkt het je leuk 

om je geloof op deze manier te delen met anderen, neem dan 

eveneens contact op. 
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Vorig jaar hebben we op een tweetal avonden uitgebreid het 

werk van Rembrandt bewonderd. Op de eerste avond hebben 

we gekeken naar zijn etsen, schilderijen en tekeningen bij het 

boek Genesis en op de tweede avond naar zijn etsen, schilderij-

en en tekeningen bij de kerstverhalen. 

Door corona is de derde avond, een avond over zijn  

kunstwerken bij de Paasverhalen, komen te vervallen. Deze 

avond wordt daarom dit jaar, in de week voor Pasen, opnieuw 

aangeboden.We gaan vooral zelf kijken en met elkaar delen 

wat we zien. Maar in de kantlijn zal ook de nodige achtergrond-

informatie gegeven worden over het werk van Rembrandt, over 

zijn tijd en de technieken die hij hanteerde en ook zelf ontwikkel-

de. Zo was hij bijvoorbeeld een groot vernieuwer van de ets-

techniek.  

  

Datum:  woensdagavond 24 maart 

    Rembrandts verbeelding van de Paasverhalen  

Tijd:   Aanvang 20.00 uur 

Plaats:  Grote Kerk te Velp  

Leiding:   ds. Dirk Jan Brans 

opgave:  djbrans@xs4all.nl 

Rembrandt rondom Passie en Pasen 
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Vorig jaar hebben we met een achttal mensen ‘het oerboek van de 

mens’ gelezen. Door  

corona hebben we het boek niet in zijn geheel kunnen behandelen.  

Het laatste hoofdstuk is blijven liggen. Graag zou ik met u nog in ge-

sprek willen gaan over het laatste hoofdstuk, deel V, het Nieuwe Testa-

ment, blz. 327- 422. 

 

Het oerboek van de mens, de evolutie en de Bijbel 

Schrijvers: Kai Michel en Carel van Schaik 

ISBN: 9789460034794 (hardcover), 9789460030475 (ebook), 

9789460030468 (paperback) 

 

 

Data:   als de corona crisis vroegtijdig afvlakt is woensdag  

    avond 25 november een optie, 

    zijn de risico’s nog groot dan wordt de avond  

    verplaatst naar 28 maart 
Tijd:   Aanvang 20.00 uur 

Plaats:           Grote Kerk in Velp 

Leiding:         ds. Dirk Jan Brans 

Het laatste hoofdstuk van “Het oerboek van de mens” 
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Groene theologie’ van Trees van Montfoort is in 2019 uitgeroepen 

tot het beste theologische boek van het jaar. Het juryrapport 

noemt het een hyper-urgent en noodzakelijk boek. In het boek 

daagt Van Montfoort ons uit tot een verregaande christelijk-

theologische bezinning op de verhouding tussen God, schepping, 

natuur en mens. Het boek helpt gelovigen én ongelovigen door 

een andere bril de Bijbel te lezen. En dat is nodig, want met braaf 

rentmeesterschap alleen en een extra zonnepaneel redden we 

het niet meer. Het boek markeert wat voor velen momenteel  

begint te dagen: dat theologie ook echt iets met ecologie te  

maken heeft. Dat “wie God is” iets te maken heeft met ‘hoe deze 

wereld in elkaar zit’. Dat doet ze op een manier die laat zien dat 

theologie ertoe doet in het publieke debat. Groene theologie laat 

zien: theologie heeft met alles te maken en niet alleen met ethiek. 

Data:    woensdag 20 januari (blz. 19 t/m 105),  

    10 februari (106-181)  

    woensdag 17 maart (182-265) 

Aanvang:  20.00 uur 

Plaats:   Rondeel 

Leiding:   ds. Dirk Jan Brans en Dick de Vries  

    (namens het Groene team)  

Aanmelden: graag voor 6 januari (djbrans@xs4all.nl)  

     Aantal deelnemers: + 10 

Leeskring groene theologie 
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Dit zijn de data voor 2021: 

 

12 Januari 

9 februari 

9 maart  

13 april 

11 mei 

8 juni 

  

 

Meditatie in de Oude Jan 

Elke tweede dinsdag van de 

maand wordt er gemediteerd in 

de Oude Jan, de oudste spiritue-

le plek in Velp. Iedereen is van 

harte welkom. We ontmoeten 

elkaar om 20.00 uur met koffie/

thee. Na ongeveer tien minuten 

zoeken we de stilte op.  

We maken kennis met verschil-

lende vormen van meditatie, 

aan de hand van een tekst of 

beeld, of met muziek.  

We verlaten de kerk in stilte om 

21.00 uur. 

Tijd:   20.00-21.00 uur 

Plaats:  Oude Jan 

Kosten:  Vrijwillige bijdrage (richtbedrag €2,50) 

Leiding:  ds. Dirk Jan Brans (06196226i9 of djbrans@xs4all.nl) 

 

PS. Hoewel we vaak met een klein groepje zijn, zitten we in de  

Oude Jan dicht bij elkaar. Daarom is ook hier besloten pas in januari 

weer te beginnen.  
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Kerkenwandeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Brummen naar Vorden– van Pancratius naar Antonius  

in de voetsporen van Liudger 

 

We starten in Brummen bij het station en steken vandaar de IJssel 

over. Via Bronkhorst lopen we door het landschap van de  

uiterwaarden naar Wichmond – Vierakker. Na de lunch in het  

Ludgerusgebouw vervolgen we onze tocht door het  

coulisselandschap naar Vorden. Daar sluiten we de dag af met een 

vesper in de Dorpskerk. Aan deze vesper zal worden meegewerkt 

door ds. Ruben den Hertog (Vorden), ds. Ingrid de Zwart (Deventer) en 

ds. Kees Bochanen (Dieren). Christine Schellevis uit Dieren werkt mee 

op haar dwarsfluit. De wandeling wordt aangeboden in Dieren en de 

overige gemeenten aan de Veluwezoom (Spankeren t/m Rozendaal), 

Deventer, Colmschate - Schalkhaar, Zutphen, Brummen en Vorden. 

De deelname van mensen uit verschillende kerkelijke gemeenten 

voegt een extra dimensie toe aan deze wandeling, zo is de ervaring. 

 

Met deze wandeling treden wij in de voetsporen van Liudger die in 

792 vanuit Brummen de IJssel overstak om in de Achterhoek het  

evangelie te verkondigen en kerken te stichten. Wichmond was het 

eerste kerkje dat hij daar bouwde. Het Ludgerusgebouw naast de RK 

kerk in Vierakker draagt zijn naam. De kerk in Brummen is gewijd aan 

de heilige Pancratius. Pancratius stierf op 14-jarige leeftijd in Rome  

omdat hij weigerde aan de Romeinse goden te offeren. Hij stierf op 12 

mei 304 en is daarmee tevens een van de ijsheiligen.  
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De Dorpskerk in Vorden is oorspronkelijk gewijd aan de heilige  

Antonius. Antonius was een kind van rijke ouders. Toen hij 20 jaar was 

stierven zijn ouders. Antonius gaf al zijn bezit aan de armen en trok 

zich in eenzaamheid terug in de woestijn. Hij was de eerste monnik 

die veel volgelingen kreeg en geldt daarom wel als de vader van 

het kloosterleven. Hij leefde in Egypte van 251 tot 356 en werd dus 

105 jaar! 

Dit keer hebben we gekozen voor een zaterdag in mei, omdat dan 

de natuur op z’n mooist is met jong groen en fluitenkruid. 

 

U moet rekenen op een stevige wandeling van ca. 19 km.  

Een goede wandelconditie is dus een vereiste. De hele dag rijdt er 

een bezemwagen mee.  

 

Datum:  zaterdag 8 mei 2021 (van ca. 9.00 tot 18.00 uur) 

Leiding:  Jolanda Buitenhek, Ingrid de Zwart en Kees Bochanen 

Kosten:   ca. € 25, -- (excl. treinkosten) 

 

Aanmelden bij  

Jolanda Buitenhek,  

tel. 0313-414128,  

email: jol.buit@planet.nl 

Graag vóór 17 april 2021 
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Spiritueel fotograferen 

ontstond het idee om in het vormings- en toerustingswerk hier 

handen en voeten aan te geven. Dit jaar willen we met  

enthousiaste amateurfotografen aan de slag.  

We zullen aan de hand van een aantal thema’s die van tevoren 

zijn bekendgemaakt zelf aan de slag gaan. Tijdens de  

bijeenkomsten bespreken we wat we hebben gefotografeerd en 

waarom. De nadruk ligt op het creatieve en spirituele aspect:  

iedereen die enthousiast mee wil fotograferen, is welkom.  

We streven ernaar de groep in eerste instantie niet groter te laten 

zijn dan twaalf mensen. Omdat we deze groep ‘gemeentebreed’ 

willen laten werken, zijn deelnemers uit Velp, Dieren en Rozendaal 

van harte welkom. We komen ook in de verschillende plaatsen 

samen.  

 

Datum:    zaterdag 29 mei (Rondeel Velp) 

  zaterdag 26 juni (Ontmoetingskerk Dieren) 

  zaterdag 10 juli (de Serre van Rozendaal) 

Tijd:          13.00-17.00 uur   

Leiding:    ds. Dirk Jan Brans en ds. Frans Ort 

Opgave:        ds. Frans Ort (frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl /  

     f.ort@upcmail.nl) 

Vrijwel iedereen  

fotografeert: met de  

mobiele telefoon of  

bescheiden compact-

camera, tot aan  

geavanceerde  

spiegelreflex- of systeem 

camera’s. Tijdens een 

kennismakingsgesprek 

ontdekten ds. Dirk Jan 

Brans en ds. Frans Ort hun 

gemeenschappelijke  

liefde voor de fotografie. 

In samenspraak met de 

uitstekende amateurfoto-

graaf Gert Jan Bollen 

mailto:frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl
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Groep voor alleengaanden van 50+ voor bezinning en ontmoeting 

 

De Intercitygroep is een groep voor alleengaanden van 50+ met als 

doel bezinning en ontmoeting.  

De deelnemers komen uit gemeenten langs de spoorlijn  

Deventer – Arnhem. Ongeveer eens in de 6 weken bezoeken we in 

een van deze gemeenten een kerkdienst. Na de kerkdienst hebben 

we een gesprek over de dienst en een lunch. Daarna is er  

’s middags nog een gezellige activiteit.  Nieuwe deelnemers aan 

de groep zijn van harte welkom, ook als u het een keer wilt  

proberen. Voorwaarde is dat u alleengaand bent en 50+.  

 

Vanwege het Coronavirus is er op dit moment nog geen  

jaarplanning gemaakt, maar als u zich aanmeldt ontvangt u voor 

iedere bijeenkomst een uitnodiging. 

 

Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij Marietje Oltvoort: 

moltvoort@planet.nl of 0575 – 55 39 79. 

Intercitygroep 

mailto:moltvoort@planet.nl
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Jongerencatechisatie 

Wil je wat meer weten over het geloof, 

houd je van verhalen, 

spelletjes, serieus zijn en lol maken? 

Dan ben je van harte welkom op 

 

dinsdag 6 , 13 en 27 oktober,  

dinsdag 10, 17 en 24 november 

 

Na de Kerst op  

 

dinsdag 26 januari,  

dinsdag 2, 9 en 23 februari  en op  

dinsdag 2 en 9 maart 

 

Leiding:  ds. Dirk Jan Brans 

Tijd:    dinsdagmiddag van 16.00 tot16.50 uur 

Plaats:  In het jeugdhonk in het Rondeel achter de Grote Kerk 

 

P.S. Neem gerust een vriendje of vriedinnnetje mee. 
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Vrijdagavond filmavond, vijf films met als thema “het goede leven”. 

 

  Vrijdagavond 27 november Babette ‘s Feest   

  Vrijdagavond 29 januari Leave No Trace 

  Vrijdagavond 26 maart Het Verhaal van de Huilende Kameel 

  Vrijdagavond 23 april Spring, Summer, Fall, Winter...and Spring 

            Vrijdagavond 11 juni mei Complete Surrender 

            Vrijdagavond 16 juli  Het Goeie Leven 

 

 

Aanvang alle films om 19.30 uur. Plaats: Kerkzaal van de Grote Kerk te 

Velp 

In de kerkzaal kan men ruim zitten, dus filmkijken zal coronaveilig zijn.  

Als het kan zal er een nabespreking zijn met een nootje en een drank-

je.  

Als de coronarichtlijnen het nog niet toelaten, dan sluiten we af na 

het einde van de film. 

 

Reserveren is ook hier voorlopig verplicht:  

bij ds. Dirk Jan Brans, djbrans@xs4all.nl of 0619622619 

 

 

Filmavonden 

http://www.bestmoviesbyfarr.com/all-movie-picks/spring-summer-fall-winterand-spring
mailto:djbrans@xs4all.nl
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Babettes Gæstebud - Babette's Feest (1987)  

De film speelt zich af de 19e eeuw in een plattelandsdorp in het 

Deense Jutland, waar de mooie zussen Martine en Filippa samen 

met hun vader wonen. Hun vader is de dominee van een strenge 

piëtistische geloofsgemeenschap en hoewel ze veel aanbidders 

hebben blijven de zussen hun hele leven ongehuwd. Heel veel 

jaren later komt Babette aan in het dorp. Ze is gevlucht uit  

Frankrijk en komt bij de zussen onderdak vragen. Ze is bereid  

gratis te werken voor hen. Wanneer Babette een enorm bedrag 

in de loterij wint, vraagt ze de zussen of ze het feestmaal mag  

bereiden ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van 

hun overleden vader. Babette pakt uit met de heerlijkste en 

meest exclusieve gerechten. Laten de dorpelingen zich  

overhalen om van het goede leven te genieten? 

 

Datum:  Vrijdagavond 27 november 

Tijd:   19.30 uur 

Plaats:  Grote Kerk te Velp 
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Leave No Trace (2018) 

 moeten ze verkassen. Voor de vader is dat een drama: als  

getraumatiseerde veteraan leeft hij het liefst weg van iedereen.  

De 13-jarige dochter is leergierig en ziet ook de aantrekkelijke  

kanten van een meer geregeld leven met klasgenootjes.  

Hier zie je dat het goede leven voor de één iets anders betekent 

dan voor de ander. Maar de film gaat ook over de manier waarop 

de wereld omgaat met mensen die niet kunnen aarden. Over hoe 

regels, de mensen om je heen en de wereld in je hoofd de vrijheid 

beperken. Kun je eigenlijk echt vrij zijn in de keuze van je levensstijl, 

in de keuze voor wat jij denkt dat een goed leven is? Of moet je 

gewoon mee-doen en je aanpassen? 

 

 

 

Datum:  Vrijdagavond 29 januari  

Tijd:   19.30 uur 

Plaats:  Grote Kerk te Velp 

Een prachtige filmvertelling, 

mooi in zijn eenvoud en  

traagheid. In het begin 

van Leave No Trace is het bos 

zo uitbundig groen als het 

maar zijn kan. Tussen de varens 

en het mos leven, in een bijna 

onzichtbare tent onder de 

boomwortels van een omge-

vallen boom, een vader en zijn 

dochter. Ze maken een vuur, 

bakken een eitje, zoeken  

paddenstoelen, onderhouden 

een moestuin. Alleen het 

hoognodige wordt gezegd. 

Uiteraard wordt deze idylle 

verstoord. Het is niet de be-

doeling dat ze midden in een 

wildpark aan de rand van 

Portland wonen en dus  
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Het verhaal van de huilende kameel (2003) 

Het verhaal van de huilende kameel klinkt als een metafoor of een 

sprookjestitel. Maar deze internationaal bewierookte film uit Mongolië 

draait letterlijk om een huilende kameel. Een klein, wit huilend kalf, 

hunkerend naar moeder die niets van de baby moet hebben. De 

aangeslagen herders halen er musici bij die conform een eeuwenoud 

ritueel met strijkmuziek en zang proberen de band tussen moeder en 

kalf te herstellen. De kracht van de film is de overdonderende een-

voud en pracht van de gefilmde waarheid, aangelengd met de in-

spirerende levenslust van de losjes geregisseerde amateur-acteurs ter 

plaatse. Een magische film over het belang van mythes, familie en 

traditie in mensen- en dierenleven. 

 

 

 

 

 

Datum:  Vrijdagavond 26 maart 

Tijd:   19.30 uur 

Plaats:  Grote Kerk te Velp 
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Spring, Summer, Fall, Winter...and Spring (2003) 

Hoe kan ik nu een goed leven leiden? Niet een gelukkig, succesvol of 

belangrijk leven, maar een goed leven? Op deze vraag geven twee 

Boeddhistische monniken misschien wel een ander antwoord dan wij 

zouden doen. In deze film volgen we een monnik en zijn leerling die 

een kluizenaarshutje delen dat op een meertje drijft midden tussen 

de Koreaanse bergen. Voor hen is het zich terugtrekken uit de wereld 

en een leven leiden van eenvoud en onschuld een weg naar het 

goede leven. Maar ook zij ontkomen niet aan de wensen van het 

leven, de verlangens, het lijden en de passie die ieder van ons in de 

greep houdt. 

 

 

 

 

 

 

Datum:  Vrijdagavond 23 april 

Tijd:   19.30 uur 

Plaats:  Grote Kerk te Velp 

http://www.bestmoviesbyfarr.com/all-movie-picks/spring-summer-fall-winterand-spring
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Complete surrender (2019) 

Voor velen heeft het goede leven met de liefde te maken.  

Dat is het thema dat de korte documentaire film ‘complete  

surrender’ verkent. Vijf kunstenaars (een installatie artiest, een 

componist, een schrijver en een pianist/singer song writer) herken-

nen tot hun verassing in twee vrouwelijke middeleeuwse mystici, 

Marguerite Porete en Hadewijch, verwante stemmen. Stemmen 

die hen helpen hun hedendaagse zorgen en passies tot uiting te 

brengen.   

 

 

 

 

Datum:  Vrijdagavond 11 juni  

Tijd:   19.30 uur 

Plaats:  Grote Kerk te Velp 
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Het goeie leven (2015) 

Een fictieve Brabantse dorpsgemeenschap uit de jaren negentig 

maakt zich op voor de gezellige maand december. Maar van 

feesten alleen is geen sprake. In het sociaal-realistische drama  

worden diverse strubbelingen in de fictieve dorpskern getoond, 

waaronder de onenigheid bij de gemeenteraad over  

digitaliseringskwesties, de stille strijd van een eenzame oude vrouw 

en die van een gepeste puber.  

Wat is het eigene van de Brabantse gemeenschapszin en wat 

maakt het leven goed in het Brabantse land? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  Vrijdagavond 16 juli 

Tijd:   19.30 uur 

Plaats:  Grote Kerk te Velp 
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AGENDA TOERUSTINGSPROGRAMMA  

ROZENDAAL - VELP 2020 - 2021 

Maand                 pag. nr. 

 
september 2020  

 zo.  06   Museumpark Orientalis bij Nijmegen            05 

 zo.  20  Barnardpad             06 

 za . 26  wandeling ‘Het goede leven’        07 

 
oktober 2020 

     di.  06  Jongerencatechisatie          26 

 za.  10  Excursie voedselbos          08 

      di.  13  Jongerencatechisatie          26 

      di.   27  Jongerencathechisatie         26 

 za.  31  Wandeling ‘Het goede leven’       07  

         
november 2020  

 di.  10  Jongerencatechisatie          26   

 za.  14  Workshop Verwerking van organische      09  

     reststromen    

      di.       17  Jongerencatechisatie          26 

 di.  24  Jongerencatechisatie          26 

 wo. 25  Het oerboek van de mens (of op  28-3)     20 

 vr.   27  Filmavond; Babettes feest         28   

 za.  28  Wandeling ‘Het goede leven’       07  

                       
januari 2021 

 di.  12  Meditatie in de Oude Jan         21 

 wo. 20  Leeskring Groene theologie        20 

      di.  26  Jongerencatechisatie          26 

 vr.  29  Nicodemuskring                10 

      vr.  29   Filmavond; Leave no trace        29 
 

februari 2021 

      di.  02   Jongerencatechisatie         26 

 do. 04   Alpha cursus            16  

 di.  09   Jongerencatechisatie         26 

 di.  09   Meditatie in de Oude Jan        21  

 wo. 10   Leeskring groene theologie       20 

 do.  11   Alpha cursus            16 

      di.  23   Jongerencatechisatie         26 

 wo. 24   Een goed gedicht          11 

 do. 25   Alpha cursus            16   

 vr .  26   Nicodemus kring          10  
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Maand                  pag. nr. 

 

maart 2021 

      di.  02   Jongerencatechisatie         26 

 do. 04   Alpha cursus            16 

      di.  09   Jongerencatechisatie         26 

 di.  09   Meditatie in de Oude Jan        21 

 do. 11   Alpha cursus            16 

 wo. 17   Leeskring groene theologie       20 

 wo. 24   Rembrandt, rondom passie en Pasen    19 

 do. 25   Alpha cursus            16 

 vr.  26   Nicodemuskring           10 

      Vr.  26   Filmavond; het verhaal van de huilende kameel 30  

  
april 2021 

 za.  10   Alphacursus            16 

 di.  13   Meditatie in de Oude Jan        21 

 wo. 14   Dichter bij het afscheid        12 

 do. 15   Alphacursus            16 

 do. 22   Alphacursus            16 

 vr.  23   Filmavond; Spring, Summer, Fall, Winter...   31   

      ...and Spring 

 do. 29   Alphacursus            16 

 vr.  30   Nicodemuskring           10 

 
mei 2021 

 za.  08   Kerkenwandeling          22 

 di.  11   Meditatie in de Oude Jan        21 

 vr .  28   Nicodemuskring           10 

 za.  29   Spiritueel fotograferen         24 

 
juni 2021 

 di.  08   Meditatie in de Oude Jan        21 

      vr.  11   filmavond; Complete Surrender      32 

 vr.  25   Nicodemuskring           10  

 za.  26   Spiritueel fotograferen         24 

 
juli 2021 

 za.  10   Spiritueel fotograferen         24 

      vr.  16   Filmavond; Het goeie leven       33 

 vr.  30   Nicodemuskring           10 

 

Nog nader te bepalen data: 

Onbeperkt bijbellezen pag. 14, Gesprekskring de Verdieping pag.15,    

Intercitygroep pag. 25, Leerhuis Joodse traditie pag. 13       

         

http://www.bestmoviesbyfarr.com/all-movie-picks/spring-summer-fall-winterand-spring
http://www.bestmoviesbyfarr.com/all-movie-picks/spring-summer-fall-winterand-spring
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