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MENSEN HEBBEN MENSEN NODIG 

 
Mensen hebben mensen nodig 
om elkaar te dragen 
om elkaar tot leven te brengen. 
 
Mensen hebben mensen nodig 
om voor elkaar op te komen 
om samen te werken aan 
welzijn en geluk. 
 
Mensen hebben mensen nodig 
om te laten zien wie U bent 
God van liefde 
God van gerechtigheid. 
 
Wek dan die kracht in ons. 
Doe die liefde in ons ontvlammen 
die ons omkeert naar elkaar 
die ons doet zorgen voor elkaar. 
 
Dat wij U liefhebben. 
Dat wij onze naaste beminnen. 
Dat wij onszelf kunnen beminnen. 
 
 
                                                                        Tekst: Marinus van den Berg 
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OVERDENKING bij LUCAS 24, 13-35 Chagrijnig 

et verhaal van de Emmaüsgangers in Lucas biedt ons, samen met 
het laatste hoofdstuk van Johannes ("Simon-van-Johannes heb je 

mij lief"), wel het meest aangrijpende en meest beeldende 
Paasverhaal. "Was ons hart niet brandend in ons, toen hij op de weg 
met ons sprak, toen hij voor ons de Schriften opende," is een iconische 
frase. Net zoals het verhaal dat de ogen van de Emmausgangers 
aanvankelijk gesloten zijn, maar bij het breken van het brood geopend 
worden wanneer zij de Opgestane herkennen. Wat heerlijk dat de 
vertaling van de Naardense Bijbel het nog indringender maakt. Hun 
ogen waren niet gesloten, nee: die twee zijn "zo bevangen geweest dat 
ze hem niet hebben herkend." (vers 16) Hun ogen waren ekrantounto: 
'gevangen' (Bijbels Grieks) of 'gedetineerd' (Nieuwgrieks) en daarom in 
de vertaling van Pieter Oussoren: 'bevangen'.  
Bevangen van wat? Angst? Verkeerde hoop? Vol verwijten? 
Teleurstelling? Waarschijnlijk het laatste. Ze "werpen elkaar" al 
wandelend van alles  tegen (vers 17). Jezus vraagt ernaar en 
"treurigogend blijven ze staan". Dat "treurigogend" zegt álles - het is 
een poëtische vertaling van skuthroopoi; prachtig! Al zou "chagrijnig" 
nog preciezer zijn geweest. Ja, dat waren ze: chagrijnig! Ze hadden zo 
gehoopt dat die profeet, Jezus de Nazarener, Israël zou gaan verlossen, 
"echter, al met al, brengt hij nu al de derde dag door sinds deze dingen 
zijn geschied."  (vers 21) Waar brengt Jezus nu al de derde dag door? In 
ieder geval niet tussen zijn troepen als aanvoerder van de 
bevrijdingsstrijders! De traditie zegt dat Jezus in de hel was 
nedergedaald om daar samen te zijn met de definitief verslagenen. 
Ze zijn chagrijnig, die Emmaüsgangers, totdat het brood genomen 
wordt en Jezus God heeft gezegend ('goed van God heeft gesproken', 
eulogèsen /benedicat). Als hij het brood aan hen geeft verandert alles. 
Ze herkennen Jezus en tegelijk wordt hij op dat moment onzichtbaar 
voor hen. Nu voelen ze het omgekeerde van zeurderig, koud chagrijn: 
ze voelen ineens dat hun hart al begon te branden toen Jezus voor hen 
de Schriften opende. Zou dat opstandingsleven zijn: een brandend hart 
zonder chagrijn? 
 

Theo van Willigenburg 

H 
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VAN DE PREDIKANT 

 
  wee maanden geleden, toen Mieke Heineman nog heel levend en 
levendig bij ons was, maar haar naderende einde niet langer 'voor 

zichzelf' (en naaste kring) hield, schreef ik onderstaand stuk, vol 
bewondering over de wijze waarop zij met haar ziekte omging.  
Mieke vond het prachtig, maar wilde 'nú nog niet' zó in Opwaarts 
staan. 'Liever over twee maanden!' 
Nu zijn we zover. Ineens blijkt veel van wat ik schreef door haar 
heengaan achterhaald: ik meen alles nog steeds, maar ik schreef toen 
met een levende vrouw voor ogen en nu met een gestorvene in hart en 
gedachtenis. Haar gedachtenis zij tot zegen!  
 
Gezegend Gij 
om het woord 'vrede', dat nog bestaat 
in onze taal, in onze ziel, 
in deze wereld van overal oorlog. 
Gezegend om uw stad van vrede 
ons toegezegd – 
en dood zal niet meer zijn. 
Dat onze dagen niet grauw en lusteloos zijn; 
dat ook onze zwaarste dagen 
niet wegzinken in wanhoop. 
Kom over ons met uw Geest. 
 
Gezegend Gij 
om de kennis en volharding 
waarmee gevochten wordt tegen de dood 
in ziekenhuizen, op onbekende plaatsen. 
 
Gezegend Gij om de liefde 
waarmee stervenden en ongeneeslijk zieken 
worden omringd, – 
gezegend Gij 
om al het goede dat gedaan wordt. 
 

   (uit: Huub Oosterhuis, Kom bevrijden) 
 

T 
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Ja, dank God dat er zo gevochten wordt tegen de (voortijdige) dood, maar 
soms moeten we, nog voordat het er is, een groot verlies incasseren in die 
strijd. Ik bedoel het aangekondigde einde van Mieke Heineman, de 'moeder' 
van onze gemeente; of moet ik meer op z'n Doopsgezinds zeggen: de 
hoofdzuster? Nee, dat klinkt zo streng en medisch, misschien is 'de 
voordanseres' beter, – ik bedoel in elk geval die speelse, artistieke en 
enthousiaste eeuwig-jonge vrouw die inwoners en gasten altijd zo hartelijk 
ontvangt in de kerk.  
Nu ze er in het vorige nummer van dit blad zelf over schreef, kan ik er 
tenminste ook over schrijven, – ingehouden, dat wel, want ze haat groot 
misbaar en treurige meewarigheid. 
Straks moeten we in onze prachtige, gerestaureerde en gerenoveerde kerk 
onszelf als gemeente als het ware opnieuw uitvinden, omdat we verder 
moeten zonder de inspiratie van deze lichte Godsruimte. De vrouw die meer 
dan twintig jaren fungeerde als het samenroepende middelpunt van de 
gemeente was er niet op uit om ons te verlaten, maar het kan niet anders, – 
en ze lijkt daar van iedereen zélf nog het minste moeite mee te hebben. Zíj 
troost kinderen en kleinkinderen, zus en broer, vrienden en vriendinnen. Bij 
uitvaarten (die van Bertus Halsema en Henny de Klerk) houdt zíj een 
prachtige toespraak. Hoe is het mogelijk! Des te moeilijker zal het zijn om 
zonder haar verder te gaan.  
Ik zie daar tegenop. Maar in gedachten hoor ik God en zijn vriendin Vrouwe 
Wijsheid tegen mij foeteren! " Sukkel, doe niet zo tobberig! We hebben jullie 
een prachtige vrouw cadeau gedaan, om te zorgen dat jullie nú vooruit 
kunnen! Wees dankbaar en doe je werk!"  
Ik doe mijn best. 
 

20 mei 2016 Pieter Oussoren 
 
Ps. Cantor en predikant gaan pas half augustus drie weken op vakantie (na de 
laatste Orgel muziekdienst in augustus). Het grootste deel van de zomer zijn 
we dus oproepbaar en inzetbaar, ook buiten de gemeente als er ergens geen 
predikant te vinden is. Opbellen (zie colofon) en inspreken is de kortste weg. 
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VAN DE VOORZITTER 
 

p  5 juni 2016 heb ik de voorzittershamer van Mieke Heineman mogen 
overnemen. Door haar gezondheidstoestand was het haar niet meer 

gegeven om haar taken als voorzitter en kerkenraadslid te kunnen vervullen.  
Naast het overlijden van Mieke op 27 juni jl. betreuren we ook het heengaan 
van An Waaijenberg op zondag 10 juli jl. In mijn eerste ‘ van de voorzitter’ zal 
ik dan ook alleen hier aandacht aan besteden. Alle ‘gewone’ kerkzaken 
komen in de volgende Opwaarts aan de orde. 

Hieronder een korte weergave van mijn woord van welkom tijdens de uitvaart van 
Mieke. 
Zeg je Lutherse Kerk Apeldoorn, dan zeg je ook Mieke Heineman. Zij was meer 
dan twee decennia lang mede het gezicht van de Lutherse Kerk in Apeldoorn. 
Gestart in de kerkenraad in 1991 als notulist, werd ze 4 jaar later secretaris en 
ouderling en ten slotte vanaf begin 2013 voorzitter. Meer dan 25 jaar lid van 
de kerkenraad, volgens de statuten mag dat helemaal niet, maar Mieke wist 
daar altijd wel weer een mouw aan te passen en dan kon ze weer 4 jaar door. 
Als lid van de kerkenraad was ze ook een graag geziene gast in de classis en 
de algemene kerkenraad van PKN Apeldoorn. Maar dat was niet het enige, ze 
organiseerde meer dan 10 jaar de kerstnachtdienst,  voerde de redactie van 
ons kerkblad Opwaarts, schreef overdenkingen in Opwaarts, ze hielp bij het 
organiseren van braderieën (en was ze nachten bezig met handwerken om die 
te kunnen verkopen tijdens deze braderieën). Daarnaast heeft ze samen met 
Jose de antependia gemaakt. En zo kan ik nog even doorgaan.  

Wat ze deed, deed ze met volle overgave  en als ze ergens van overtuigd was, 
duldde ze ook weinig tegenspraak. Ik herinner me nog dat ze 10 jaar geleden 
samen met de toenmalige voorzitter van de kerkenraad bij mij thuis kwam om 
te vragen of ik lid van de kerkenraad wilde worden. Ze had het allemaal 
uitgedacht, gaf een gloedvol betoog en het enige wat ik mocht doen was ja 
zeggen, een ander antwoord was er gewoon niet. Zo was Mieke, bevlogen en 
altijd op en top voorbereid op de dingen die gaan komen. Zo ook de laatste 
maanden, ze had alles uitgestippeld en regisseerde tot op het laatst alles, zo 
ook haar terugtreden uit de kerkenraad, vorige maand. Zij had de touwtjes  in 
handen en daar zullen we nog vele jaren met respect aan terugdenken. 

O 
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Mieke, dank je wel voor de vele dingen die je voor deze kerk hebt gedaan, we 
kijken met veel vreugde terug op deze tijd  en we zullen je missen. Een mooi 
mens is van ons heengegaan. 

 
 
An Waaijenberg  

k ken haar als een zeer toegewijd gemeentelid. Na het overlijden van haar 
geliefde man  en onze voormalige koster, Joop, was ze vrijwel altijd tijdens de 

diensten aanwezig, ze liet eigenlijk nooit verstek gaan. Ook bij de jaarlijkse tripjes en 
de verschillende maaltijden was ze er altijd. De laatste jaren ging het beetje bij beetje 
achteruit met haar gezondheid en moest ze vanwege haar gezondheid wat vaker 
verstek laten gaan. Ik heb altijd veel bewondering gehad voor de enorme positieve 
grondhouding en uitstraling van An. Uiteindelijk heeft ze dan rust gevonden en is ze 
herenigd met haar man Joop. Rust zacht. 

   

Paul Roomer 

 
 

I 
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IN GEDACHTENIS – MIEKE HEINEMAN 
 

n toch nog plotseling? Die vraag stel je je zelf op het moment waarop het 
bericht komt dat Mieke is overleden. Misschien op dat laatste moment 

toen ze ook daarin de regie nog leek te hebben en wachtte op iedereen die ze 
op dat moment bij zich wilde hebben, maar verder toch echt niet. Wat heeft 
ze intens de laatste maanden van haar leven geleefd, hoe heeft ze geknokt 
met alles wat ze had om te doen wat ze heeft gedaan. En hoe verder de tijd 
liep hoe zwaarder het gevecht werd. Zo lang ze letterlijk overeind bleef en in 
de benen kwam, kon ze over haar ziekte heen de dingen die ze deed ook 
daadwerkelijk doen. Totdat ze er bij kwam te liggen en toen ging het snel. Alle 
energie was verbruikt. De zieke lever waarschijnlijk zieker dan gedacht. Dus 
nee, Mieke overleed niet plotseling en zeker niet onverwacht. Maar wel te 
vroeg: altijd te vroeg. Van huis uit werd psalm 91 door haar ouders als een 
pijler onder haar geloof gezet. Op 10 juli 1939 werd ze in Muiderberg geboren 
als oudste binnen een gezin van drie kinderen. Broer Jan en zus Erny 
completeerden het gezin. Mieke kwam in Apeldoorn terecht en raakte 
Luthers betrokken als achtereenvolgens notuliste, secretaris en voorzitter van 
de kerkenraad.  
Begin juni legde ze al haar taken neer en droeg ze over aan anderen. Het zal 
voor de kerk als geheel ontheemd voelen dat Mieke er niet meer is. Een soort 
verweesd gevoeld dat voor Michiel, Dieke, Charlotte, Pieter Jan, Sanne en 
Chris nog veel sterker zal zijn. Zij sluiten een periode af omdat een belangrijk 
deel van hun ouderlijke huis er niet meer is. Dat zit niet in het huis, maar zat 
in Mieke. Het begrip ‘Nooit meer……’ zal steeds meer invulling krijgen als ze 
iets willen vragen, willen weten,  als ze haar zouden willen zien. Met hun 
kinderen moeten ze het nu doen met een erfenis aan herinneringen. En dat is 
niet altijd eenvoudig, dat zal niet makkelijk worden.  
Een vriendenkoor van Charlotte, het Huub Oosterhuis Koor, organist Dirk 
Zwart en soliste Ingrid Nugteren werkten mee in de Dankdienst voor het 
leven van Mieke. De familie zelf had een aandeel. Pieter en ik mochten erin 
voorgaan. Dat haar gezin, de familie en iedereen die haar gekend heeft iets 
mag meenemen van Mieke haar levensleuze: “Zo zal Hij alles maken, dat je je 
verwonderen moet”  (lied 905: 3, regel 3+4). 
 
In de overtuiging dat de Eeuwige, die vanaf het begin van haar leven erbij 
was, dat ook deed toen dit leven eindigde op maandag 27 juni, haar mee 
heeft genomen tot in Zijn toekomst, hebben we in Crematorium Dieren (waar 
de kinderen in woorden, beelden en muziek hun moeder herdachten) 

E 



10 
 

afscheid genomen van haar lichaam. Bij Hem, de Allerhoogste, mag ze 
schuilen voor altijd. Dat dit voor hen die nablijven een troost mag zijn. 
 

Ruud Bloemendal 
 

 

PSALM 91  
 
 

ie bescherming zoekt bij de Allerhoogste, in de nabijheid van de 
Almachtige verblijft, hij kan zeggen: ‘U bent mijn schuilplaats, mijn 

vesting. Mijn God, ik vertrouw op U’.  
Want God is het die je ontrukt aan het net dat wordt gespannen, aan de pest 
die dodelijk is. 
Hij bedekt je met zijn vleugels, onder Zíjn hoede ben je veilig: Zijn trouw is 
een schild, een pantser. 
Dan hoef je niet bang te zijn voor gevaren ’s nachts of voor de pijlen overdag, 
voor de pest die rondsluipt in het duister, of voor ziekten die toeslaan op 
klaarlichte dag. 
Al vallen er doden, links en rechts, bij duizenden en tienduizenden, jij blijft 
ongedeerd. 
Sla je ogen maar op en je ziet hoe God bestraft wie zich tegen hem keren. 
De Heer is voor jou een schuilplaats, bij de Allerhoogste vind je onderdak. 
Rampen zullen je niet treffen , geen plaag teistert je huis. 
Want Hij stuurt je zijn engelen, ze zullen over je waken, waar je ook gaat. 
Ze zullen je dragen op hun handen, je zult je aan geen steen stoten. 
Brullende leeuwen vertrap je, giftige slangen vermorzel je. 
De Heer zelf zegt: ‘Omdat hij van Mij houdt, red ik hem; omdat hij Mij kent, 
breng ik hem in veiligheid. 
Als hij Mij te hulp roept, antwoord ik hem. Als hij in het nauw zit sta ik hem 
bij. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen. 
Een lang leven schenk ik hem, Ik zal hem gelukkig maken’. 

 
Uit: Groot nieuws Bijbel. 

 
 
 
 
 
 
 

W 
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EEN (LAATSTE) LATE AVOND MET MIEKE 
 

anaf het vorige nummer heb ik de plaats van Mieke ingenomen in 
de redactie van Opwaarts. Wie Mieke kent, weet hoe moeilijk zij 

het vond om zaken uit handen te geven, vooral waar het de kerk 
betrof. Heel bijzonder daarom dat ze liet weten het wel fijn te vinden 
dat ze nu wat kon overdragen en na een eerste korte bespreking 
nodigde ze mij daarom uit om bij haar te komen op de avond na ons 
uitje van de Luthersoos, 25 mei jl. “Maar als je te moe bent, bel je maar 
rustig af hoor”, zei ze. En ja, natuurlijk was ik moe na zo’n lange dag, 
maar vast niet zo moe als Mieke en het vorige kerkblad moest immers 
af. Samen namen we de kopij door, die binnen was gekomen, 
waaronder het stukje van onze predikant, dat u pas in dit nummer 
aantreft, omdat Mieke het te vroeg vond als er zo over haar 
geschreven werd. Ik kreeg veel aanbevelingen mee van haar, met 
daarbij de aanvulling dat ze hoopte dat we Opwaarts zorgvuldig 
zouden blijven invullen, al was het op onze eigen manier.  
Het werd laat die avond, niet alleen vanwege de samenstelling van de 
laatste Opwaarts met Mieke, maar ook vanwege de bezorgdheid die 
Mieke uitte voor degenen die achterbleven. Haar goede adviezen zal ik 
zeker ter harte nemen. Ook voor mij klonk haar moederlijke 
bezorgdheid bij het weggaan: “dag jongen”, alsof ik de volwassenheid 
pas net bereikt had.  
Mijn gedachten dwaalden af naar het Paasontbijt, dat geheel volgens 
afspraak na de Tischrede was gepland. Sommigen uit de gemeente 
hadden daar ook op gerekend. Maar kort tevoren liet Mieke me weten 
dat ze dan niet met haar kinderen en kleinkinderen aanwezig kon zijn, 
maar ze liet het wel aan mij over om het ontbijt wel of niet te 
verzetten. En wat doe je dan als je aanvoelt dat dit wel eens het laatste 
Paasontbijt zou kunnen zijn met haar? Wat voelden we de kracht en 
aanwezigheid van de Opstanding die morgen, alsof de Levende zelf in 
ons midden was. 
Mieke, we zullen je missen, maar je gedachtenis blijft leven onder ons. 
Rust in vrede! 
 

Theo van Driel  
 

V 
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HERINNERINGEN AAN MIEKE HEINEMAN 
 

anaf 1996 heb ik samen met Mieke in de kerkenraad gezeten en ik moet 
zeggen dat de samenwerking in de raad erg goed was. Dit was in de tijd 

dat ds. Stoel onze predikant was. Tijdens zijn predikantschap werd ik 
voorzitter van onze kerkenraad. De samenwerking met Mieke, die inmiddels 
als secretaris was benoemd werd intensiever. Naast de werkzaamheden voor 
de voorbereiding van de kerkenraadsvergaderingen en de samenstelling van 
ons kerkenblad 'Opwaarts" kwamen er vooral tijdens de ziekte en na het 
overlijden van ds. Stoel veel zaken op ons af. Er moest toen een predikant 
gezocht worden die financieel en qua tijd in ons plaatje paste. Samen met de 
kerkenraad en onze consulent, ds. Van Dunnewold, werd advies ingewonnen 
bij de beroepingscommissie van onze Synode. Hiervoor zijn Mieke en ik 
diverse malen naar Utrecht gegaan om te overleggen met de Financiële 
Commissie en de Synodale Commissie over de mogelijkheden. In die periode 
werd er een samenwerking gezocht en gevonden met de Lutherse 
gemeenten uit Arnhem en Zutphen. Mieke en ik bezochten veelvuldig de 
vergaderingen in Arnhem en Zutphen en moesten de vergaderingen in 
Apeldoorn voorbereiden. We moesten als kerkenraad weer op zoek naar een 
predikant. Gelukkig kregen we het groene licht om een predikant voor 50% te 
mogen beroepen waaraan Mieke heel veel voorwerk heeft gedaan. Dank zij 
Mieke die in contact was gekomen met Rein Loggen werden wij in contact 
gebracht met onze huidige predikant. 
Vele vergaderingen van de Algemene Kerkenraad van Apeldoorn bezochten 
we samen, tot Mieke de vergaderingen van de Classis ging bijwonen. 
Het samenwerken met Mieke voor de kerk, maar ook buiten de kerk was 
goed. Wij voelden elkaar goed aan, met een blik van verstandhouding 
begrepen wij elkaar. En onder het genot van een glaasje wijn was het goed 
om af en toe wat stoom af te blazen.  
16 jaar heb ik met haar samengewerkt op allerlei gebied, paardentrailer halen 
om spullen voor de bazar te verzamelen, kerstboom versieren etc. etc.  
16 jaar is niet niks. Mieke was een vriend geworden. Ik heb een hele mooie 
tijd met haar mogen samenwerken. Herinneringen blijven, helaas ook het 
gemis.  

Cees Tiemens 
 
 
 
 
 
 

V 
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HETZIJ WIJ LEVEN, HETZIJ WIJ STERVEN 
 
 
Hetzij wij leven, hetzij wij sterven 
 
Nee, echt iets offeren doe ik U nooit; 
ik offer soms een beetje van mijn tijd 
en wat geloof, dat ik zelden echt belijd, 
wat liefde – en de rest wordt vaak vergooid. 
 
Nee, echt om U geleden heb ik nooit, 
en nooit ben ik om Uwentwil gesmaad; 
niet vaak was ik een christen van de daad, 
uw zaad lag in mijn hart op steen gestrooid. 
 
Maar lòs van U geraken kan ik nooit: 
uw offer komt mij telkens voor de geest; 
uw lijden en Uw smart zijn niet vergeefs geweest, 
want zonder U ben ik totaal berooid. 
 
Want zonder U heb ik geen leven meer, 
wat houd ik over als Gij mij verstoot? 
Hoe kan ik leven zonder uw dood? 
Of sterven wanneer Gij niet leeft, o Heer? 
 
 

Nel Benschop, Een boom in de wind 
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IN GEDACHTENIS – AN WAIJENBERG-METHÖFER 
 

 
eer waren we in de kerk. Opnieuw om een bijzondere vrouw te 
gedenken. An Waijenberg-Methöfer. Middenin de Tweede 

Wereldoorlog werd zij in -het toch al door de bombardementen gehavende- 
Rotterdam geboren: 21 juni 1942. De tijd van gebrek aan alles, die in de 
Hongerwinter naar een ongekend dieptepunt ging, is er misschien mede 
debet aan geweest, dat An een leven lang te kampen heeft gehad met een 
matige tot slechte gezondheid. Johanna Maria waren de namen die in de kerk 
genoemd werden toen zij werd gedoopt. De Methöfers kwamen uit 
Duitsland, vandaar dat de familie met  hun Evangelische achtergrond, zich 
thuis voelde binnen de Lutherse Kerk. An kwam met het gezin naar Apeldoorn 
en kreeg zo contact met de ELK Apeldoorn. Helaas overleed haar moeder 
toen ze nog maar 11 jaar was. Er brak toen een hectische tijd aan voor haar, 
die pas eindigde toen ze met Joop Waijenberg trouwde. Ze gingen in 
Rotterdam wonen, waar hun dochter Katinka werd geboren. Heimwee bracht 
de familie (terug) in Apeldoorn. Zoon Ron werd hier geboren. Joop en An 
kwamen rond de eeuwwisseling van 2000 weer met de Lutherse Kerk in 
aanraking. In 2001 was ik voor de eerste keer bij de familie aan de 
Aristotelesstraat op bezoek. Zowel An als Joop voelden zich thuis bij- en 
opgenomen door de Lutherse gemeenschap. Joop liet zijn doopattestatie 
overschrijven vanuit de NH-Kerk. An deed in september 2003 belijdenis van 
haar geloof. Joop werd koster tot hij niet meer kon en niet lang daarna in 
2010 overleed. An kwam zoveel mogelijk naar de kerk. Bij elke activiteit was 
ze aanwezig of ging ze mee. Ze had oog voor de ander,  in voor- en 
tegenspoed. Het ritme vallen-ziekenhuisopname-via revalidatie naar huis, 
werd bijna gewoon. Al vond ze het afschuwelijk, niet alleen om te vallen, 
maar vooral vanwege alles wat daarna kwam. Na haar laatste val lag ze 
opnieuw op een opname in Randerode te wachten. Toen ineens 
verslechterde haar gezondheid onomkeerbaar. Die avond hadden we het 
over de Barmhartige Samaritaan, in wie Jezus Christus laat zien dat Hij er is 
voor ieder mens die ziek is. Dus ook voor An. Dat Hij belooft dat er toekomst 
zal zijn, wanneer het leven hier voorbij zal zijn gegaan. We hebben samen 
gebeden en ik heb haar de zegen gegeven. In de vroege ochtend van 10 juli 
overleed ze. Naast het verhaal over de Samaritaan was er tijdens haar 
afscheidsdienst op 18 juli in onze kerk, aandacht voor het “Credo” van Ine ten 
Broeke-Bruins en het gedicht “Een droom die geen bedrog is” waarin de 
voetstappen op het strand laten zien dat een mens gedragen wordt wanneer 
het moeilijk was in het leven. Dat heeft An maar al te vaak moeten en mogen 

W 
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ervaren. Ook nu haar leven voorbij is gegaan, mag ze zich gedragen weten 
door de Eeuwige die belooft heeft dat zij in Gods toekomst door mag leven. 
Met deze boodschap hebben we haar lichaam achtergelaten in het 
crematorium in Ugchelen. Dat deze boodschap voor haar kinderen en 
kleinkinderen troost mag geven. 
 

Ruud Bloemendal. 
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FLITSEN UIT DE KERKENRAAD 
 

x Binnen de Kerkenraad moesten ten gevolge van het afscheid van 
Mieke Heineman de taken worden herverdeeld en is Paul Roomer nu 
voorzitter. Secretaris Anne Steijn is volledig hersteld van een 
longembolie en neemt haar taken weer op zich. Dit betekent wel dat 
er nog vacatures zijn in de Kerkenraad. Wilt u er eens over denken of 
u een taak als ouderling of diaken op u wilt nemen? Ook als u niet 
wilt toetreden tot de Kerkenraad is het fijn als u bepaalde 
werkzaamheden op u wilt nemen. Laat het ons weten! 

x Na overleg met predikant en pastoraal medewerkers is besloten om 
het contract met Pieter Oussoren op zijn verzoek te verlengen 
waarbij hij minder uren werkzaam zal zijn.  

x In de Gemeentevergadering van 5 juni jl. is duidelijk naar voren 
gekomen dat er voorkeur is voor een Tischrede-gesprek om 12.00 uur 
NA de kerkdienst met Avondmaalsviering die om 10.00 uur begint. Zo 
zal het vanaf september gaan. 

x Rekening houdend met de financiële middelen die nog ter 
beschikking staan praat de kerkenraad in augustus over plannen om 
de kerkrestauratie af te ronden met een vernieuwing van de keuken 
en wat al meer mogelijk blijkt. 

x In juli vindt er geen Kerkenraadsvergadering plaats. De volgende 
vergaderingen zijn op 16 augustus, 20 september, 18 oktober, 15 
november en 20 december 2016. 

x Wij wensen u allen een gezonde en zonnige zomer toe! 

          
     De kerkenraad 
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AGENDA 
 
Augustus   
14 Muziekdienst 

Organist/solist Lidia Ksiazkiewicz  (zie elders) 
12.00 uur (koffie/thee             
                 om 11.00 uur 

16 Kerkenraadsvergadering 19.45 uur 
20  Barbecue in de Open Hofkerk 

Boerhaavestraat 60 Apeldoorn 
17.30 uur 
 

September   
11 Muziekdienst 

Jazzmuziekdienst  (zie elders) 
12.00 uur (koffie/thee  
                 om 11.00 uur 

14 Bezoekersgroep 14.00 uur 
20 Kerkenraadsvergadering 19.45 uur 
25 Gast-aan-tafel  

Ds. Rikko Voorburg in aansluiting op de 
dienst van 10.00 uur 

 

 
 

MUTATIES 
 
 
 

Overleden: Mw. M.E.F. Heineman op 27 juni 2016 in de leeftijd van         
76 jaar. 

Overleden: Mw. J.M. Waijenberg – Methöfer op 10 juli 2016  in de leeftijd 
van 74 jaar. 

Overleden: Mw. M.I. de Voogt – van Tiel op 21 juli 2016 in de leeftijd van 
83 jaar. 
 

Verhuisd: Fam. H. Stokmans naar Gemzenstraat 69, 7315 EL Apeldoorn 
Verhuisd: Hr. F. de Zwart naar Socratesstraat 8A, 7323 PR Apeldoorn 
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Datum Zondagsnaam Tweede Ontvangst 

Aanvang Voorganger Collecte   

Antependium Bijzonderheden     
7-aug. 11e zondag na     

10.00 uur Trinitatis orgelfonds mw. A. Steijn 
groen ds. A. Fijnvandraad    

14-aug. 12e zondag na     
12.00 uur Trinitatis muziekfonds mw. M. Halsema 

groen ds. P. Oussoren     
  muziekdienst     

21-aug. 13e zondag na     
10.00 uur Trinitatis restauratiefonds hr. P. Roomer 

groen ds. E.J. van Katwijk    
28-aug. 14e zondag na     

10.00 uur Trinitatis Diaconie hr. J. v.d. Braak 
groen ds. A. van Haarlem     

  Avondmaalviering     
4-sept. 15e zondag na     

10.00 uur Trinitatis orgelfonds hr. J. v,d, Braak 
groen hr. G.R. Bloemendal    

11-sept. 16e zondag na      
12.00 uur Trinitatis muziekfonds hr. J. v.d. Braak 

groen ds. P. Oussoren     
  Muziekdienst     

18-sept. 17e zondag na     
10.00 uur Trinitatis onderhoud hr. Th. v. Driel 

groen ds. G.W. v.d. Brug gebouw   
25-sept. 18e zondag na     

10.00 uur Trinitatis  hr. P. Roomer 
groen ds. P. Oussoren Diaconie    

12.00 uur Gast aan tafel     
  ds. Cornelis Blok     

2-okt. 19e zondag na     
10.00 uur Trinitatis restauratiefonds hr. M. Brand 

groen diaken Th. Van Driel    
9-okt. 20e zondag na     

12.00 uur Trinitatis muziekfonds mw. M. Halsema 
groen ds. P. Oussoren     

  Muziekdienst     
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Mededelingen Voorbereiding Organist Koffiedienst 

        

  Schriftlezingen Koster  
  mw. A. Leentfaar hr. D. Delsman mw. A. Steijn 

hr. M. Brand      
  mw. A. Steijn hr. F.v.d. Kraats vrijwilliger 
  mw. L. Roomer Lidia Ksiazkiewicz mw. J. Brasz 

hr. P. Roomer   Poznan   
  hr. P. Roomer hr. H. v. Iwaarden mw. A. Leentfaar 
        
  hr. P. Roomer hr. J. Leemhuis   

mw. M. Halsema    hr. J. v.d. Braak 
  mw. M. Halsema hr. H. v. Iwaarden   
  hr. M. Brand hr. B. Holstein   

hr. Th. v. Driel     mw. C. Honders 
  hr. J. v.d. Braak hr. F. v.d. Kraats   
        
  mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart   

hr. P. Roomer    hr. en/of  mevr. 
  hr. J. v.d. Braak hr. F. v.d. Kraats Kleinbussink 
  mw. L. Roomer hr. K-J. de Groot mw. J. Brasz 

hr. P. Roomer       
  hr. P. Roomer hr. H. v. Iwaarden mw. A. Leentfaar 
        
  hr. J. v.d. Braak hr. D. Zwart   

hr. J. v.d. Braak    hr. J. v.d. Braak 
  mw. J. Mulder hr. H. v. Iwaarden   
  mw. A. Leentfaar hr. K.-J. de groot mw. A. Steijn 

hr. Th. v. Driel       
  mw. L. Roomer hr. F. v.d. Kraats mw. A. Leentfaar 
        
        
  mw. J. Mulder hr. D. Zwart hr. en/of. mevr. 

mw. M. Halsema    Kleinbussink 
  hr. M. Brand hr F. v.d. Kraats   
  mw. L. Roomer hr. E. en S. de Jong mw. J. Brasz 

hr. P. Roomer       
  hr. P. Roomer hr. H. v. Iwaarden mw. A. Leentfaar 
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VERJAARDAGEN 
 

 
Augustus    
11 Hr. J.P. Simek Beatrijsgaarde 5 7329 BK Apeldoorn 
14 Hr. H.J. Brussel Beethovenlaan 26 7333 CD Apeldoorn 
    
September    
19 Hr. K.J. Willemse Loolaan 27/27 7314 AC Apeldoorn 
21 Hr. H.M. Klomp Gentiaanstraat 377 7322 CP Apeldoorn 
25 Mw. T. de Jong - Nicolai Joh. De Wittstraat 30 7331 RL Apeldoorn 

 
 

 
VAN DE KERKRENTMEESTER 

Opbrengst collecten mei - juni 2016. 
Kerk en Diaconie                            €    415,05 

 Muziekfonds                                   €    392,05 
 Orgelfonds                                      €      70,50 
 Restauratiefonds                           €      19,20 
 AZA-project (Dzialdowo)              €      53,10 
 Diaconie de Herberg                     €      62,30 
 Onderhoud gebouw                      €    112,95 
  

 
BERICHTEN VANUIT DE DIACONIE 

a) Vakantiegeld samen delen 

De afgelopen periode deden we als Lutheranen mee aan de actie 
Vakantiegeld Samen Delen. De totale opbrengst daarvan wordt u nog bekend 
gemaakt. Zelf mocht ik, mede namens onze kerk bij vier adressen een 
enveloppe met inhoud afgeven. Dat leidde tot goede ontmoetingen en diepe 
gesprekken met mensen die geraakt waren door de gift die ze mochten 
ontvangen en naar eigen goeddunken konden besteden. Alle gevers en 
geefsters hartelijk dank! 



21 
 

b) Actie voor de Herberg – Barbecue op 20 augustus - Open Hofkerk 

Onze actie voor de Herberg is bijna afgerond. Als gemeente hebben we vooral 
gewerkt aan bewustwording rond de gastvrije opvang van de bezoekers van 
deze plek. Samen met de Open Hofkerk organiseren we een sponsor 
barbecue t.b.v. de Herberg. Voor 25 euro heeft u een heerlijke maaltijd, 
bestaande uit vlees, vis of vegetarisch eten. Drankjes worden apart 
afgerekend. De barbecue vindt plaats op 20 augustus om 17.30 uur in de 
Open Hofkerk. U kunt zich tot 15 augustus bij mij opgeven. Het lijkt me voor 
ons allen een (h)eerlijke zomeractiviteit.  Folders liggen in de Lutherzaal 
gereed. 
 

c) Festival Mondial op 10 september 

Op 10 september vindt het festival Mondial plaats in het Oranjepark. Zowel 
het Apeldoorns Beraad van Kerken als Kerk in Actie zijn daar 
vertegenwoordigd. Het is een kleurrijk feest, waar u zonder entree te betalen 
van harte welkom bent.  
 

d) Activiteiten in de vredesweek 17 t/m 25 september 

In deze septemberweek vinden weer tal van activiteiten plaats in het kader 
van de vredesweek. Het programma is nog niet geheel bekend, maar medio 
september zullen er programmaboekjes klaarliggen. Ook de kerken rond de 
parken doen mee. We hopen elkaar daarbij te ontmoeten. 
 

e) Excursie naar Deventer en viering van het Joodse Nieuwjaar op 2 
oktober 

Graag hadden Tom Fürstenberg en Sanne Terlouw dit jaar weer willen zingen 
op de Israëlzondag, maar door de voorbereiding van Rosj Hasjana (Joods 
Nieuwjaar) zijn ze helaas verhinderd. Maar ze hadden nog wel een mooie 
verrassing voor ons, want we zijn aan het einde van de dag welkom om 
samen met de Joodse gemeenschap van Deventer het  nieuwe jaar in te 
luiden. Vervoer is op eigen gelegenheid. Graag hoor ik wie hier interesse in 
heeft, zodat we de noodzakelijke voorbereidingen kunnen treffen. 
 

f) Zorgzame  kerk 

Tijdens de gemeentevergadering werd u al wat voorbereid op het project 
Zorgzame Kerk. Samen met andere kerken in de binnenstad onderzoeken we 
de mogelijkheid om meer te kunnen betekenen voor de mensen in de buurt, 
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o.a. door het organiseren van koffie – ochtenden. Omdat er slechts twee 
diakenen zijn hebben we daarbij uw steun nodig. Wie is bereid om de 
diaconie hierbij te steunen door de handen uit de mouwen te steken.  
U kunt zich bij ondergetekende opgeven. 

Hartelijke groet namens de diaconie, 
Theo van Driel 

 
 

ZOMERMUZIEKDIENSTEN  
AUGUSTUS & SEPTEMBER 2016 

 

 Lidia Ksiazkiewicz 
 

e Muziekdienst van zondag 14 augustus is de laatste van de drie 
zomerse orgelmuziekdiensten waarbij het Leeflangorgel wordt 

bespeeld door vrouwelijke organisten van internationale allure.  
Op 14 augustus 12.00 hebben we te gast de Poolse organiste Lidia 
Ksiazkiewicz uit Poznan. Zij is winnaar van het internationaal 
Orgelconcours Rimini (Italië), titulair organist van de Kathedraal van 
Laon (Fr.) en docent aan het Conservatorium van Straatsburg. 

 

 
 

D 
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De Muziekdienst 11 september 2016  (12.00 uur) staat in het teken van 
de Jazzmuziek. In de Verenigde Staten zijn Jazzdiensten razend 
populair en ook in Nederland zijn steeds meer vieringen met 
Jazzmuziek.  
We gaan luisteren naar Berry van Berkum (orgel - op de foto blazend in 
een orgelpijp), Steven Kamperman (saxofoon) en Dion Nijland 
(contrabas). Zij leggen zich zowel toe op klassiekers van o.m. Duke 
Ellington en Oscar Peterson als op eigen improvisaties. Zeer bijzonder! 
 

T. van Willigenburg 
 

VREDESWEEK 

Even praten over vrede 
in die ene vredesweek. 
Even samen plannen smeden, 
na die ene vredespreek. 
 
Och, het is die ene druppel 
in die oorlogsoceaan, 
waarna men weer verder huppelt, 
of die preek niet heeft bestaan. 
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Óf.... als God de plannen zegent, 
op 't voortdurend smeekgebed; 
met zijn liefde ons bejegent, 
wordt de wereld dán gered? 
 
God zoekt onze mensenhanden, 
onze hoofden en ons hart; 
onze hulp bij wantoestanden. 
Hij vraagt om een nieuwe start. 
 
't Zijn misschien maar kleine stappen, 
iedereen op zijn terrein, 
met zijn eigen eigenschappen, 
die hier nuttig kunnen zijn. 
 
Samen jagen naar de vrede! 
Als Gods liefde ons beschijnt, 
kunnen wij in 't hier en heden 
ettelijke druppels zijn! 
 
                                                                                        Jelly Verwaal 
 
 

VAN TISCHREDEDIENSTEN NAAR TAFELGESPREKKEN 
 

fgelopen half jaar was er elke vierde zondag van de maand om 
12.00 een Tischrededienst met gasten als Jacob Hoekman (RD), 

Sytze de Vries en Erik Borgman. Vanaf september zal op elke vierde 
zondag om 10.00 avondmaal worden gevierd en is er van 12.00-13.00 
uur in de Lutherzaal een lichte lunch en Tafelgesprek met een 
bijzondere gast: een spraakmakende theoloog, journalist of 
ervaringsdeskundige. De toegang is gratis en door de betere akoestiek 
in de Lutherzaal is het gemakkelijker voor de aanwezigen om vragen  te 
stellen en deel te nemen aan het gesprek.  
 
 
 
 

A 
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  Cornelis Blok 
 
Op 25 september 2016 –de laatste zondag van de Vredesweek– is onze 
gast-aan-tafel Cornelis Blok die zal vertellen over zijn tijd als vrijwilliger 
bij het oecumenisch vredeswerk in Israël en Palestina, binnen 
Programma voor Oecumenische Begeleiding in Palestina en Israël. Dit 
programma, in 2001 ontstaan uit een oproep van de kerken in 
Jeruzalem aan de Wereldraad van Kerken,  zendt vrijwilligers voor drie 
maanden uit naar Israël om daar Palestijnen en Israëli’s te begeleiden 
bij geweldloze acties en ter bevordering en handhaving van het recht.  
Alleen al door hun aanwezigheid bieden de (veelal Westerse) 
vrijwilligers bescherming aan bijvoorbeeld kinderen die naar school 
gaan in conflictgebieden, of aan boeren die door de scheidingsmuur 
die de Israëlische autoriteiten hebben laten bouwen hun land niet 
meer ongehinderd kunnen bereiken, of aan ambulances die voor 
spoedgevallen naar de klinieken op de Westelijke Jordaanoever 
moeten rijden. Belangrijk is ook de geweldloze aanwezigheid van 
vrijwilligers bij de vele checkpoints voor personenverkeer. Door hun 
presentie bevorderen ze een humanere omgang door de vaak 
gespannen soldaten. 
Vrijwilligers stellen zich principieel onpartijdig op: ze zijn loyaal aan de 
armen, de onderdrukten en de gemarginaliseerden en ze proberen alle 
betrokkenen bij het Israëlisch-Palestijnse conflict eerlijk en onpartijdig 
te helpen, in woord en daad.  Maar in de praktijk komen vrijwilligers 
natuurlijk pijnlijke misstanden tegen, vooral vanwege de Israëlische 
bezetting. Dan gaat partijdigheid ten gunste van wanhopige mensen 
boven een neutrale blik op de aard of oorzaak van het conflict. 
Kees Blok heeft over zijn ervaringen aangrijpende blogs geschreven en 
komt met ons praten. 
Zie:  www.kerkinactie.nl/projecten/uitzending-oecumenische-
begeleiders#more-info 
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BEZOEK AAN DE LUTHERSE KERKGEMEENSCHAP VAN  
DZIALDOWO & LIDZBARG IN POLEN. 

 
e vriendschap tussen de Lutherse kerk van Dzialdowo – Lidzbarg en 
Zutphen bestaat sinds 2002 en is tot stand gekomen door een 

ontmoeting tussen de predikanten van de Zutphense Lutherse kerk Ds. Bras 
en die van Dzialdowo Ds. Waldemar Kursawa. 
Omdat ook in Zutphen het draagvlak van de kerk kleiner werd is in 2015 
besloten om het contact met de gemeente van Dzialdowo en Lidzbarg binnen 
de combinatie van gemeenten te verbreden en nemen ook ELG Apeldoorn en 
ELG Arnhem hierin deel. In juni 2016 heeft een delegatie van de drie kerken 
een bezoek gebracht aan de Poolse kerk. We waren met z’n vijven en voor 
Apeldoorn nam ik hieraan deel. Op de heenreis per trein brachten we eerst 
een tweedaags bezoek aan de Lutherstad Wittenberg in Duitsland, waar de 
geschiedenis van de Reformatie op veel plaatsen nog steeds levendig 
aanwezig is.  Het Lutherhuis- woonhuis van Maarten Luther- het 
Melanchtonhuis, de Schlosskirche met de beroemde deur waaraan Luther zijn 
95 stellingen ophing, de Stadtkirche en het Cranachhof waar de schilder Lucas 
Cranach werkte, we hebben alles bezocht. Interessant, mooi en de moeite 
waard!  
Daarna gingen we weer de trein in en via Berlijn en Warschau naar 
Dzialdowo. Daar werden we door Ds. Kursawa hartelijk ontvangen en naar 
Lidzbarg gebracht. In een soort pastorie bij de kerk kregen we elk een eigen 
slaapkamer  en werd er tijdens ons verblijf heerlijk voor ons gekookt.  
De kerkgemeente omvat ongeveer 200 leden en heeft een kerk in Lidzbarg 
(ca 8.000 inw) en een nieuwe kerk in Dzialdowo (ca 20.000 inw). Beide steden 
liggen ongeveer 25 km uit elkaar (ter vergelijk de afstand Apeldoorn – 
Zutphen is ca. 20 km). Ds. Kursawa woont bij de kerk in Dzialdowo.  Elke 
zondag gaat hij eerst voor in de dienst in Lidzbarg, rijdt daarna terug naar 
Dzialdowo en leidt daar de kerkdienst.  
Zondags hebben we in beide gemeenten de kerkdienst bijgewoond, waarbij 
Ds. Louisa Vos in Lidzbarg en Ds. Klaas Touwen in Dzialdowo is voorgegaan. 
Ds. Kursawa vertaalde alles steeds in het Pools en voor ons in het Duits. 
Zondagsmiddags hadden we een vergadering samen met de kerkenraad van 
Dzialdowo en Lidzbarg, elk vertegenwoordigt met vier leden. Dat duurde wel 
lang want ook hier moest alles over en weer vertaald worden. 
 

D 
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Naast een wat bredere wederzijdse kennismaking met onze kerkgemeen-
schappen is er oriënterend gesproken over een tweedehands elektrisch 
pijporgel. 
In beide Poolse kerken is nu een keyboardorgel in gebruik. 
Tijdens de bezetting door Duitsers is van de kerk in Lidzbarg een bioscoop 
gemaakt en het orgel en ander meubilair eruit gehaald.  In beide kerken zou 
men graag een elektrisch-pneumatisch pijporgel willen en het is voor de 
kerkenraad niet goed mogelijk om een keuze te maken voor Dzialdowo of 
Lidzbarg. Gelet op de oorlogshistorie van de kerk en het gebied als geheel is 
dit te begrijpen. Het is natuurlijk maar de vraag  of het verzamelen van geld 
voor twee orgels (en het vervoer en opbouwen ervan) een haalbare kaart zou 
zijn. We bespreken met elkaar hoe zorgvuldig de aanschaf moet verlopen. Als 
voorbeeld vertelt ds. Kursawa over een kerk in Polen waar men een orgel uit 
Duitsland op het oog had, maar dit bleek uiteindelijk te groot voor de kerk. 
Toen is dat orgel naar een andere kerk gegaan. De Kerkenraad zou graag een 
elektrisch-pneumatisch orgel willen maar is wel bevreesd voor jaarlijkse 
onderhoudskosten die naar verwacht voortvloeien uit een pijporgel. Al met al 
zal er in Nederland door een aantal deskundige mensen moeten worden 
onderzocht wat er mogelijk en haalbaar is. Na het afsluiten van de 
vergadering was er buiten een heerlijke barbecuemaaltijd klaargezet en 
hebben we gezellig gezamenlijk gegeten. 
We hebben een paar toeristische plaatsen in de omgeving bezocht, een 
burcht bekeken, een boottocht gemaakt en het landschap aanschouwt. De 
wegeninfrastructuur is en wordt mede dankzij Europese subsidies sterk 
verbeterd. Verder hebben we eindeloos veel overheerlijke zelfgemaakte taart 
gegeten. De ontvangst door de Lutherse kerk in Dzialdowo-Lidzbarg was 
buitengewoon hartelijk en het was een gezellige, interessante en nuttige reis 
die zeker een vervolg krijgt. 

         
 Anne Steijn 

 
NICE (14-07-2016) 

 
Blauw wit en rood 
gevierd met 't feestelijk licht 
't witte monster van de dood 
heeft ellende aangericht 
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't Kwam op grote wielen 
't heeft dromen uitgeblust 
van groot en kleine zielen 
daarbij de Franse kust 
 
'k Zoek naar rijke woorden 
in onmacht en verdriet 
en zoveel mensenmoorden 
de juiste komen niet 
 
en ik herhaal: 
 
Geef de Liefde neem het niet 
bezorg de ander geen verdriet 
voor tranen die niet drogen 
bid ik...weer...met gesloten ogen 
 
Robert Doek 
 
 

TUSSEN DEN BRIEL EN MAASSLUIS 

 
et is zaterdag 9 juli 2016, 444 jaar nadat de watergeuzen 19 monniken en 
geestelijken hadden opgehangen in een turfschuur bij Brielle. Het is een 

plaats, die mij vertrouwd is. Als kind woonde ik op een steenworp afstand van 
deze plek, die nu een bedevaartsoord is geworden. De mensen in den Briel 
gaan elk jaar op 1 april verkleed om de bevrijding te vieren van de Spaanse 
overheersing, die de watergeuzen in 1572 tot stand wisten te brengen door 
met een scheepsmast de poort te rammeien. Als jong jochie was ik onder de 
indruk van deze stoere mannen, die ons losmaakten van het juk van de 
gehate Alva. Ik hoorde de verhalen die steeds mooier werden, tot ik het 
boekje “Erop of eronder” las van de bekende Utrechtse schrijver W.G. van der 
Hulst. Ik las over de gruweldaden die mensen elkaar aandeden: protestanten 
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die op de brandstapel werden gegooid, katholieken die levend werden 
begraven. En dat allemaal in naam van de ene God. Over de watergeuzen las 
ik later dat ze waarschijnlijk helemaal niet zo religieus waren, dat ze zeker 
niet matig waren met drank en dat ze zonder vorm van proces 19 mensen 
hadden opgehangen, grotendeels afkomstig uit Gorcum. Ze geloofden, net als 
Lutheranen, in de tegenwoordigheid van Christus bij de maaltijd van de Heer 
en de geuzen wilden dat ze dit geloof afzwoeren.    
Eén van hen heet net als ik, Theodorus, en zijn gedachtenis hou ik elk jaar in 
ere door op bedevaart te gaan. Daar in de kerk kom ik dan tot rust en praat in 
gedachten met hem: hoe heb je het vol kunnen houden? Heb je er geen 
moment aan gedacht om je geloof op te geven? Je hebt vast een hekel 
gekregen aan die mensen, die jou proberen te overtuigen van hun gelijk? Hoe 
kijk jij aan tegen al dat geweld in de wereld, Theodorus? Vind je niet dat het 
veel lijkt op die tijd van jou? Opnieuw van die zogenaamd heldhaftige 
mannen, die denken dat ze de Eeuwige een handje moeten helpen door 
andersdenkenden te vermoorden. Hoe houden we het vol? Tegen het einde 
van de dag vind ik inspiratie in het lied dat mijn leermeester Ko Schuurmans 
dichtte en dat zo eindigt: 
“Standvastig hun geloof in Jezus, die als brood en wijn voor ons zijn leven 
geeft tot in de dood. Wat vragen zij? Volg Jezus in zijn woord en daad. Hij 
maakt je vrij! 
Goddank zijn wij bevrijd van meer dan vreemde macht, de grenzen van een 
kerk zijn minder dan gedacht. Wat maakt ons één? Gods weg naar recht en 
vrede voor elkaar alleen!” 
Een week later ben ik in Maassluis, vanwege de verjaardag van mijn oudste 
dochter. Het is een bijzondere week, want dit weekeinde is het twintig jaar na 
de vliegramp van de Hercules in Eindhoven en een jaar na de ramp met de 
MH 17 boven de Oekraïne, waarbij ook inwoners van Maassluis slachtoffer 
werden. Zojuist zagen we de vreselijke beelden uit Nice, waar een gestoorde 
vrachtwagenchauffeur talloze onschuldige burgers doodde. Religieuze 
fanatici eisen de aanslag op, maar het is nog maar de vraag of zij er de hand 
in hebben. Tijdens een stadswandeling door Maassluis herinner ik een 
vergeten passage uit de vaderlandse geschiedenis: het Psalmenoproer rond 
de eeuwwisseling van de 18e en 19e eeuw. Inzet was de wijze waarop de 
Psalmen werden gezongen en men sloeg elkaar daarvoor bijna of 
daadwerkelijk halfdood. Wie daar meer over wil lezen, slaat daar “Het 
Psalmenoproer” van Maarten ’t Hart maar op na. Net als de extremisten uit 
het Midden – Oosten keerde het geweld zich vooral tegen geloofsgenoten. 
Hebben we wat geleerd in twee eeuwen tijd? 
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Aan de inwoners van Maassluis zal het niet in elk geval niet liggen. Het is een 
vriendelijk volk, dat elkaar groet op straat en in de kerk. Of het nu de 
protestanten of Rooms katholieken zijn, in elke kerk die ik tot nu toe bezocht 
worden bezoekers gastvrij ontvangen. De grenzen van de kerk zijn inderdaad 
minder dan gedacht! Dat we als Lutheranen maar zulke bruggenbouwers 
mogen zijn. 
 

Theo van Driel 
 
 

LEERHUIS 2016 / 2017: LIBERAAL CHRISTENDOM 
‘ervaren, doen, denken’ 

 

 
et gezamenlijke leerhuis van de Regentessekerk, Doopsgezinde Kerk en 
Lutherse Kerk in 2016-2017 is gewijd aan het spraakmakende boek 

Liberaal christendom: ervaren, doen, denken  van de auteurs  Rick Benjamins, 
Jan Offringa, Wouter Slob, Klaas Douwes en vele anderen. Liberaal 
Christendom is in 2016 Uitgeverij Skandalon (zie: www.skandalon.nl/shop). 
Het boek biedt een prachtig en gevarieerd overzicht van eigentijdse, liberaal-
vrijzinnige theologie. Het laat zien hoe we vandaag de dag van God kunnen 
spreken, met de Bijbel kunnen omgaan en vanuit christelijke inspiratie 
kunnen leven.  
Zonder opdringerigheid wordt in Liberaal Christendom het belang van 
christelijk geloof uitgesproken. In een ruimdenkende en creatieve omgang 
met de christelijke traditie komen grote vragen aan bod, zoals over het 
bestaan van waarheid en van God. Ook wordt ingegaan op actuele vragen 
rond Jezus, de Bijbel en de relatie tussen kerk en wereld. Verder krijgen 
religieuze speelvelden als liturgie, gebed en ritueel de nodige aandacht. En in 
hoofdstukken over geweld, vrijheid, liefde, seks, creativiteit en gastvrijheid 
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wordt beschreven hoe een liberale geloofshouding doorwerkt in het 
alledaagse leven.  
Uitgave Skandalon. 
 
Verschillende hoofdstukken uit het boek zullen worden besproken en ingeleid 
door:  
ds. Wilma van der Linden, ds. Klaas Douwes, ds. Foeke Knoppers, ds. Pieter 
Oussoren en dr. Theo van Willigenburg 
 
De bijeenkomsten zijn op: 
 
28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november 2016  
en 25 januari, 8 februari, 22 februari en 8 maart 2017 

telkens van 10.15-11.45 uur in de Regentessekerk te Apeldoorn. 
 
Opgave bij  Ria Siegelaar: ria.siegelaar@outlook.com 
 
 
Uit de RECENSIE in Woord & Dienst: 
'Heerlijk dat er theologen opgestaan zijn om deze zware kost voor ons te 
vertalen naar een theologie van deze tijd, en dat in de vorm van een 
handzaam en zeer bruikbaar boek. Een absolute must-read voor iedereen die 
inmiddels vastgelopen is in het ondoordringbare en archaïsche taalgebruik 
van de grote dogmatici’.  
        

HOE ONTVANGEN WIJ ONZE GASTPREDIKANTEN? 
 

nze Lutherse kerk is een open kerk met een blik naar buiten. Het is ook 
mede hierom een jarenlange traditie dat in onze gemeente regelmatig 

gastpredikanten voorgaan in onze erediensten. Maar hoe ontvangen wij hen, 
onze gasten? 
Gasten nodig je uit. Omdat je graag met ze wilt praten, bijpraten, van 
gedachten wisselen. Je nodigt ze op een bepaalde tijd uit en zorgt dan dat je 
ze goed ontvangt. Je bent passend gekleed en hebt aandacht voor wat ze te 
vertellen hebben. Daar kun je over nadenken en ook over napraten. 
Dat is precies wat er ook met onze gastpredikanten gebeurt. Wij waarderen 
dat ze komen, dat ze wat te zeggen hebben en dat we daarover na kunnen 
denken en napraten. En zij zorgen dat ook deze diensten feestelijk zijn. Maar 
als gemeente zijn wij wel allemaal gastvrouw en gastheer! Deze diensten 

O 



32 
 

zouden nog feestelijker zijn als meer kerkgangers als gastvrouw en gastheer 
aanwezig zouden zijn. 
Door niet aanwezig te zijn doet u niet alleen uzelf tekort, maar ook uw 
medegemeenteleden en niet in de laatste plaats onze gast! 
Bij een volgende gelegenheid hoop ik u allen als gastvrouw en gastheer te 
mogen begroeten! 
 
Mocht u nu denken: dit heb ik toch al eens gelezen. Niet in de war raken, u 
heeft helemaal gelijk. Twee jaar geleden heb ik dit artikeltje reeds 
geschreven. Alleen mocht u ik u maar zelden in deze diensten ontmoeten. 
Van harte nodig ik u uit om deze diensten bij te wonen. Ook al zijn we met 
niet zo veel meer, toch zijn het altijd weer fijne momenten om ook elkaar 
weer te treffen en naar onze gasten te luisteren. 
 

Jan van de Braak. 
 

HEILIGE GEEST, U DANKEN WIJ 
 

 
  



33 
 

JONGEREN VAN DE EVANG. LUTHERSE 
KIRCHENGEEMINDE ST. GODEHARD UIT KESSIN, 

TIJDENS DE DIENST VAN 24 JULI 
 

 
 

 
 
 

 
Als dank voor de gastvrijheid! 
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COLOFON 
 
Predikant   
ds. P. Oussoren  Oudegracht 291                      3511 PA Utrecht      
tel. spreekuur  di. t/m. vr.        16.00 – 17.00 uur.     Bij dringende zaken altijd:   06 - 41 750 218 
Pastoraal werker 
hr. G. R. Bloemendal Hoge Dries 333                  7335 AT Apeldoorn         312 1603  
 
Voorzitter kerkenraad 
hr. P.J. Roomer            Lage landenlaan 56  7325 SH  Apeldoorn           519 01 09 
 
Secretariaat kerkenraad 
                                               p/a Prof. Röntgenstr. 9            7311 AM  Apeldoorn            
                                               email: elgapeldoorn@gmail.com 
 
Pastoraal Meldpunt              bij ziekte, ziekenhuisopname, overlijden: predikant 
                                      bij verhuizing etc. : het secretariaat.        
 
Kerkgebouw   Prof. Röntgenstraat 9 7311 AM  Apeldoorn          578 87 37  
 
Ouderlingen 
mw. A. A. Steijn  Laan van Zonnehoeve 63 7325 AV  Apeldoorn          366 64 63 
Secretaris                                email: annesteijn1@gmail.com 
                                                
Ouderlingen-Kerkrentmeesters 
hr. J.N. v.d. Braak  Loolaan 392  7315 AD  Apeldoorn          576 93 23 
Beheer financiën                    email: jnvdbraak@kpnmail.nl 
                                              ABN-AMRO rekening NL93ABNA0531127818  
   t.n.v. Kerkrentmeesters Evang. Luth. Kerk Apeldoorn  
 
hr. P.J. Roomer  Lage Landenlaan 56 7325 SH  Apeldoorn          519 01 09 
Beheer gebouwen               email: paul@roomerremix.nl 
Verhuur Kerk en Lutherzaal    
                                      
hr. M.J. Brand  Mozartstraat 139                        7391 XG Twello      0571 274066
   
 
Diakenen 
hr. Th. v. Driel  Hofdwarsstraat 16                 7311 KK  Apeldoorn    06-1819 3612   

             ABN-AMRO rekening NL38ABNA0540610364 
    t.n.v. Diaconie Evang. Luth. Kerk 
mw. M. Halsema  De Hovenlaan 7  7325 ZD  Apeldoorn           360 1868 
    
  
Cantor 
hr. T. van Willigenburg Oudegracht 291  3511 PA Utrecht           06-3391 2948                                              
                                                email: vanwilligenburg@kantacademy.nl 
                             
Organisatie Luthersoos 
mw. M.M.M. Delsman Sterrenlaan 14  7314 KJ  Apeldoorn            355 00 77 
hr. Th. v. Driel  Hofdwarsstraat 16                 7311 KK  Apeldoorn      06-1819 3612   
                          
 
 
                     

mailto:elgapeldoorn@gmail.com
mailto:annesteijn1@gmail.com
mailto:jnvdbraak@kpnmail.nl
mailto:paul@roomerremix.nl
mailto:vanwilligenburg@kantacademy.nl
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Coördinator Organisten 
mw. H.J. Mooij  Langeweg 68  7315 CZ  Apeldoorn          521 80 47 
Organisten 
hr. K-J. de Groot  Zerboltstraat 28  8022 RX  Zwolle           06-81495505 
                                                email: klaasjanmuziek@gmail.com 
hr. H. Gulink  Het Verlaat 278  7235 HK  Apeldoorn            3603760 
                                                email: hgulink@hotmail.com  
hr. D. Zwart   Lombardsteeg 2                 7201 LH   Zutphen       0575-785814 
                                                email: dirkzwart@jak.nl 
hr. J. Leemhuis                       Bloemstraat 22                 8012 VN  Zwolle           06-30164943 
 
Onderhoud gebouwen 
hr. R. Eikema  Elsweg 38  7311 GX  Apeldoorn           541 67 14 
 
Verzorging bloemen altaartafel 
mw. M.M.M. Delsman Sterrenlaan 14  7314 KJ  Apeldoorn            355 00 77 
 
Kosters 
hr. F. v.d. Kraats  Amperestraat 42  7316 KS  Apeldoorn           521 21 40 
hr. H. v. Iwaarden  Minervalaan   59  7321 DP  Apeldoorn     06-5263 2299 
 
Redactie ‘Opwaarts’ 
hr. J. v.d. Braak                      Loolaan 392                         7315 AD   Apeldoorn             576 93 23 
hr. Th. van Driel                      Hofdwarsstraat 16     7311 KK   Apeldoorn    06-1819 3612 
                                      email: t.driel22@upc.mail.nl 
hr. H. v. Iwaarden  Minervalaan  59         7321 DP  Apeldoorn     06-5263 2299 
                                      email: huib.v.iwaarden@gmail.com 
 
Website Evangelisch-Lutherse Gemeente Apeldoorn 
                                      www.luthersekerkapeldoorn.nl 
 
 
 

Om het adressenbestand in orde te kunnen houden gelieve u uw mutaties, 
zoals verhuizingen, geboorte of overlijden door te geven (liefst 
schriftelijk) aan de secretaris van de kerkenraad, p/a. Röntgenstraat 9, 
7311 AM  Apeldoorn. 
Of per email: elgapeldoorn@gmail.com ) 
 
 

ANBI gegevens: Gemeente 82411 3792 / Diaconie 82411 3809 
De Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn en haar diaconie zijn Algemeen Nut 
Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de 
belastingdienst is afgegeven 
aan de Protestantse Kerk in Nederland.  Vanaf 1 januari 2016 worden de vereiste 
ANBI-gegevens gepubliceerd op www.luthersekerkapeldoorn.nl.  Deze informatie is 
op aanvraag ook beschikbaar via  kerkrentmeesters  en diakenen. 
 
 
 
 

mailto:klaasjanmuziek@gmail.com
mailto:hgulink@hotmail.com
mailto:dirkzwart@jak.nl
mailto:t.driel22@upc.mail.nl
mailto:huib.v.iwaarden@gmail.com
http://www.luthersekerkapeldoorn.nl/
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http://www.luthersekerkapeldoorn.nl/
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Druk: Drukkerij HODAK, Van Limburg Stirumweg 19    7361 CE Beekbergen 
 
Bezorging : SMN POST,  Arnhemseweg 38                       7331 BL Apeldoorn 
 

Verschijnt 6 maal per jaar 
 
 
 
 
 

 

 
 

Indien onbestelbaar, retour aan : 
Prof. Röntgenstraat 9 
7311 AM APELDOORN 

 


