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HERFSTTUIN 

et is oktober 
en de zon 

schijnt in vandaag 
ik ga kleuren kijken: 
 
mijn tuinpad is van goud 
de bomen rond de vijver 
hebben zich gestoken 
in hun mooiste kleed 
waarin het rood 
gevlamd in bruin en geel 
zich blij verspringend 
duizendvoudig repeteert 
 
ik heradem – 
eindelijk 
het licht is weergekeerd 
na zoveel dagen 
in het donkergrijs 

 
Oeke Kruythof 
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OVERDENKING: MET HET LICHT OP DE EEUWIGHEID 

 
n de maanden aan het einde van het jaar komt de dood wat dichterbij 
door het vieren van de gedachtenis aan onze overledenen op 

Eeuwigheidszondag. Het bepaalt ons als mensen bij de broosheid van het 
leven. In het pastorale werk, maar vooral in mijn werk in de (thuis)zorg word 
ik daar bij voortduring bij bepaald. Soms mag je weken of maanden met 
mensen optrekken, hun levensverhaal horen en met hen spreken over hun 
geloof, maar ook hun twijfels en hun angsten. Dat vind ik bijzonder, want wie 
ben ik, dat ik zo dichtbij mag komen in de leefsituatie waarin ze zich 
bevinden. En wat een rijkdom krijg je daarbij soms mee als kompas voor je 
eigen leven.  
Op het moment dat ik dit stukje schrijf heb ik zojuist gehoord dat mijn 
honderdjarige moeder volgens de artsen in haar allerlaatste levensfase is 
gekomen. Veel besef heeft ze niet meer van de wereld om haar heen. De 
pastor in het verpleeghuis vroeg me een tijdje geleden of ik het niet moeilijk 
vond dat ze steeds verder uit de werkelijkheid weggleed. Ik dacht even na en 
vertelde haar dat ik het gevoel had dat ik juist zoveel liefde en aandacht van 
mijn moeder kreeg in deze fase van haar leven. Want, zei ik, ze houdt 
voortdurend mijn handen vast als ik bij haar kom en nog nooit heeft ze me 
zoveel geknuffeld als nu. Door haar ben ik zo anders tegen de waarde van 
ouderdom aan gaan kijken, zei ik, en daar word ik een rijker mens van. Nog 
maar enkele weken geleden trof ik haar zingend aan in haar rolstoel. Nu eens 
even niet haar favoriete Psalm over de goede herder, maar Psalm 138, waar 
die mooie woorden in staan: “Als ik omringd door tegenspoed, bezwijken 
moet, schenkt Gij mij leven” en Psalm 116: “God heb ik lief, want die 
getrouwe Heer nam, toen ik riep met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij 
zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer.” Het zijn de 
woorden die wij ook als gemeente zo hard nodig hebben als we straks onze 
overledenen gedenken. Het is immers niet de dood die het laatste woord 
heeft, maar het leven in Christus, dat de Eeuwige ons schenkt. Aan de andere 
kant van het graf is het de Eeuwige die ons opvangt in zijn veilige armen en 
hen die achterblijven troost schenkt. Wat zouden we moeten zonder dat licht 
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dat onze koers bepaalt op de ruwe levenszee. Dat heeft mijn moeder goed 
begrepen en vele vrouwen en mannen zijn haar daarin voorgegaan.  
Dat wij ze met eerbied mogen gedenken, zoals Martinus Nijhoff in het gedicht 
“Moeder de vrouw”:  
 
 Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer 
 kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. 
 Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer, 
 
 en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. 
 O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. 
 Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren. 
 

Theo van Driel 
 

GEBED VOOR HET MIDDEN-OOSTEN 

 
eer, onze Vader, wij treuren over het geweld en het lijden in het Midden-
Oosten. 

We huilen met hen wiens land verwoest is door oorlog. 
We huilen met hen die hun huizen door geweld en vernieling zijn 
kwijtgeraakt. 
We huilen met hen die alles achter hebben gelaten,  
op zoek naar een beter leven voor hun kinderen en families. 

We huilen om de duizenden kinderen, vrouwen en mannen  
die hun leven op zee verloren zijn, op zoek naar veiligheid en vrede. 
We huilen ook omdat we onszelf medeplichtig maken wanneer we onze 
ogen sluiten voor het lijden en de toestand van onze broeders en zusters. 
Of wanneer we geloven dat we vrede tot stand kunnen brengen  
door extremisme met meer geweld te bestrijden. 

We huilen omdat we onze machteloos en hulpeloos  
voelen omdat we niet in staat om conflicten te beëindigen. 
Conflicten waar vooral mensen onder lijden die slechts in vrede willen leven. 

H 
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We huilen omdat we weten dat dit niet de manier is  
waarop God wil dat wij elkaar behandelen als mensen. 
We huilen omdat we weten dat dit niet de droom van God is voor deze 
wereld. 
We huilen omdat we niet weten wat we anders moeten doen... 

God, wees met de ontelbare miljoenen die dagelijks moeten vechten om te 
overleven. 
Met hen die hun moeders, vaders, zussen en broers verloren hebben door  
zinloos geweld, aangezwengeld door menselijke haat, hebzucht en 
verwaarlozing. 
God, troost hen, heb genade, heel hen en red hen. 

God, vergeef ons, wij hebben Uw genade nodig. 
Geef ons de kracht om los te komen van onze medeplichtigheid,  
om Uw mededogen, Uw liefde en Uw vrijgevigheid te omarmen,  
om water aan de dorstigen te geven, voedsel aan de hongerigen,                           
een schuilplaats voor de daklozen en een plek waar vluchtelingen                  
zich welkom voelen. 

God, wees met ons als wij Uw vrede zoeken en naar Uw gerechtigheid willen 
leven. 
God, wees met ons allen.  
In de naam van Jezus Christus. 

Amen. 
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VAN DE VOORZITTER – DE KERK EN U ? 

 
ing het vorige stukje over de mensen die ons de laatste tijd ontvallen zijn, 
nu wil ik het graag hebben over de levende zielen van onze Gemeente. 

De gemiddelde leeftijd van onze Gemeente ligt ruim boven de 75 en de 
aanwas ‘van onderuit’ is vrijwel nihil. Dus u snapt, dat gaat wringen en 
natuurlijk op een groot aantal vlakken. Met mijn achtergrond als 
kerkrentmeester zou de eerste gedachte zijn, geld, maar nee,  ik wil het graag 
over u hebben, de Gemeenteleden die het belangrijkste onderdeel van onze 
kerk vormen. Zonder het geloof in God en u, heeft onze kerk geen 
bestaansrecht.  

Het is natuurlijk prachtig om een mooi gerenoveerd kerkgebouw te hebben. 
Maar het zou natuurlijk ook fijn zijn als we met z’n allen goed gebruik maken 
van onze kerk en niet dat op een gegeven moment de kerk op zondag 
leegstaat. Ik wil niet als een oude man klinken, maar waar zijn de tijden 
gebleven dat er meer dan 10 kinderen in de kerk zaten en dat het jeugdhonk 
iedere veertien dagen een ontmoetingsplek voor jongeren was? Ik kan het 
uitrekenen, want volgens mij was ik een van die laatste mensen en dat is dus 
bijna veertig jaar geleden. Er is een grote groep mensen van tussen de 30 en 
60 jaar die lid is van onze kerk en die we helaas heel erg weinig in de kerk 
zien. Waar ligt dat nu aan? Hebben we het met z’n allen te druk? Spreken die 
zondagsdiensten niet aan? Is gewoon het contact verwaterd? Ik roep graag 
iedereen op om met mij in gesprek te gaan om te kijken hoe we het 
bezoekersaantal tijdens de diensten kunnen verhogen en voor welke zaken 
we aandacht moeten hebben om dat bezoekersaantal weer te doen stijgen. Ik 
weet zeker dat het kan, kijk maar naar onze muziekdiensten, in deze diensten 
zitten gemiddeld meer dan 50 personen! Schroom niet om mij te bellen, 
mailen of te schrijven, achterin Opwaarts staan mijn gegevens en die van alle 
andere Kerkenraadsleden.  

Ook het besturen en onderhouden van de kerk kost een klein aantal mensen 
veel tijd en energie en het zou fijn zijn als we daar een beetje verlichting in 
krijgen. Binnen de kerkenraad is er nog plek voor een ouderling en een diaken 
(het liefst twee). Voor wie een plek in de Kerkenraad niet ambieert zijn er nog 
diverse andere mogelijkheden om hand- en spandiensten te verrichten, te 
denken valt aan het onderhouden van de tuin, het lappen van de ramen, het 
maken van kleedjes voor de tafels van de Lutherzaal, het organiseren van een 
kleedjesmarkt  e.d. U ziet, voldoende dingen die gedaan kunnen worden en 
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vele handen maken licht werk. Laat het ons weten als u een vrij moment 
heeft en wij kijken samen met u naar de zaken die opgepakt kunnen worden. 

Helaas heeft mevr. Anne Steijn haar functie als ouderling om haar moverende 
redenen neergelegd. 

Tot slot; we kijken ook naar samenwerking met andere kerken, met name 
met de kerken rondom het Oranjepark. Suggesties hieromtrent zijn van harte 
welkom! 

Ik hoop u snel te spreken! 

Paul Roomer 

     
IN GEDACHTENIS: Tine de Voogt – van Tiel 

 

 
p de 21e (maart 1933) geboren worden en ook op de 21e (juli 2016) 
overlijden,  al zit daar dan wel een tijdsbestek van 83 jaar en vier maan-

den tussen. Een bijzondere wetenswaardigheid, die niet zo heel dikwijls aan 
de orde zal komen. Met het noemen van de namen Martina Ingetje, werd zij 
in Gorkum gedoopt. Roepnaam: Tine! Ze was er lid van de jeugdbeweging van 
Gorinchem (Vrijzinnig Christelijk Jeugd Centra: 16 – 21 jaar) waar ze ooit  
meespeelde als dienstbode in het lekenspel over de Barmhartige Samaritaan. 
Vandaar dat Tine ervoor koos om dit verhaal -naast de huwelijkstekst- tijdens 
de Dankdienst voor haar leven te gebruiken. In 2013 keken we voor de laatste 
keer naar alle afspreken die zij en Johan maakten t.a.v. hun uitvaart.  
Het is algemeen bekend hoe hun beider gezondheid nadien achteruit is       

O 
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gegaan. Nadat Johan overleed in 2015, bleef Tine alleen achter in de Woon-
haven in Orden. Daar overleed ze in het bijzijn van haar dochter, schoonzoon 
en kleindochter. Op 27 juli stonden we stil bij haar leven en sterven, in de 
aula van Begraafplaats Heidehof. De parabel van de Barmhartige Samaritaan 
leent zich  prima voor een kritisch blik op jezelf. Er valt het een en ander te 
kiezen. Dat geldt niet altijd voor het slachtoffer worden of zijn: dat overkomt 
je. Hoewel er vaak wel de mogelijkheid is om de keuze te maken: blijf ik 
slachtoffer of niet? Tine kende deze situatie; kon en durfde het slachtoffer-
zijn achter zich te laten in en door haar huwelijk met Johan. Zij kwam met 
hem mee naar de Lutherse Kerk en deed er belijdenis van haar geloof. Ze 
heeft heel wat voetstappen gezet als lid van onze gemeente. Vanuit haar 
diakenschap, maar zeker ook als betrokken gemeentelid. Samen met Johan 
heeft ze de nodige bezoekjes afgelegd, deed ze mee aan alle denkbare 
activiteiten. Alleen het participeren in de vrouwengroep deed ze niet. Alleen 

maar met vrouwen vond ze niet leuk. Ze 
koos ervoor om Samaritaan te zijn, 
misschien wist ze zelfs nog meer om 
inhoud te geven aan de rol van de waard. 
In alle bescheidenheid omzien naar de 
ander en deze zo mogelijk helpen. Totdat 
ze niet meer kon en uiteindelijk toch als 
slachtoffer eindigde. De rol van Priester 
en Leviet worden dikwijls onbewust –
soms heel bewust- door ons ingevuld. Als 
mensen niet meer meekunnen komen, 
vergeten we hen dikwijls zo makkelijk. 
Niet vanuit slechte bedoelingen, maar we 
zijn druk, er is heel veel te doen. 
Gesprekken voeren met mensen die in de 
war raken wordt lastig. Herkenning valt 

vaak weg en wat moet je er dan nog? Zo simpel gaat het vaak. Priester en 
Leviet houden ons een spiegel voor om anders te kiezen; om niet te vergeten. 
Tine wordt zeker niet vergeten vanwege de vele kerstkaartjes die ze 
jarenlang borduurde. Een voorbeeld hiervan ziet u afgebeeld. Na de dienst 
hebben we haar lichaam toevertrouwd aan de aarde van de begraafplaats, 
waar Johan zijn graf nu hun graf geworden is. Samen in Gods toekomst, dat 
dit voor haar gezin een troost mag zijn. 
 
 

Ruud Bloemendal 
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GEZAMENLIJKE DIENST MET DE  
DOOPSGEZINDE GEMEENTE OP 31 JULI 2016 

 
 

p zondag 31 juli was onze eigen Lutherse kerk gesloten omdat er een 
gezamenlijke dienst was in de doopsgezinde kerk aan de Paslaan. 

Ondanks de vakantietijd waren er zo’n dertig mensen aanwezig, waaronder 
negen van ‘onze’ mensen. 
Het thema van de dienst was “de langste reis is, de reis naar binnen”, een 
uitspraak van de Zweedse diplomaat Dag Hammerskjøld (1905-1961). 
Wij reizen, dwalen, allen over deze wereld, we zijn in staat om overal ter 
wereld te komen, en zelfs daarbuiten, maar het moeilijkste is om tot jezelf te 
komen. Je kunt niet ontsnappen aan jezelf, je neemt jezelf overal mee 
naartoe. 
 
Teksten in de dienst waren ‘kinderliedje’ van Ida Gerhard, het verhaal van 
Jona, die naar Nineve gestuurd werd en een tekst van Dag Hammerskjøld. Het 
is een moeilijke tekst, maar toch wil ik hem nu niet onthouden: 
 
28.7.57 (dag voor zijn verjaardag) 
Je bent niet de olie, niet de lucht - slechts het verbrandingspunt, het 
brandpunt, waar het licht geboren wordt. Je bent slechts de lens in de 
lichtstroom. Je kunt ontvangen, geven en bezitten, slechts zoals deze (lens) 
het licht. 
Zoek je jezelf “in je eigen recht”, dan verhinder je de ontmoeting van olie en 
lucht in de vlam, beroof je de lens van haar doorschijnendheid. 
Heiliging - licht zijn of in het licht, weggevaagd zodat het geboren kan 
worden, weggevaagd zodat verzameld en verspreid kan worden. 
Je zult het leven kennen, en erdoor erkend worden, naar de maat van je 
doorschijnendheid - dit is naar de maat van je vermogen om te verdwijnen als 
doel en slechts middel te blijven. 
(Uit het boek merkstenen ) 
 
Na de overdenking was er ruimte voor mensen om te reageren op de 
overdenking, of iets te zeggen wat ze kwijt wilden.  

O 
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Anders dan bij ons het napraten onder het genot van een kopje koffie, is deze 
zogenoemde ‘open ruimte’ geheel bestemd voor vragen en opmerkingen die 
gerelateerd zijn aan de dienst. 
 
Na afloop van de dienst, die werd voorgegaan door dominee Wilma van der 
Linden, de predikant van de doopsgezinde kerk, was er een kop koffie of thee 
voor de liefhebber.  
Wij zijn warm welkom geheten, en ook kregen we een activiteitenboekje 
mee. Hierin staan alle activiteiten in die de Regentessekerk, de Doopsgezinde 
gemeente en de Oecumenische Basisgemeente samen organiseren, en waar 
wij ook van harte uitgenodigd zijn om aan deel te nemen. Het boekje ligt voor 
u ter inzage op de leestafel in de Lutherzaal. Misschien zit er iets van uw 
gading bij.  

 
Anna Leentfaar 

 
 

OOGSTFEEST OP 16 OKTOBER 
 

n mijn geboorteplaats Ouddorp zijn veel winkels op de eerste woensdag 
van november gesloten, net als de tweede woensdag van maart. Dan 

viert men namelijk dankdag en biddag voor gewas en arbeid. Ik vond dat een 
mooie gewoonte, net als de gewoonte om dit op zondag nog eens over te 
doen, zodat de vissers daar ook bij konden zijn. Lange tijd zaten veel 
protestantse kerken in Apeldoorn ook vol op dankdag, waarop in de middag 
een dienst voor de schoolkinderen en in de avond voor de volwassenen 
wordt gehouden. De collectanten hadden die dag extra werk, want op die dag 
was de opbrengst nog hoger dan de collecte met kerstavond. In Duitsland 
wordt in veel kerken Oogstdankfeest op de eerste zondag van oktober 
gehouden en die gewoonte is door veel Lutherse gemeenten in ons land 
overgenomen.  
Om praktische redenen besloot onze diaconie enige jaren geleden dat het 
Oogstfeest op de derde zondag van oktober wordt gehouden en eigenlijk is 
dat dit jaar de mooiste datum die men zich denken kan, want op 16 oktober is 
het Wereldvoedseldag. Deze dag wordt jaarlijks gehouden op initiatief van de 
Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO = Food and Agricultural Organisation) 

I 
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van de Verenigde Naties en brengt tot uiting dat de aarde ruim voldoende 
voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige 
maaltijd voor te zetten. Als we maar eerlijk delen! Ook wij willen deze dag 
eerlijk delen met elkaar en doen dat d.m.v. fruitbakjes, die naar zieke en  
hulpbehoevende gemeenteleden worden gebracht. De diaconie regelt deze 
bakjes, maar heeft uw hulp nodig om ze rond te brengen. Doet u mee? 
In de traditie brachten gelovigen op dankdag of oogstfeest een deel van de 
opbrengst van het land naar de kerk, zodat deze kon worden uitgedeeld aan 
de armen. Dat gebeurt enkel nog op het platteland, maar we kunnen dat wel 
symbolisch gestalte geven door deze dag extra gul te zijn met onze bijdrage 
voor kerk en diaconie. Dus toon uw dankbaarheid en vouw uw gaven!  
 

Theo van Driel 
 

 

DANKDAG 
 
Dank U wel HEER 
Voor gewas en arbeid, van dit jaar 
Voor het dagelijks brood ons gegeven 
Voor de goede dingen in ons leven 
Voor aardappelen, en alle etenswaar. 
 
Dank U wel HEER 
Dat de oogst weer overvloedig was 
Bieten, granen, groenten en ook fruit 
We kunnen weer een heel jaar vooruit 
Het komt zowel mens als dier van pas. 
 
Dank U wel HEER 
Voor de arbeid die we mochten verrichten 
Voor het onderhoud van ons bestaan 
Ondanks de crisis die we ondergaan 
Die handel en bedrijven doen ontwrichten. 
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Wij bidden U HEER 
Voor mensen die het met minder moeten doen 
In landen waar nog honger wordt geleden 
Voor mensen die niets hebben te besteden 
Die het moeten doen met een heel klein rantsoen. 
 
Wij bidden U HEER 
Voor mensen die door rampen getroffen zijn 
Die door overstromingen alles zijn kwijt geraakt 
En zoveel ellende en verdriet hebben meegemaakt 
Ontferm U Heer en verlicht hun verdriet en pijn. 

  
Fedde Nicolai 

 
 

JOODS NIEUWJAAR OP 2-3 OKTOBER 
 

 
ijdens de laatste zondag van de vredesweek hebben we stilgestaan bij de 
Palestijnse kwestie. Geen gemakkelijk thema, zeker niet als je daar met 

joodse vrienden over in gesprek raakt. Op zondag 2 oktober willen we in de 
kerkdienst op een andere manier bij Israël stilstaan, want dan is het 
Israëlzondag. Het thema dat ons landelijk wordt aangereikt is: Vernieuwing 
van je gezindheid. We worden opgeroepen om op een andere manier naar 
onszelf en onze Joodse bronnen te kijken. “Back tot the basics” is een term, 
die klinkt in landelijke beleidsnota's van de kerk en die we op die manier 
vertalen in onze kerk.  
 
In de vorige Opwaarts schreef ik al dat Tom en Sanne, die vorig jaar zo mooi 
gezongen hebben, dit jaar helaas niet in onze dienst kunnen komen zingen. 
Maar ze nodigen ons van harte uit om dezelfde dag in de vooravond het 
Joodse Nieuwjaar mee te komen vieren in Deventer. Tom Fürstenberg is daar 
de chazan van de synagoge en hij schreef:  We beginnen eerst met een 
mincha-dienst, ik denk rond 16:30u. Aansluitend lopen we met z’n allen naar 
de IJssel voor tasjliech, het ritueel werpen van broodkruimels in stromend 

T 
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water als symbolisch wegwerpen van je zonden. Doe gerust mee als je het 
leuk/zinvol vindt, neem dan broodkruimels mee. Daarna gaan we gezamenlijk 
eten, en voor zonsondergang steken we de kaarsen aan voor de feestdag 
(Rosj Hasjana) en maken we kidoesj (heiliging vd feestdag) met wijn. 
Afsluitend hebben we rond 19u een erev rosjesjone-dienst (Rosj Hasjana 
avonddienst), die tot ca. 20 u duurt. 
 
We mogen met tien tot twaalf personen komen en het zou fijn zijn als daar 
enkele Lutheranen bij zijn. Wie mee wil, kan zich bij ondergetekende 
opgeven. 
 

Theo van Driel 
 
 

LUTHERANEN WELKOM BIJ HET THEMA-CAFÉ 
 i.p.v. LUTHERSOOS 

 
ls voorbereidingsgroep van de Luthersoos willen we u de komende 
maanden uitnodigen voor het Themacafé in de Regentessekerk. De 

voorbereidingsgroep zal zelf ook steeds aanwezig zijn 

Op de derde donderdag van de maand is het Themacafé geopend van 16.30 
tot 19.00 uur. 
De middagen zijn altijd gezellig en interessant. 
U wordt ontvangen met een drankje. (Hierna is het ‘’zelfbediening”).        
Om 5 uur komt het thema aan bod en rond half zes worden zelfgemaakte 
soep en verse broodjes rondgedeeld. We sluiten af met koffie/thee rond half 
zeven. De kosten bedragen 3 euro. 
U bent van harte welkom om binnen te lopen, ook als u maar een deel van de 
tijd aanwezig kunt zijn. Ook kunt u introducees meenemen. 
 
Data: 
 
20 oktober 2016   Ria Siegelaar      
Barbara Hepworth: Scupture for a modern world 
 
17 november 2016  Frieda Wielinga  
Chassidische verhalen 
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Voor vervoer kan worden gezorgd. Belt u met Willy van der Bijl (038 - 444 0659) 
en/of Arend van der Beek (055 - 533 8156) 
 

Namens de Luthersoos 
Martha Delsman 

Theo van Driel 
Pieter Oussoren 

 

 
 

VIJFHONDERD JAAR REFORMATIE 
 

n 2017 bestaat het protestantisme 500 jaar. Veelkleurig, dynamisch en 
actueel; waard om samen te vieren. Naast en met verschillende 

kerkgenootschappen en oecumenische organisaties herdenkt en viert ook de 
Protestantse Kerk de Reformatie. Van 31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017 
vieren wij, dat 500 jaar geleden een vernieuwingsproces begon, dat de kerk 
en de wereld fundamenteel heeft veranderd. Op 31 oktober 2017 is het 500 
jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur 
van de slotkerk te Wittenberg. Deze haast mythische gebeurtenis en de 
uitwerking hiervan, wordt vaak gezien als het begin van de Reformatie en van 
wat we nu ‘protestantisme’ noemen: een vernieuwingsproces dat de kerk en 
de wereld heeft veranderd. 
In 2017 staan we hierbij stil en kijken we vooruit. Naast en met verschillende 
kerkgenootschappen, oecumenische organisaties en gelegenheidscoalities 
herdenkt en viert de Protestantse Kerk 500 jaar protestantisme. Vanaf 31 
oktober 2016 tot en met 31 oktober 2017 organiseert de Protestantse Kerk 
vanuit de campagne 2017: 500 jaar protestant tal van activiteiten rond 500 
jaar protestantisme. Het jaar wordt geopend met een startbijeenkomst in de 
Oude Lutherse Kerk te Amsterdam. Theatermaker Kees Posthumus uit 
Apeldoorn brengt met de muzikale voorstelling ‘Kom naar voren!’ bekende en 
minder bekende voorlieden van de reformatie voor het voetlicht. In een 

I 
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podiumgesprek diepen diverse sprekers - onder wie scriba René de Reuver - 
de betekenis van het protestantisme voor de samenleving van nu uit. Het 
definitieve programma volgt. De toegang is gratis, graag vooraf aanmelden via 
de website van de PKN of bij diaken Theo van Driel. Deze middag start ook de 
estafette ‘Als een lopend vuur’, een serie van activiteiten langs twaalf 
provincies gedurende het hele jubileumjaar, waarbij ook Apeldoorn wordt 
aangedaan. De dag wordt afgesloten met een viering.  
 

 
Theo van Driel 

 
 

ZONNEWENDE 
 

 

e dagen korten 
de avond kruipt naar voren 

ontvreemdt het licht van de dag 
minuut na minuut – 
verbergt het in de nacht 
maar geeft het even zo vrolijk weer 
terug aan de volgende dag 
totdat hij genoeg heeft 
van dit spelletje – 
dan lengen de dagen weer 
en begint 
in omgekeerde volgorde 
dit kosmisch ritueel opnieuw – 

 
Oeke Kruythof 

 
 
 

D 
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AGENDA 
 

OKTOBER 
09 Muziekdienst 

Johannes de Heer in Nieuwe 
stijl.  Sybolt en Euwe de Jong 

12.00 uur Koffie en thee om 
11.00 uur 

11 Gespreksgroep 14.00 uur Lutherzaal 
12 Leerhuis 10.15 – 11.45 uur Regentessekerk 
16 Oogstdienst 10.00 uur  
18 Kerkenraadsvergadering 19.45 uur  
20 Thema-café 16.30 - 19.00 uur  Regentessekerk 
23 Gast aan tafel.  

Gast is Ds. Rikko Voorburg 
Aansluitend op de 
dienst van  
10.00 uur 

Lutherzaal 

 
 
NOVEMBER 
08 Gespreksgroep 14.00 uur Lutherzaal 
09 Leerhuis 10.15 – 11.45 uur Regentessekerk  
13 Muziekdienst 

Delen uit het Requiem van Fauré 
K-J de Groot, orgel en het 
Borodin-kwartet 

12.00 uur Koffie en thee om 
11.00 uur 

15 Kerkenraadsvergadering 19.45 uur  
17 Thema-café 16.30 - 19.00 uur Regentessekerk 
23 Leerhuis 10.15 – 11.45 uur Regentessekerk 
27 Gast aan tafel.  

Gast is Ds. Pieter Oussoren 
Aansluitend op de 
dienst van  
10.00 uur 

Lutherzaal 

 
 
 

MUTATIES 
 
 

Verhuisd: Fam. G. Stegeman, naar Cavatinestraat 6, 7323 LM Apeldoorn 

Verhuisd: Fam. T. Köpcke, naar Marconistraaat 79, 7316 PA Apeldoorn 

Verhuisd: 

Verhuisd:    

Hr. R.W. Hup, naar Socratesstraat 308A, 7323 PR Apeldoorn 

Mw. R.E.J. Eckart, naar Socratesstraat 308A, 7323 PR Apeldoorn 
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Datum Zondagsnaam Tweede Ontvangst 
Aanvang Voorganger Collecte   

Antependium Bijzonderheden     
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     
16-okt 21e  zondag na     

10.00 uur Trinitatis orgelfonds hr. M. Brand 
groen ds. J. Eldering    

  Oogstdienst    
23-okt 22e  zondag na     

10.00 uur Trinitatis diaconie mw. M. Halsema 
groen ds. R. Voorberg     

  Avondmaalviering     
12.00 uur Gast aan tafel     

30-okt 23e zondag na  onderhoud   
10.00 uur Trinitatis gebouw hr. J. v.d. Braak 

groen ds. J. v.d. Klis    
6-nov 1e zondag van de      

10.00 uur Voleinding restauratiefonds hr. M. Brand 
groen diaken Th v. Driel     
13-nov 2e zondag van de      

12.00 uur Voleinding muziekfonds hr. P. Roomer 
groen ds. P. Oussoren    

  Muziekdienst    
20-nov Gedachtenisdienst     

10.00 uur ds. P. Oussoren orgelfonds mw. M. Halsema 
groen hr. R. Bloemendal     
27-nov 1e zondag van Advent     

10.00 uur ds. P. Oussoren diaconie hr. P. Roomer 
paars Avondmaalviering    

12.00 uur Gast aan tafel    
4-dec. 2e zondag van  onderhoud   

10.00 uur Advent gebouw hr. J. v.d. Braak 
paars diaken Th. v. Driel     

   11-dec. 3e zondag van      
12.00 uur Advent muziekfonds hr. M. Brand 

paars ds. P. Oussoren     
  Muziekdienst     
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Mededelingen Voorbereiding Organist Koffiedienst 
        
  Schriftlezingen Koster , 
  mw. J. Mulder hr. D. Zwart hr. en/of mevr. 

hr. J. v.d. Braak    Kleinbussink 
  Hr. M. Brand hr. H. v. Iwaarden   
  mw. L. Roomer hr. E. en S. de Jong mw. J. Brasz 

hr. P. Roomer       
  hr. P. Roomer hr. F. v.d. Kraats hr. J. v.d. Braak 
        
  hr. J. v.d. Braak hr. D. Delsman   

hr. J. v.d. Braak    mw. C. Honders 
  hr. M. Brand hr. H. v. Iwaarden   
       
  hr. Th. v. Driel hr. K-J. de Groot   

hr. Th. v. Driel     mw. A. Leentfaar 
  mw. A. Leentfaar hr. F. v.d. Kraats   
        
        
  mw. M. Halsema hr. D. Delsman hr. en/of mw. 

mw. M. Halsema    Kleinbussink 
  hr. J. v.d. Braak Hr. F. v.d. Kraats   
  mw. J. Mulder Hr. D. Zwart   

hr. J. v.d. Braak     mw. C. Honders 
  hr. M. Brand hr. H. v. Iwaarden   
  mw. L. Roomer hr. K-J. de Groot mw. J. Brasz 

mw. M. Halsema      
  hr. P. Roomer hr. H. v. Iwaarden mw. A. Leentfaar 
       
  hr. J. v.d. Braak hr. D. Delsman mw. C. Honders 

hr. J. v.d. Braak       
  mw. M. Halsema hr. F. v.d. Kraats mw. A. Leentfaar 
  mw. L. Roomer hr. D. Zwart   

hr. M. Brand    mw. A. Leentfaar 
  hr. M. Brand hr. F. v.d. Kraats   
       
  mw. J. Mulder hr. D. Zwart hr. en/of mw. 

mw. M. Halsema     Kleinbussink 
  mw. A. Leentfaar hr, H. v. Iwaarden   
  mw. L. Roomer hr. E. & S. de Jong mw. J. Brasz 

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

 
 
 
 
 



20 
 

VERJAARDAGEN 
 

 
OKTOBER    
01 Hr. J. Dijkman Kalverstraat 262 7311 SP Apeldoorn 
14 Mw. I.W. Wolters-Olssen Poortersveld 404 7327 AL  Apeldoorn 
    
NOVEMBER    
13 Hr. H. Hamaker Alberdastraat 190 7331 AJ  Apeldoorn 
24 Hr. A. Schouten Berg en Dalweg 32 7361 TS Apeldoorn 
    

 

VAN DE KERKRENTMEESTER 

Opbrengst collecten juli – augustus 2016. 
Kerk en Diaconie                            €    317,65 

 Muziekfonds                                   €    215,70 
 Orgelfonds                                      €      21.20 
 Restauratiefonds                           €      69,25 
 Onderhoud gebouw                      €      28,20 
  

ACTIE VOOR DE HERBERG AFGESLOTEN 

 
Actie voor de Herberg met gezamenlijke barbecue afgesloten 
  

et afgelopen jaar collecteerden wij voor de (Stichting vrienden van) de 
Herberg. 

De totale opbrengst van de collecten (september 2015 t/m augustus 2016) 
bedroeg: € 400. 
Daarnaast participeerden wij in de barbecue, die in de Open Hofkerk werd 
gehouden t.b.v. de Herberg. 
Die opbrengst bedroeg ook  ca. € 400. 
Tenslotte hebben zich enkele mensen gemeld als donateur van de Vrienden 
van de Herberg. 
Fijn dat we ons als gemeente sterk mochten maken voor ons oecumenisch 
inloopcentrum. 

H 
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Binnenkort zal het stokje overgedragen worden aan een andere gemeente. 
  
Hartelijke dank namens de Herberg, 
  

Theo van Driel, 
voorzitter van de diaconie 

bestuurslid van St. Vrienden van de Herberg 
 

MUZIEKDIENSTEN  
OKTOBER – NOVEMBER  2016 

 
Zondag 9 oktober 12.00 uur:  Johannes de Heer in nieuwe stijl 
Nieuwe arrangementen voor twee harmoniums en vier solostemmen 
 

elke muziek associëren we met het harmonium? Psalmen natuurlijk, en 
.... Johannes de Heer-liederen, gezongen in de huiskamer rondom het 

'traporgel'. Ouderwets? Het kan ook anders. Sybolt en 
Euwe de Jong maakten nieuwe close harmony zettingen 
van enkele bekende Johannes de Heer-liederen voor 
twee harmoniums en een vocaal kwartet. En Pieter 
Oussoren zocht de oorspronkelijke teksten van die 
liederen op in Engelse, Duitse en Nederlandse bundels. 
Met die teksten en nieuwe harmonisaties klinkt het 
fantastisch! Tijdens de muziekdienst op 9 oktober 
aanstaande is het resultaat te horen en samen zingen 

we 'klassiekers' als 'Daar ruist langs de wolken' en 'What a friend we have in 
Jezus' 
Sopraan: Tess Marrique Oostwouder, altus: Niec van der Meulen, tenor: 
Gerben Bos, bariton: Elbert de Jong. 
 

 

W 
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Zondag 13 november 12.00 uur:  Delen uit het Requiem van Fauré 
 

 
 
Al jaren is het beroemde Requiem dat Gabriël Fauré tussen 1887 en 1890 
componeerde het meeste geliefde muziekstuk na Bach's Matthäus Passion. 
Fauré schreef zijn 'dodenmis' voor orgel, koor en solisten en later voor orkest, 
koor en solisten. In de muziekdienst van 13 november (kort na Allerzielen - 2 
november) klinken enkele delen uitgevoerd met orgel, piano en vocaal 
kwartet, waaronder het beroemde Pie Jesu en het aangrijpende Agnus Dei en 
In Paradisum. Organist en pianist is Klaas-Jan de Groot en het Borodin 
Kwartet bestaat uit Anouk van Laake (sopraan), Jochem Baas (altus), Theo van 
Willigenburg (tenor) en Elbert de Jong (bariton). 
 
In beide muziekdiensten is ds. Pieter Oussoren de voorganger.  
De toegang is vrij (tweede collecte is bestemd voor het muziekfonds). 
 

Theo van Willigenburg 
 

 
 

VAN TISCHREDEDIENSTEN NAAR TAFELGESPREKKEN 
OKTOBER EN NOVEMBER  

 
fgelopen half jaar was er elke vierde zondag van de maand om 12.00 een 
Tischrededienst met gasten als journalist Jacob Hoekman, ds. Sytze de 

Vries en prof. Erik Borgman. Vanaf september wordt op elke vierde zondag 
om 10.00 avondmaal 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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23 oktober 12.00: ds. Rikko Voorberg 
 
Op 23 oktober 12.00 uur is onze gast ds. Rikko Voorberg. Hij is artistiek leider 
van het religieuze experimentele theatercollectief StroomWest en 
voorganger van de PopUpKerk Amsterdam. Deze beweging probeert op een 
nieuwe manier kerk te zijn, door elke zondagmorgen op een andere (pas op 
het laatst moment bekend gemaakte) plek bijeen te komen: een woonkamer, 
een plek in het park, een verlaten fabriekshal, aan de oever van de Amstel 
etc.  
Ook is ds. Voorberg betrokken bij de vluchtelingen in Amsterdam, als 
medeoprichter en woordvoerder van de 'Vluchtkerk'. Begin 2014 kwam Rikko 
Voorberg in het nieuws nadat hij een Facebook-actie was begonnen voor een 

menselijke behandeling 
vanuit de maatschappij van 
de veroordeelde pedo-
seksueel Benno L., wat hem 
zowel lof als ernstige 
bedreigingen opleverde. We 
gaan met hem in gesprek 
over kerk zijn in deze tijd: In 
welke vorm heeft onze kerk 
toekomst? Hoe kan de kerk 

met Jezus weer een verzetsbeweging worden? Wie zijn de tollenaars van 
onze huidige tijd?  
 
27 november 12.00: ds. Pieter Oussoren 
 
Op 27 november 2016 12.00 uur  (Eerste Advent) gaan we in gesprek met 
onze eigen predikant, Pieter Oussoren, over de lezing van deze zondag: 
Mattheüs 24, 32-44: een lastige en woeste tekst over de 'komst van de 
mensenzoon' vol kosmisch geweld en over het 'wegnemen' van de 
Jezusgetrouwen van de aarde.  Pieter Oussoren is vertaler van de Naardense 
Bijbel die bekend staat om de directheid en soms bonkigheid van de tekst. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Benno_L.
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We spreken met ds. Oussoren over de ruigheid van Bijbelteksten. Oussoren 
verzet zich met hand en tand tegen de opvatting dat sommige teksten 

helemaal 'uit de tijd' zijn zodat we ze maar 
beter kunnen overslaan. Moeilijke teksten 
overslaan is net zoiets als het wegmoffelen 
in de vertaling van 'harde woorden'. Niets 
is zo dodelijk, vindt Pieter Oussoren, als het 
gebruik van allerlei door vertalers 
gebruikte 'weekmakers', die de Bijbelse 
literatuur maken tot schamele illustratie bij 
wat we toch al weten. Om ons door de 
Bijbel te laten verrassen moeten we weer 
terug naar de ruigheid van het origineel. 

 
Theo van Willigenburg 

 
 

PROJECT:  
KLAMBOES IN GAMBIA SUCCESVOL AFGESLOTEN 

 
isschien weet u het nog: Als AZA gemeenten steunden wij de afgelopen 
twee jaar (2014/2015) een project voor klamboes voor kinderen in 

Gambia. Thea Mom, een Nederlandse verpleegkundige, die bekend is in de 
gemeente Arnhem, helpt haar Gambiaanse collega Marie Joof en richtte 
hiervoor de nood-pot op, o.a. bestemd voor klamboes voor kinderen om het 
gevecht tegen malaria aan te gaan. Zo'n  klamboe wordt extra groot gemaakt, 
want meestal slapen vier of zelfs vijf kinderen in één bed. Zo'n  grote klamboe 
kost € 6.50. De klamboes worden in Gambia gemaakt door lokale kleermakers 
en vervolgens geïmpregneerd.  
Met elkaar hebben we nu aardig wat klamboes bijeen gespaard, want naast 
de drie collecten kregen we een bijdrage van het Zuster Meulmeester fonds. 
De totale opbrengst is nu maar liefst 5858 euro, waar dus ruim 900 klamboes 
van kunnen worden gekocht. Alle gevers hartelijke dank. 
  
 

Namens de diaconieën van Arnhem, Zutphen en Apeldoorn, 
 
 

M 
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UITGELEZEN 

n de rubriek 'Uitgelezen' gaan we nader in op een Bijbelgedeelte dat in de 
afgelopen periode in de Eredienst centraal heeft gestaan (het Oecumenische 

Leesrooster volgend). 
 
Het Onze Vader als verzetstekst:  Lucas 11, 1-4 
 
Het geschiedt:  
hij is in zomaar een oord 
aan het bidden. 
Zodra hij ophoudt 
zegt zomaar een van zijn leerlingen tot hem:  
heer, leer ons te bidden, zoals ook Johannes 
zijn leerlingen geleerd heeft!  
Maar hij zegt tot hen: 
wanneer ge in gebed gaat, 
zegt dan: 
Vader, geheiligd worde uw naam,  
kome uw koninkrijk!-  
ons nodige brood, geef ons dat dagelijks;  
en vergeef ons onze zonden, want ook zelf vergeven we 
al wie in de schuld staat bij ons;  
en breng ons niet in beproeving!  
 
 
Jezus is aan het bidden "in zomaar een oord". En als hij ophoudt zegt zomaar 
een van zijn leerlingen: "Heer, leer ons bidden". En dan volgt een versie van 
het Onze Vader, dat we –in de meer uitgebreide, ons bekende vorm– ook in 
het Mattheüs evangelie tegenkomen. Dat gebed begint met het kernwoord 
uit Lucas 10 en 11: Vader.  
God als Vader - voor ons klinkt het zo gewoon, maar in de tijd van Jezus was 
het zeer ongewoon. In Joodse gebeden wordt God zelden als Vader 
aangesproken, ook al wordt God wel de Vader genoemd van de kinderen van 
Israël. Maar God zo direct aanspreken als 'Vader' (hier in Lucas ontbreekt het 
'onze')? Dat is heel bijzonder, zeker als dan ook direct wordt gebeden: 
geheiligd –apart gezet als uniek– worde uw naam. Welke naam? Wel: die 
naam als 'Vader'! Alleen God is Vader voor zijn mensen!  
Impliciet hoor je een revolutionaire achtergrond. Immers, alleen de Romeinse 
keizer mocht Vader genoemd worden, Vader des Vaderlands (maar wel een 
vader die zijn kinderen doodt als hij dat nodig vindt). De keizer beloofde de 
volkeren in zijn imperium vrede en brood. Maar die vrede werd met harde 

I 
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hand en ontelbare slachtoffers afgedwongen en de graantoevoer naar Rome 
en ommelanden was te danken aan de meedogenloze uitbuiting van de 
boeren in het Midden-Oosten en Egypte.  
Als God Vader wordt genoemd spreekt daaruit een andere politieke orde, een 
ander 'Koninkrijk' dat komt. Daarin is God de gever van 'brood' in de zin van 
'alles wat nodig is om werkelijk te kunnen leven': heilige geestadem (Luc 11, 
13), innerlijk vuur, een andere kijk op het alledaagse, een nieuwe manier van 
samenleven. God –niet de keizer– is de gever van wat we werkelijk nodig 
hebben. Het Onze Vader is aldus een verzetstekst: gevaarlijk om te bidden, want 
je kon als terrorist vervolgd worden! 
 

Theo van Willigenburg 
 

DE GESPREKSGROEP GAAT WEER BEGINNEN 
 

oals de voorgaande jaren, zal er ook dit jaar weer een gespreksgroep zijn. 
Het thema voor dit jaar is: 

 
Tegenstrijdigheden in de bijbel. 

 
Uitgangspunt voor de gesprekken zijn twee boeken van de schrijver Maarten 
’t Hart: ‘Wie God verlaat heeft niets te vrezen’ en ‘De bril van God’, allebei 
met het onderschrift ‘de Schrift betwist’. 
Hierin heeft de schrijver een aantal alternatieve bijbeloverdenkingen 
geschreven, over soms verbazingwekkende ontdekkingen die hij in de 
Schriften deed. 
De meest bekende tegenstrijdigheid is, denk ik, wel algemeen bekend: in het 
boek Genesis staan twee scheppingsverhalen. Hoe kan dat? 
Maarten ’t Harte heeft door zijn fenomenale kennis van de Bijbel en 
Bijbelstudies veel ongerijmdheden gevonden en heeft daarmee twee boeken 
kunnen vullen. 
De gespreksgroep zal hierover o.l.v. onze predikant Pieter Oussoren praten, 
uitleg krijgen en meningen delen. 
Als hulpmiddel krijgt u een bloemlezing uit de twee boeken, en elke 
bijeenkomst zal een andere overdenking centraal staan. 
Onze groep, die al jaren bij elkaar komt, wordt door het overlijden van 
geliefde gemeenteleden steeds kleiner. Bent u nog nooit geweest, en bent u 
nieuwsgiering naar het onderwerp, nodig ik u van harte uit om mee te praten. 
Leesvoer wordt u aangeboden door de Lutherse gemeente. 

Z 
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Wij komen bij elkaar op de tweede dinsdag van de maand, van 14.00 – 15.30 
uur.  
De data voor dit seizoen: 11 oktober, 8 november, 14 februari, 14 maart, 11 
april en 9 mei. 
De gesprekken vinden plaats in de Lutherzaal of consistorie. 
 
Tot praats! 

Anna Leentfaar  
  

LEZEN VOOR EEN ANDER 
 

nderstaande vraag wordt van harte bij u aanbevolen. Wellicht weet u 
dat Mieke Heineman altijd actief is geweest voor de CBB. Wie neemt 

haar stokje nu over? 

De CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, produceert 
onder andere boeken, bijbels en tijdschriften in passende leesvormen: braille, 
grootletter en gesproken vorm. Hierdoor kunnen mensen met een 
leesbeperking toch blijven lezen. Het niet of niet goed kunnen lezen, is 
namelijk een groot gemis: wat als u niet meer de dagelijkse ontwikkelingen 
kunt lezen in de krant of niet meer kunt genieten van een goed boek? Wij 
vinden dat het hebben van een leesbeperking de deelname aan het kerkelijk 
en maatschappelijk leven in al haar facetten niet mag belemmeren. Daarom 
stelt de CBB lectuur beschikbaar in passende leesvormen, zodat mensen 
kunnen blijven lezen, ook over God en geloof. Daarin ligt namelijk onze 
identiteit.  

Om dit werk te kunnen blijven doen, zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
om boeken in te lezen! Houdt u van lezen en van voorlezen? Heeft u een 
goede stem en een brede algemene ontwikkeling? Bent u bereid een 
stemtest af te leggen? Ga dan naar www.cbb.nl. Onder de tab 
‘Vrijwilligerswerk CBB’ vindt u meer informatie. Hier kunt u ook het 
aanmeldingsformulier downloaden. Wij bieden boeiend en afwisselend 
vrijwilligerswerk, training, begeleiding en een kilometervergoeding. 
Bovendien mag u het door u ingelezen boek houden. 

 
CBB 
Paul Krugerweg 39 
3851 ZH Ermelo 

O 

http://www.cbb.nl/
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PETER VERMAAT MET ‘FRANCESCO’,  
HET VERHAAL OVER EEN MIDDELEEUWER 

 
 

p dinsdag 22 november 2016 speelt Peter Vermaat op uitnodiging van 
het Apeldoorns Beraad van Kerken zijn voorstelling: Francesco, het 

verhaal over een middeleeuwer. 
 
Franciscus van Assisi (1181 - 1226) is voor velen een bekende naam. Maar 
wat dreef hem? In een twee uur durende voorstelling (met pauze) brengt 
Peter Vermaat zijn verhaal tot leven. Francesco leefde in de middeleeuwen, 
een wonderlijke wereld, met zijn stedenoorlogen en kruistochten, zijn strijd 
tussen paus en keizer. Hij was een dromer van ridder-idealen en van Vrouwe 
Armoede. Was hij een dwaas, een revolutionair, of niets van dat al...? Zoveel 
mogelijk trouw aan de historie vertelt Peter Vermaat over Francesco, een 
door en door middeleeuws mens die ons zowel fascineert als afschrikt. 
 
Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker. In deze 
voorstelling visualiseert hij zijn verhaal met karakteristieke poppen en 
objecten. Zie ook: www.petervermaat.nl 
 
 
Waar:          Podium/theater Gigant, Nieuwstraat 377, Apeldoorn 
Wanneer:   Dinsdag 22 november 2016 om 20.00 uur  
Voor wie:   Voorstelling voor volwassenen       
Reservering: via Theo van Driel, t.driel22@upcmail.nl of 

06 – 18193612 
 

 

LIEDMIDDAG 22 OKTOBER GOEDE HERDERKERK 
 
 

p zaterdagmiddag 22 oktober zal in Apeldoorn een liedmiddag 
gehouden worden rond de koor- en kerkmuziek van Dirk Zwart. 

Toegankelijke muziek op aansprekende teksten van Sytze de Vries, Martin de 
Geus e.a. We gaan samen zingen, luisteren en (een beetje) studeren, om zo 
zingenderwijs kennis te maken met ouder en nieuw repertoire van Dirk Zwart 
voor (amateur)koor of cantorij. De middag is bestemd voor dirigenten, 
koorzangers en iedereen die van zingen houdt. Uiteraard zijn daar ook 
partituren en cd's te koop. 

O 

O 

http://www.petervermaat.nl/
mailto:t.driel22@upcmail.nl
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(Neem alvast eens een kijkje op www.dirkzwart.com.) 
Medewerking wordt verleend door het "Koor voor Kerkmuziek" o.l.v. Dirk 
Zwart. Deelname kost € 10,- (incl. bladmuziek en koffie/thee).  
Graag even aanmelden per email: dirkzwart@jak.nl.  
De middag begint om 13:30 en duurt tot ongeveer 16:30.  
Plaats: Goede Herderkerk, Asselsestraat 199, 7312 CS Apeldoorn. 
 
Van harte welkom! 
 

Dirk Zwart 
 

MUNSTER VAN BAD DOBERAN  
 
 

De Munster van Bad Doberan (Duits: Doberaner Münster) was tot het 
midden van de 16e eeuw de kloosterkerk van een belangrijk cisterciënzer 

klooster en is tegenwoordig de protestantse kerk van Bad Doberan (met de 
kenmerkende zwaan). Wegens de unieke gotische inrichting worden er 

pogingen ondernomen om het kerkgebouw op de UNESCO-
Werelderfgoedlijst te plaatsen. 

 
 

 
 

Met dank aan Hans Meijnen 

http://www.dirkzwart.com/
mailto:dirkzwart@jak.nl
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Duits
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Cisterci%C3%ABnzers
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bad_Doberan_%28stad%29
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoedlijst
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UIT HET ARCHIEF VAN MIES WALGIEN 
Instructies voor de koster! 
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Met dank aan Mies Walgien 
 
 

 

 
 
 

 
16-08-1951 

Bruidspaar Walgien  
met  

Ds. Duyvendak 
2 zusjes Scheuter 

en 
Tineke Jonker 
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De trouwkoets voor de kerk 

 
 
 

 
Bruidspaar in de kerk  
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EVANGELISCH-LUTHERS DAGBOEK 2016-2017 
 

innenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2016-2017. Dit 
boek kan voor u een dagelijkse begeleider worden voor het komende 

kerkelijk jaar. Elke dag wordt een Bijbellezing aangereikt met een 
bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. U heeft met dit boek een 
waardevolle verzameling van teksten in handen. 
Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens van de zon- 
en feestdagen met de Bijbellezingen van het Luthers rooster en het 
gemeenschappelijke rooster, het zondagslied en de liturgische kleuren van de 
zondagen. 
Een boek dat zeer de moeite waard is! De prijs van het dagboek is 
vastgesteld op  € 14,00 (exclusief verzendkosten). 

De verspreiding is in handen van de Stichting Lutherse Uitgeverij en 
Boekhandel (SLUB). Bestellen is mogelijk via de intekenlijst, die de secretaris 
van uw gemeente inmiddels ontvangen heeft. 

U kunt ook rechtstreeks bestellen via het emailadres slubdenhaag@hetnet.nl 
of per post/ telefonisch bij de SLUB, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB  ’s-
Gravenhage, tel. 070-3648094 

 
Intekenlijst ligt vanaf 2 oktober gereed in de LUTHERZAAL. 
 
 

KRUIMELTJES 
 
21 Augustus jl., ds. Van Katwijk. Vooraf kwam de vraag is er ook kinder-
nevendienst? Helaas is die niet meer aanwezig. O, dan verzin ik wel iets.  Aan 
het begin van de dienst werden aan de 4 jeugdige bezoekers mooie kaartjes 
uitgedeeld. Hierop staan woorden. Als je ze hoort, moet je ze weg strepen. 
Vlak voor het einde van de preek waren alle 4 de kaartjes vol en klonk het in 
koor: BINGO, waarna het AMEN volgde. Kortom: een prachtige dienst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

mailto:slubdenhaag@hetnet.nl
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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   06 - 533 80 581 
   email: paul.roomer@planet.nl 
 
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-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   06 - 533 80 581  
Beheer gebouwen               email: paul.roomer@planet.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:paul.roomer@planet.nl
mailto:elgapeldoorn@gmail.com
mailto:jnvdbraak@kpnmail.nl
mailto:paul.roomer@planet.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/
mailto:elgapeldoorn@gmail.com
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 

 


