Rozendaal, 26 november 2010
Uitgave 2010-20
GEMEENTELIJK NIEUWS

Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen
omgevingsvergunning zijn ingekomen. Op deze aanvragen is de reguliere of uitgebreide
voorbereidingsprocedure van toepassing.
Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. U kunt wel informatie over de aanvragen
krijgen of deze inzien.
De Genenestetlaan 37

Aanvraag voor activiteit bouwen (1e fase)
Betreft een aanvraag voor de uitbreiding slaapkamer en aanbouw
natte ruimte (ontvangen 13 november 2010)

De Pinkenberg 1

Aanvraag voor activiteit bouwen
Betreft een aanvraag voor het aanbrengen van een viertal kleed- en
doucheruimten in de bestaande loods(ontvangen 22 november
2010)

Inlichtingen
Door een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rozendaal en de gemeente Rheden worden
aanvragen voor de activiteit bouwen behandeld door de gemeente Rheden, aanvragen voor
andere activiteiten worden behandeld door de gemeente Rozendaal.
Informatie over aanvragen voor de activiteit bouwen kan worden ingewonnen bij de gemeente
Rheden, Hoofdstraat 3, 6994 ZJ De Steeg, Het is raadzaam om dit in eerste instantie telefonisch
te doen. Tel: 026 4976 443.
Informatie over aanvragen voor de overige activiteiten die onder de aanvraag
omgevingsvergunning vallen kan worden ingewonnen bij de gemeente Rozendaal. Tel. 026 384
36 62.
Ingetrokken bouwvergunning
Rosendaalselaan 25
Betreft aanvraag reguliere bouwvergunning voor het vernieuwen en
vergroten van het woonhuis op dit perceel (ingetrokken 15
november 2010).
Verleende sloopvergunningen
de Genestetlaan 35
Betreft het slopen van een deel van het woonhuis op dit perceel.
Verzenddatum: 25 november 2010
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De verleende vergunning en de daarbij behorende stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage
in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken
komen inzien. Iedere belanghebbende, die door een van de verleende vergunningen en/of
vrijstellingen rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, kan na genoemde verzenddatum, binnen
6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 0263843662).
APV-/KAPVERGUNNINGEN
Verleende vergunningen/ontheffingen
Het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal heeft vergunning verleend aan:
- De bewoner van de Kapellenberglaan 55 voor het kappen van een Spar aan de zuidrand
van zijn tuin, nabij de perceelsgrens met nr. 53 (verzenddatum 25 november 2010).
- Helldorfer Antiek voor BV voor het plaatsen van een zestal reclameborden
(driehoeksborden) ter aankondiging van een expositie in de periode van 26 november
2010 tot en met 8 januari 2011 (verzenddatum 25 november 2010).
Deze vergunningen liggen gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van
Rozendaal. Iedere werkdag tijdens de openingstijden kunt u de stukken komen inzien. Iedere
belanghebbende, die door een van deze vergunningen rechtstreeks in zijn belang is getroffen,
kan binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum, tot en met 6 januari 2011 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Rozendaal,
Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843661). Tevens kan een voorlopige
voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.
Aanvraag om vergunning/ontheffing:
Het college van burgemeester en wethouders heeft het navolgende verzoek om
vergunning/ontheffing ontvangen:
- Benelux BV Driekhoek Buitenreclame, voor het plaatsen van aankondigingsborden
(driehoeksborden) in de periode van 7 januari tot en met 26 januari 2011 ter aankondiging
van de Open dag van het Groenhorstcollege.
Deze aanvraag kunt u iedere werkdag tijdens de openingstijden op het gemeentehuis komen
inzien. Belanghebbenden kunnen binnen 10 dagen na het verschijnen van deze publicatie
zienswijzen indienen.

Burgerlijke Stand
Geboren:
De gemeente Rozendaal verwelkomt de volgende nieuwe inwoner:
Op 4 november 2011 geboren te Zevenaar: Britt Charay Nathans, dochter van R.A.C. Nathans en
C.C.C. Bouwman
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Papierinzameling
Helaas is er op zaterdag 13 november bij de leverancier van de container iets misgegaan,
waardoor er die ochtend geen papiercontainer aan de Moestuin stond. Onze excuses daarvoor.
In verband met de komende feestdagen zal er op 25 december en 1 januari geen papiercontainer
staan. Voor 8 januari zijn twee containers besteld, zodat u al uw oude papier kwijt kunt.
Ook in 2011 zullen vrijwilligers elke zaterdagmorgen tussen 9:30 en 11:30 uur weer klaar staan
om uw papier in te nemen. De opbrengst komt ten goede aan de Kerk van Rozendaal.
Indien u belangstelling heeft om ons vrijwilligersteam te versterken, bent u van harte welkom.
U kunt dan contact opnemen met Hein van Amerongen; tel. 3642417

Op de juiste wijze aanbieden van plasticafval
In november jl is gebleken dat niet iedereen het plasticafval op de juiste wijze aanbiedt aan de
inzamelaar.
Het plasticafval dient aangeboden te worden in doorzichtige plastic zakken. Dit moet om de
inzamelaar in de gelegenheid te stellen om te controleren of alleen plasticafval wordt aangeboden
en bijvoorbeeld geen piepschuim of dergelijke.
De plastic zakken zijn te verkrijgen op het gemeentehuis ( tijdens openingstijden ) of op de
laatste zaterdag van de maand op de gemeentewerf ( tijdens openingstijden). Deze zijn gratis.
U mag ook andere plasticzakken gebruiken maar deze dienen dus wel doorzichtig te zijn.

Afsluiten van de Posbank
We gaan weer de periode tegemoet waarin de Posbank afgesloten kan worden in verband met
gladheid e.d.
Op de Posbank wordt geen gladheidbestrijding met strooizout toegepast, dit om de natuur te
sparen.
In nauw overleg met de politie Gelderland-Midden wordt besloten wanneer de Posbank wordt
afgesloten en wanneer deze weer wordt opengesteld voor het verkeer. Hierbij wordt beoordeeld
of er gevaar is voor de verkeersdeelnemers.
Het gebied kan ook worden afgesloten na een flinke storm, waarbij veel takken op het wegdek
liggen of er nog bomen om kunnen vallen.
Wij vragen u om begrip voor deze maatregel.

Openingstijden gemeentehuis rond Kerst en Oudjaar
Op de vrijdagen 24 december en 30 december is het gemeentehuis gesloten.
Uitsluitend voor zaken op het gebied van burgerzaken (paspoort, rijbewijs e.d.) en burgerlijke
stand (aangifte van geboorte of overlijden) is op die beide data het gemeentehuis geopend van
09.00 uur tot 10.00 uur.
Van maandag 27 december tot en met donderdag 30 december is het gemeentehuis op de normale
tijden geopend, namelijk van 08.30 uur tot 12.30 uur.
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Commissie- en Raadsvergadering d.d. 7 december 2010
De raad en de commissie van advies vergaderen op één avond. Om 19.00 uur begint de
commissievergadering. Na afloop van de commissievergadering wordt kort gepauzeerd, waarna
aansluitend de raadsvergadering begint.
De agenda en de raadsvoorstellen liggen voor geïnteresseerden ter inzage bij de balie van
Burgerzaken in het gemeentehuis.
Onderstaand volgen de agenda’s voor de commissie- en voor de raadsvergadering van
7 december 2010
Commissievergadering
De commissie vergadert deze maand in drie blokken. Bij elk blok is de aanvangstijd vermeld.
_________________________________________________________________________________

Blok Algemene Zaken en Financiën
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.00 uur
Agenda:
1.
Opening
2.

Mededelingen / Ingekomen stukken

3.

Verslag: Geen
(Het verslag van de vergadering van 21 september 2010 is al vastgesteld in het blok
Welzijn c.a. van de commissievergadering van 9 november 2010)

4.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 7 december 2010
Agendapunt 6: Voorstel tot vaststelling van de tussenrapportage tot en met november
2010
Agendapunt 7: Voorstel tot vaststelling van nieuwe belastingverordeningen c.q.
tarieventabellen 2011
Agendapunt 8: Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe verordening op het beheer en
het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Rosendael

5.

Rondvraag

6.
Schorsing
_____________________________________________________________________
Blok Welzijn, Sociale Zaken, Onderwijs, Cultuur, Recreatie en Sport
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.15 uur
Agenda:
7.
Heropening
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8.

Mededelingen / Ingekomen stukken

9.

Verslag van de vergadering van 9 november 2010
Betreft agendapunten die betrekking hebben op het blok Welzijn, Sociale Zaken c.a.

10.

Agendapunten raadsvergadering d.d. 7 december 2010:
Agendapunt 11: Voorstel tot intrekken van de Verordening Adviescommissie
Gehandicapten- en Ouderenbeleid
Agendapunt 12: Voorstel tot het opheffen van de Gemeenschappelijke regeling voor
schoolbegeleiding in de regio Arnhem

11.

Rondvraag

12.
Schorsing
__________________________________________________________________________
Blok Volkshuisvesting, RO, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer
__________________________________________________________________________
Aanvang: 19.25
uur
Agenda:
13.
Heropening
14.

Mededelingen / Ingekomen stukken, waaronder voortgangsrapportage De Del (deze wordt
nagezonden)

15.

Verslag van de vergadering van 9 november 2010
Betreft agendapunten die betrekking hebben op het blok Volkshuisvesting, RO, Milieu,
Openbare Werken, Verkeer en Vervoer

16.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 7 december 2010:
Agendapunt 9: Voorstel tot acceptatie van het Milieujaarverslag 2009
Agendapunt 10: Voorstel tot het onderbrengen van de advisering inzake monumenten bij
de commissie van de gemeente Rheden

17.

Rondvraag

18.

Sluiting

Ten aanzien van het spreekrecht bij de commissievergadering geldt het volgende:
De voorzitter stelt toehoorders in de gelegenheid om over een aan de orde zijnd agendapunt
gedurende maximaal 5 minuten per inspreker over het agendapunt vragen te stellen of
opmerkingen te maken. Nadat de commissie in eerste termijn heeft beraadslaagd mag een
inspreker nog maximaal 3 minuten reageren. De voorzitter kan de tijdslimieten bekorten c.q.
uitbreiden.
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Raadsvergadering
Aanvang: Na afloop van de commissievergadering.
Agenda:
1. Opening en spreekrecht
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen van de raadsvergadering d.d. 9 november 2010
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen
5. Actielijst
6. Voorstel tot vaststelling van de tussenrapportage tot en met november 2010
Voorstel: het saldo van de voor- en nadelige verschillen conform bijgaand dekkingsplan
te verantwoorden
7. Voorstel tot vaststelling van nieuwe belastingverordeningen c.q. tarieventabellen 2011
Voorstel:
a. de navolgende verordeningen integraal vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van
de
oude verordeningen:
1.
verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011;
2.
verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaak-belastingen
2011;
b. de navolgende tarieventabellen behorende bij de vermelde heffing vast te
stellen:
3.
tarieventabel 2011, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2005;
4.
tarieventabel 2011, behorende bij de verordening op de heffing en de invordering
vanleges 2010;
5.
tarieventabel 2011, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van
grafrechten 2005,
8. Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe verordening op het beheer en het gebruik van
de gemeentelijke begraafplaats Rosendael
Voorstel: De Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke
begraafplaats Rosendael 2011 vast te stellen
9. Voorstel tot acceptatie van het Milieujaarverslag 2009
Voorstel: Het Milieujaarverslag 2009 te accepteren
10. Voorstel tot het onderbrengen van de advisering inzake monumenten bij de commissie
van de gemeente Rheden
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Voorstel:
1. De advisering inzake monumenten per 1 januari 2011 onder te brengen bij de
Commissie Cultuurhistorie Rheden en daartoe vast te stellen de Verordening op de
Commissie Cultuurhistorie, onder intrekking van de Verordening op de
Monumentencommissie d.d. 12 mei 1992;
2. Vast te stellen de Erfgoedverordening gemeente Rozendaal, onder intrekking van de
Erfgoedverordening d.d. 21 september 2010
11. Voorstel tot intrekken van de Verordening Adviescommissie Gehandicapten- en
Ouderenbeleid
Voorstel: De Verordening Adviescommissie Gehandicapten- en Ouderenbeleid in te
trekken
12. Voorstel tot het opheffen van de Gemeenschappelijke regeling voor schoolbegeleiding in
de regio Arnhem
Voorstel: De Gemeenschappelijke regeling voor schoolbegeleiding in de regio Arnhem
(GOO) per direct op te heffen
13. Rondvraag
14. Sluiting
Regeling ten aanzien van het spreekrecht:
Na de opening van de vergadering kunnen de aanwezigen het woord voeren over al dan niet
op de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van de agendapunten betreffende het
doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
De aanwezigen die van het spreekrecht gebruik willen maken melden dit voor de vergadering
bij de griffier. De leden van de raad kunnen slechts het woord voeren over niet op de agenda
vermelde onderwerpen. Het spreekrecht bedraagt maximaal 5 minuten per spreker.

Agenda vergadering Wmo-raad Rheden-Rozendaal 6 december 2010 (9.30
uur) gemeentehuis van Rheden
1. Opening.
2. Mededelingen en nader vaststellen agenda.
3. Verslag van de vergadering van november 2010
4. Jeugdbeleid
5. Stand van zaken werkgroepen Wmo-raad
6. Vergaderschema 2011 (concept)
7. Schema van aftreden van leden Wmo-raad
8. Rondvraag en sluiting
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INGEKOMEN PERSBERICHTEN

De rubriek Ingekomen Persberichten is bedoeld voor berichten van plaatselijke verenigingen en
instanties of over activiteiten/ evenementen die in Rozendaal plaatsvinden of die voor inwoners
van Rozendaal nuttig of interessant kunnen zijn. De gemeente Rozendaal behoudt zich het recht
voor berichten niet te plaatsen, wanneer zij niet voldoen aan bovenstaande criteria. De gemeente
Rozendaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten in de rubriek Ingekomen
Persberichten.
De volgende editie van “In de Roos” verschijnt op vrijdag 10 december 2010. Berichten voor
deze rubriek dienen uiterlijk op woensdag 8 december 2010 om 08.00 uur binnen te zijn op
e-mailadres: d.zijnen@rozendaal.nl.
Vrienden die zijn overleden,
al wie ons zijn voorgegaan,
vouw ze samen in de vrede
van uw ene Naam.
Laat ze niet tot niets bevriezen
in de ijskou van voorbij,
laat hun namen nieuw geschieden
aan uw overzij.
Allen die zo, zonder adem
biddende, zijn voorgegaan,
bindt ze samen in het amen
van uw vaste Naam.
(Willem Barnard)

Willem Barnard overleden (1920-2010)

Theoloog, dichter en schrijver Willem Barnard is zondag 21 november 2010 op 90-jarige leeftijd
overleden. Hij publiceerde onder het pseudoniem Guillaume van der Graft meer dan twintig
dichtbundels, en - onder zijn eigen naam - publicaties met teksten voortgekomen uit jarenlange
liturgische praktijk. In die boeken kom je regelmatig ‘Rozendaal’ tegen. Willem Barnard was
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namelijk van 1962 tot 1975 predikant van de Hervormde Gemeente (nu: Protestantse Gemeente)
Rozendaal, 'de kerk tegenover de Bedriegertjes', zoals hij zelf altijd zei.
Daarnaast werkte hij in die jaren met andere dichters en musici aan het Liedboek voor de Kerken.
Hij schreef in totaal 76 van de 491 liederen voor het liedboek dat in 1973 uitkwam. Barnard is
van grote betekenis geweest voor de vernieuwing van het kerklied in de protestantse kerken. Ook
in het nieuwe liedboek dat in 2012 zal verschijnen, zullen liederen van zijn hand staan.
Het vuur dat hij als voorganger en als liturgisch pionier destijds in onze gemeente heeft ontstoken
is tot op heden blijven branden. De cantorij die hij oprichtte om behulpzaam te zijn bij het
aanleren van de vele nieuwe liederen zingt nog altijd elke week in de dienst. Dankzij Willem
Barnard kregen veel kerkgangers een andere kijk op kerkdiensten en leerden ze anders luisteren
naar de Bijbelverhalen. Hier werden nieuwe dingen gehoord en gezongen. Mensen kwamen van
heinde en verre naar Rozendaal om er getuige van te zijn.
De Protestantse Gemeente Rozendaal gedenkt hem in dankbaarheid.

Bazaar Rozendaal groot succes!
Zaterdag 13 november jl. hield de Kerk van Rozendaal voor de 28e keer haar jaarlijkse Bazaar.
Een Bazaar met een bijzonder tintje omdat het de laatste Bazaar “oude stijl” was. Reden om de
burgemeester van Rozendaal te vragen om de Bazaar te openen met een enthousiast woord voor
alle medewerkers. Daarna liep het zoals gebruikelijk storm. De verschillende verkoopstands met
curiosa, boeken, speelgoed, handwerken, home made producten e.d. deden goede zaken. Zo ook
de catering met heerlijke erwtensoep en broodjes gezond. En ook de oliebollen waren weer een
succes: de oliebollenbakker bakte ruim 1100 stuks! Dit jaar geen veiling maar wel de
mogelijkheid om in te schrijven voor allerlei activiteiten, zoals een wandeling met lunch of een
wijnproeverij. Natuurlijk draaide het Rad van Avontuur haar rondjes met bijzondere prijzen,
zoals een dinerbon. Ook konden lootjes gekocht worden voor een loterij met als hoofdprijs een
reischeque. En die ging naar iemand die voor haar werk heel wat afreist: de dominee!.
Aan het eind van de dag, nadat alles van de Bazaar was opgeruimd en de kerk weer was ingericht
voor de zondagsdienst, werd de opbrengst bekend gemaakt: een bedrag van ruim
€ 5200, - netto!!! Een geweldig resultaat.
En omdat het de laatste Bazaar “oude stijl” was, ontvingen alle medewerkers namens de
Kerkenraad een heerlijke attentie en werden de leden van de Bazaarcommissie ook nog in de
bloemetjes gezet.
De Kerk van Rozendaal wil bij deze iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage
heeft geleverd aan deze laatste Bazaar “oude stijl”. Wat de nieuwe stijl gaat inhouden blijft nog
even een verrassing, maar dat het opnieuw een evenement zal zijn voor heel Rozendaal en
omgeving is zeker. Houd de media dus in de gaten!
De Bazaarcommissie
PS. Leuk weetje: De Bazaar van Rozendaal heeft in 28 jaar Bazaar bijna 200.000 euro bijeen
gebracht. Geld dat gebruikt wordt voor het onderhoud van het monumentale kerkgebouw.
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Protestantse Gemeente Rozendaal: Ontmoetingsmaaltijd op maandag 29
november.
Door omstandigheden hebben wij tweemaal de gemeentemaaltijd overgeslagen. Daarom is het
fijn om u nu weer te kunnen ontvangen. Datum: 29 november van 18.00 – 19.00 uur, Indische
rijsttafel (mild), daarna koffie/thee. Van 19 30 – 20.30 uur lezing plus vertoning van project
Sukarela in Indonesië met o.a. watervoorziening.
Deze keer wordt er door de dames gekookt die de belangen van dit project behartigen. Onze
“eigen” kookploeg heeft dus vrijaf! De kosten voor de maaltijd bedragen Euro 7.-, inclusief wijn
en koffie/thee. (graag gepast geld!) Opgeven bij de dames: de Boer tel.nr. 3620690,
Koning telf.nr 3638625 en Kruk telf.nr 3615737 Bij hen ook opgeven indien u vervoer wenst,
gaarne met vermelding van uw telefoonnummer. U kunt zich ook alleen voor de maaltijd
opgeven of de lezing apart bijwonen. Alles is mogelijk, alleen meldt u dit dan bij het opgeven. De
deur is open vanaf 17.30 uur.
Stichting Sukarela Dian-Darat is actief in Dian te Kei Kecil, Zuid-Oost Molukken in Indonesië.
Dian is een klein dorp van een paar honderd inwoners en opereert geheel zelfstandig. Er is wel
elektriciteit, maar zeer beperkt stromend water. In het verleden is er met ondersteuning van de
Novib een watertoevoersysteem in het dorp aangelegd met een leidingsysteem vanaf een bron en
twee waterbakken. Destijds waren er vier waterbakken gepland. Voor een groot deel van de
inwoners is het elke dag weer een hele klus om water te halen Ook andere zaken zullen zeker aan
bod komen. U kunt deze stichting, ANBI erkend, financieel steunen door uw bijdrage over te
maken naar Rabobanknr. 1573.72.863. U kunt ook een gift op de avond zelf doneren.
De Diaconie

Muziekvereniging zoekt nieuwe leden

De Rosendaalsche Kapel, opgericht in 1858, is ook in de 21ste eeuw springlevend. In 2010 is de
muziekvereniging door Koningin Beatrix opnieuw Koninklijk verklaard. De vereniging kende
bloeiperioden, bijvoorbeeld aan het begin van de twintigste eeuw en in de twintiger en vijftiger
jaren van die eeuw. Zij kende echter ook moeilijke tijden, zoals tijdens de wereldoorlogen en in
de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, toen de belangstelling voor blaasmuziek gering
was. Het gaat de laatste jaren goed met de Rosendaalsche Kapel. Het ledental schommelt al
geruime tijd rond de dertig. De kapel is daarom op zoek naar nieuwe muzikanten. Er is een vrij
hechte band tussen de leden onderling en naast het muziek maken waarderen zij met elkaar ook
in hoge mate de gezelligheid van het samen zijn. Wie wil meespelen kan indien nodig altijd
verzoeken om een instrument in bruikleen. De kapel verheugt zich al bijna twintig jaar in het zeer
inspirerend muzikaal leiderschap van kapelmeester Jan Raggers. Meer informatie:
www.rosendaalschekapel.nl. Belangstellenden kunnen bellen met de heer A. Otten, telefoon 0263630097 in Velp

Na de stilte… een zaterdagmiddaggebed
Iedere zaterdagmiddag is de kerk van Rozendaal geopend van 15.30 tot 17.00 uur voor mensen
die de stilte willen opzoeken. U kunt er mediteren, bidden of gewoon maar zitten. Als u behoefte
heeft aan een gesprek kan dat ook, er is altijd een gastvrouw of gastheer aanwezig bij wie u
terecht kunt. Op de laatste zaterdag van de maand is er aansluitend op de stilte een
zaterdagmiddaggebed. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente
Rozendaal als een nieuwe, open vorm van spiritualiteit en gastvrijheid in de sfeervolle oude kerk.
Meditatieve liederen in verschillende talen, eenvoudige woorden en soms muziek om naar te
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luisteren willen ruimte bieden aan ieders gedachten. Een moment van rust en bezinning waar je
van oplaadt! Diederiek van Loo, predikant van de Protestantse Gemeente Rozendaal en Andries
van Rossem, organist en componist namen in de herfst van 2009 het initiatief voor deze nieuwe
bijeenkomsten. Zij werken al enige jaren samen in de zondagse diensten in de kerk van
Rozendaal. Zo ontstond het idee om naast de zondagse dienst ook andere vormen van bezinning
aan te bieden, op andere tijden. Inmiddels is er een groepje vrijwilligers gevormd die deze
traditie voort wil zetten samen met de initiatiefnemers. In wisselende samenstelling zullen zij het
zaterdagmiddaggebed voorbereiden en begeleiden.
Het eerste zaterdagmiddaggebed is op 27 november van 17.00 tot 17.30 uur, het is dan de
vooravond van advent en dit zal doorklinken in de muziek.
U bent allen van harte welkom tijdens het zaterdagmiddaggebed maar natuurlijk ook elke
zaterdag als u de stilte wilt opzoeken.
Op 29 januari 2011 is er opnieuw een zaterdagmiddaggebed.

La Spiritata in de Oude Jan in Velp
Op zaterdag 27 november geeft blazersensemble “La Spiritata” een concert in de Oude Jan in
Velp. Op het programma staat de prachtige muziek van Sergei Prokofiev uit “Romeo en Julia” in
een speciale bewerking voor La Spiritata. Van Antonin Dvorak wordt de Serenade in Dmineur
gespeeld. "La Spiritata" is een blaasoctet bestaande uit 2 hobo's, 2 klarinetten, 2 fagotten en 2
hoorns. De basis voor "La Spiritata" ligt in het Nijmeegs Studentenorkest, waar de spelers in de
jaren '90 lange tijd samenspeelden en waar een hechte band ontstond zowel muzikaal als
vriendschappelijk. Sinds 2004 staat “La Spiritata” onder de inspirerende en professionele leiding
van Marco Bons..
Dit concert begint zaterdag 27 november om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.
Entree € 8,50 incl. consumptie. .
Reserveren en voorverkoop: Boekhandel Jansen & de Feijter, tel. 026 / 3628959

Ans Markus kunstenaar van 't jaar 2009-2010 exposeert in het "Hemeltjen op
Aerd"
Rozendaalselaan 3A te Rozendaal.
Van 26 november 2010 t/m 8 januari 2011
Don-Vrij-Zat-Zo van 13.00 tot 18.00 uur
Vrij entree

Woensdag 15 december
Wandelexcursie op landgoed Biljoen (alleen voor begunstigers)
Landgoed Biljoen bij Velp is sinds 2009 in beheer bij Geldersch Landschap en Geldersche
Kasteelen. De boswachter neemt u mee voor een wandeling door het parkbos om het fraaie
kasteel, ook door het gedeelte dat is afgesloten voor wandelaars. Er valt veel te vertellen over de
rijke cultuurhistorie van dit landgoed. Het parkbos kenmerkt zich door vijverpartijen, oude
bomen en lanen. Grote kans om vogelsoorten als ijsvogel en grote gele kwikstaart te spotten.
Start 13.30 uur vanaf het NS station in Velp. Duur van de wandeling: ca. 2,5 à 3 uur. Deelname is
gratis. Informatie bij boswachter John ter Horst, tel. 06-51381453 (di t/m vr van 9.00-10.00 uur).
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Candlelight lunch/dinner
Vrijdag 10 december is het de Dag van de Rechten van de Mens. Op deze dag worden de tafels van
vele restaurants in Nederland verlicht met de bekende Amnesty kaars. In onze omgeving kunt u bij
The Hunting Lodge, de Schelp, De Watermolen, de Jonghe Enkelingh, La Padella, Majesteit, Erg
Leuk, Hugo’s, Prinsheerlijk, de Ruif, Pannekoekhuis Strijland, Athlone en De Peerdestal sfeervol
lunchen of dineren bij Amnesty kaarslicht. Bij La Coquerie en Uit de Kunst gegrepen vindt u
informatie over Amnesty. Boekhandel Janssen en de Feijter besteedt haar etalage de week van 10
december aan de mensenrechten. Amnesty vraagt uw speciale aandacht voor Su Su Nway uit
Myanmar. Zij strijdt op vreedzame wijze voor de rechten van de mens. Toch is zij opgepakt en
veroordeeld tot achtenhalf jaar cel. Door het kopen van de Amnestykaars bij de Wereldwinkel in
Velp kunt u Amnesty steunen en door het ondertekenen van de petitie op www.amnesty.nl/kaars.

DIANA, Actie kersttas 2010
Een aantal kerken uit de gemeenten Rheden en Rozendaal maken deel uit van “Diana”, een
Diaconaal netwerk Armoedebestrijding met als doel samenwerking bij het signaleren van
armoede. In dit verband wordt de Stichting Mensen in de Bijstand door ons gesteund. Deze
Stichting ondersteunt individuele mensen en gezinnen en is goed op de hoogte van hun financiële
situatie. De actie “kersttas”is bedoeld om de mensen die van een minimum inkomen moeten
leven in de maand december een extraatje te geven. Niet alleen mensen die betrokken zijn bij een
kerk, maar alle inwoners van Rozendaal ( en Rheden) kunnen hieraan meedoen. Wij willen graag
de tassen vullen met: dagelijkse levensmiddelen zoals koffie, thee, koffiemelk, suiker, soep,
pasta’s, Brinta, pannenkoeken mix, blikjes vis, ragout, pakken sap, potten/blikken groente/fruit
nootjes, toastjes, chips, koek, chocolaatjes, rookworst, shampoo, zeep, wasmiddel, tandpasta,
kaarsen e.d. Liever geen alcohol. Het moet nieuw zijn, in goede verpakking en lang houdbaar. U
kunt de goederen afleveren op: zaterdag 11 december tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de
tuinkamer van de Protestantse Kerk, Kerklaan 17 te Rozendaal. Als u niet in staat bent om
boodschappen te doen of om die in te leveren, dan is een gift voor dit doel ook van harte welkom.
U kunt een bedrag overmaken op Girorekening; 933939 t.n.v. Diaconie Prot Gem. Rozendaal,
met vermelding: Actie Kersttas of rechtstreeks op bankrek nr.503231592 tnv. Stichting Mensen
in de Bijstand te Velp, met vermelding Noodfonds
Diaconie van Rozendaal , november 2010
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