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ADVENT IS DROMEN 

 
dvent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen van vrede voor mensen van heden. 

Advent ik dromen dat Jezus zal komen. 
 
En weer in geuren en kleuren herhalen 
wat wij al weten uit oude verhalen: 
herders en sterren, een stal en een kind, 
omdat het kerstfeest weer begint. 
 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen en hopen en sterren gaan kopen. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
 

Iedere week weer een licht ontsteken 
vlammen van vuur voor de komende weken, 
tekens van hoop in de duisternis 
omdat het bijna kerstfeest is. 
 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen als 't moet dat Hij komt voorgoed. 
Advent is dromen, dat Jezus zal komen. 
 

Niet als een kind en niet in een kribbe, 
maar als een vredevorst hier in ons midden, 
dan is er nergens verdriet meer of pijn 
dab zal het altijd kerstfeest zijn. 
 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen van vrede voor mensen van heden. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 

 
Hanna Lam 

 
 
 
 
 
 

A 
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GEEN KERSTBOOM ?  ! 

n dit appartement, ga ik geen kerstboom zetten!” was mijn reactie 
toen we in januari ons tijdelijke onderkomen betrokken. 

Eigenlijk in de hoop dat we een kerstboom in onze nieuwe huis zouden 
kunnen zetten. Kerst leek nog zo onnoemlijk ver weg. Wat zou er in een jaar 
allemaal kunnen gebeuren? Er is ondertussen heel veel gepasseerd. In een 
nieuw interieur van het vertrouwde kerkgebouw kerken, waarin alles voor 
een eerste keer gebeurd is of zal gebeuren. De eerste dienst, de eerste 
uitvaart, de viering van het eerste feest (Pasen). In die rij krijgt nu ook kerst 
haar plaats. Opnieuw maken we ons op om het geboortefeest te gaan vieren. 
Zijn we op zoek naar het vertrouwde gevoel dat kerst zo herkenbaar maakt. 
Daar hoort uiteraard de boom bij. Het was Maarten Luther die aan het begin 
van de 16e eeuw de kerstboom tot symbool uitriep van de geboorte van Jezus 
Christus. Volgens Luther haalt de boom herinneringen op aan de boom in het 
paradijs en doen de ballen denken aan de vruchten waar Adam en Evan van 
aten. De piek van de boom staat voor de ster die als baken voor de Wijzen de 
weg naar Bethlehem duidt. Daarom wordt de piek ook wel vervangen door 
een ster. Want de ster bracht de Wijzen immers tot in de stal. Zo kreeg de 
boom haar plek binnen de kerken. Pas veel later ontstond de gewoonte om 
ook in huis een kerstboom te halen. En dat doen we ook dit jaar weer 
massaal. Al tijdenlang liggen de bomen –ingepakt en wel- klaar om naar de 
winkels te worden gebracht. Sinds weken kunnen we ons kerstarrangement, 
waar dan ook, reserveren. Diensten worden voorbereid. En voor je het weet 
zijn de kerstdagen voorbij. Het lijkt alsof we drukker zijn met de 
voorbereidingen van dit feest dan met de inhoudelijke kant van het feest zelf. 
En dan heb ik het niet over wat we op welk moment gaan eten of drinken, 
maar over de betekenis van de geboorte van Jezus Christus. Nu zult u zeggen: 
“dat weten we nu onderhand wel en wat moet je daar dan nog meer over 
zeggen?” Misschien is het wel het belangrijkste om te constateren dat we de 
kerstgedachte niet mogen laten verdwijnen met de doos kerstversiering als 
we de kerstboom aftuigen. ‘’De vrede op aarde’’ mag niet een klein jaar lang 
op zolder of in de kast weggeborgen worden, om geduldig te wachten op de 
volgende kerstperiode. Om er dan uit volle borst over te praten en over te 
zingen. Hoewel….  het blijft altijd opmerkelijk hoe muziek en zang gesmoord 
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worden bij het zingen van een lied als het Ere zij God, wanneer de passages 
“Vrede op aarde” aan de beurt komen. Is dat uit devotie of gaat het om de 
aarzeling die in onszelf schuilt. De aarzeling dat er waarschijnlijk toch weinig 
van terecht komt in een wereld die bepaald wordt door geweld in welke vorm 
dan ook. Daar past dat “vrede op aarde” immers niet bij. In menig oorlog 
werd er een kerstbestand gesloten. Vierden de troepen aan beide zijden het 

geboortefeest en omsloten ze 
hun viering met het heel 
zachtjes zingen van dat “Vrede 
op aarde.” Vooral niet te hard. 
Morgen immers moet er weer 
geschoten worden. Misschien is 
de belangrijkste boodschap van 
het kerstfeest 2016 wel dat we 
het lied van harte mogen 
zingen om vervolgens de 
gedachte vast te houden in 
plaats van weg te bergen en er 
inhoud aan zullen geven. Dat 
kan door ieder op zijn/haar 
wijze een klein beetje vrede te 
laten leven. Dat gaat vanuit je 
hart. Een hart dat net zo kaal is 
als de onversierde kerstboom. 

Deze laatste tuig je op met alles wat je aan versiering kunt vinden, met als 
hoogtepunt de lichtjes die je laat branden. Je hart tuig je op met de 
boodschap die vanuit die kribbe via Zijn leven door Jezus Christus wordt 
meegegeven. Met als hoogtepunt dat je Zijn Licht kunt laten schijnen en 
doorgeven: je geloof leven in en door de vrede van Jezus Christus. Dat mag 
onder de kerstboom gebeuren, maar je hebt er geen kerstboom voor nodig. 
Er zijn immers veel meer kerstboom-loze dagen.  
Gezegende kerstdagen gewenst en een lichtend vredevol nieuw jaar. 
 

Ruud Bloemendal  
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VAN DE PREDIKANT 

ier jaar lang was ik voor 33% van de tijd uw predikant: twee zondagen in 
de maand en twee werkdagen per week. Maar inmiddels is het actieve 

gedeelte van de gemeente vooral door overlijdens nog kleiner geworden dan 
het al was en komen er (dus) ook minder jaar- en maandbijdragen binnen, 
zodat het mij wijs leek (niemand heeft me gedwongen) om met de 
gesalarieerde werktijd te gaan naar 16%: één zondag in de maand en één 
werkdag elke week. In de afgelopen zomer ben ik dat met de kerkenraad 
overeengekomen, en het lóópt nu. Wel hoop ik, mét de kerkrentmeesters, 
dat iedereen die al bijdroeg dat blijft doen, er misschien nog een Kerstgift 
tegenaan gooit en zo mogelijk de maand- of jaarbijdrage licht verhoogt: 
levend geld is naast geloof en gebed de basis van een levende Lutherse 
gemeente! 
 
Die 16% van mij, dat is vastgelegd tot midden 2018, en misschien sluiten we 
dan weer een contract voor twee jaar. Wel ben ik een tijdje bezig geweest om 
naast mijn Apeldoornse werk nog een plekje erbij te vinden. Toen ik 
uiteindelijk een parttime benoeming naar een paradijselijk Fries dorp binnen 
had heb ik toch voor de eer bedankt: tweeënhalf uur met de trein is andere 
koek dan 40 minuten tussen Utrecht en Apeldoorn. En ik vond het ook teveel 
verdeling van aandacht, twee gemeentes. Dus houd ik het alleen bij 
Apeldoorn, naast mijn vertaalwerk. Ook als deeltijdsdominee blijf ik geheel 
uw predikant! 
 
Met hartelijke groet, 

 
Pieter Oussoren 

 
 

 

V 
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VAN DE VOORZITTER  

Samen vieren en samenwerken……….. 

edere keer een stukje schrijven voor Opwaarts is nieuw voor mij, dus ook 
om te bedenken waar ik het deze keer over zal hebben. De vorige keer 

heb ik een oproep gedaan voor ondersteuning van onze kerkenraad en voor 
werkzaamheden die er in de gemeente gedaan kunnen worden. De respons 
daarop was, vond ik, erg mager. Een (1) gemeentelid heeft zich bij mij 
gemeld. Erg jammer, want we moeten het wel met elkaar doen. Ik hoop op 
toch nog wat reacties! 

Dit nummer van Opwaarts staat in het teken van de feestmaand december. 
Iedereen is dan druk met festiviteiten in en om het huis. In en rond de kerk 
plannen wij ook weer een aantal activiteiten waarbij u van harte bent 
uitgenodigd! Elders in deze Opwaarts staat meer informatie over: 

- De adventsmaaltijd 
- De muziekdienst op 11 december a.s. 
- De kerstnachtdienst o.l.v. Pastor Ruud Bloemendal 
- De kerstdienst o.l.v. ds. Pieter Oussoren 
- De dienst op 1 januari 2017 met ook een nieuwjaarsborrel. 
 

Het jaar 2017 staat in de Lutherse Kerk in het teken van 500 jaar Reformatie, 
landelijk zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden en wij zullen u hiervan ook 
in Opwaarts op de hoogte houden. Voor onze kerk staat 2017 in het teken 
van samenwerken. Op dit vlak zijn we een aantal initiatieven aan het 
ontplooien. Zo is er de samenwerking tussen de Oranjepark kerken 
(Doopsgezindenkerk, Regentessenkerk en onze kerk) en de samenwerking 
tijdens de Paasweek waar naast de Oranjepark kerken ook de Open Hofkerk 
betrokken is. De samenwerking vindt op een aantal vlakken plaats, zo praten  
we over gezamenlijke diensten (met name in de zomervakantieperiode),  
gezamenlijke buitenkerkelijke activiteiten (in het verlengde van de 
Luthersoos) en de Tafelgesprekken.  U zult via Opwaarts op de hoogte 
gehouden worden van deze initiatieven en daar waar nodig zullen we ook 
met u raadplegen. 

Ik wens u een goede feestmaand toe en hoop u dan regelmatig te treffen! 

Paul Roomer 

I 
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DE VOGEL VAN MIEKE 
 

k kom nog heel veel glas tekort”, vertelde Mieke me die ochtend dat ik 
bij haar was en de vogel als toekomstig tuinornament gedeeltelijk nog 

‘’ontkleed’’ op de tafel lag. 
“Einde van de week moet ie af zijn en die van Marieke, mijn buurvrouw, ook” 
In de Beemte wist ik een adres waar 
ze wellicht stukken glas op de kop 
konden tikken en gaf het haar. Ze 
kregen er meer dan genoeg en de 
vogel was op tijd klaar. Niet alleen 
als opdracht, maar veel meer nog 
om als heel persoonlijk kunstwerk 
haar plekje te krijgen op het 
urnenveld van het crematorium in 
Dieren. In de aula, voorafgaande aan 
Mieke haar crematie, konden de 
aanwezigen haar vogel al 
bewonderen. 
Op 4 november, gewapend met 
grondboor en bats, werd deze 
bijzondere vogel door de mannen in 
de grond verankerd. Even later was 
er een korte indringende plechtigheid. De dochters lazen het boek: “Een 
boom vol herinneringen” voor, dat Mieke nog heeft ingelezen voor m.n. haar 
kleinkinderen. Haar zus las een gedichtje en de as werd bijgezet met hulp van 
die ‘’kleintjes”. De plechtigheid sloot ik af met de volgende woorden: 
 

--“ In stilte ‘aanraken’ ”--   
 
Straks als het rumoer rondom jou verstomt,  
deze plechtigheid voorbij - de schuifelende voeten, 
voel ik dat er dan een diepe stilte komt 
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten. 
 
En telkens weer zal ik je tegenkomen, 
we zeggen veel te snel: het is voorbij. 
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen 
niet wie je was en ook niet wat je zei- 

“I 
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Ik zal nog altijd grapjes met je maken, 
we zullen samen door het stille landschap gaan. 
Nu jij mijn handen niet meer aan kunt raken, 
raak jij mijn hart nog duidelijker aan. 

 
In deze kleine kring 
maken we vandaag de cirkel rond 
tussen leven en sterven,  
tussen heden en toekomst. 
 
Het laatste tastbare dat van Mieke overbleef, 
is vergaan tot as, 
we zetten de urn zo dadelijk bij  
in deze prachtige vogel 
die zij zelf heeft gemaakt. 
Het wordt een vogel van herdenken en herinnering 
waarin alles van Mieke mee zal gaan op de adem van de tijd. 
Toch zal haar naam voort blijven bestaan, 
voor altijd gekend en bewaard 
in de trouw van God. 

 
Daarover zegt Huub Oosterhuis:   
Geef Uw toekomst en Uw heerlijkheid aan deze gestorven mens. 
Wij kunnen niet geloven dat haar leven vergeefs voorbij is gegaan en dat alles 
wat zij voor mensen heeft betekend nu verloren is. 
Maar wij verenigen ons met haar geloof waarin zijzelf aan U heeft 
vastgehouden tot aan het einde toe, aan U haar God en onze God, die voor 
ons leeft in eeuwigheid. 
 
Amen 

(blz. 1496 in het nieuwe Liedboek) 
Ruud Bloemendal 
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FLITSEN UIT DE KERKENRAAD 
 

- Begin volgend jaar komt er weer een oproep voor de actie 
Kerkbalans, de vrijwillige bijdrage aan de kerk. 

- Er worden nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd als gevolg van 
de restauratie van de kerk: 

o Nieuwe keuken in Lutherzaal 
o Pantry in de kerk 
o Akoestische maatregelen in de kerk 
o Diverse kleine werkzaamheden 

- Er is nog een mooie donatie voor de restauratie binnen gekomen van 
de Everdina Stichting. 

- In de zomervakantie zullen een aantal diensten samen gevierd 
worden met en bij de Doopsgezindenkerk en de Regentessekerk. 

- Er wordt formeel ontslag verleend aan mevrouw A. Steijn als 
kerkenraadslid. 

 
De kerkenraad 

 
ADVENTSMAALTIJD OP 11 DECEMBER 

 
p 11 december (de 3e Zondag van Advent) hebben wij de traditionele 
adventsmaaltijd gepland. Wij zullen weer een intekenlijst op de leestafel 

neerleggen. Tot 7 december kunt u zich (óók telefonisch) bij ons opgeven. 
Ook zouden we graag willen weten, wie ná de muziekdienst kan blijven om te 
helpen bij de voorbereidingen! 
Alvast onze hartelijke dank daarvoor! 
 

Maritta Halsema / Theo van Driel 
 

O 
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500 JAAR REFORMATIE 
 

p maandag 31 oktober jl. is het 'Lutherjaar' (Luther zou protesteren 
tegen die naam!) geopend met 's morgens een avondmaalsviering in de 

Oude Lutherse Kerk aan het Spui te Amsterdam en over het verdere van de 
dag een programma met vele sprekers. Intussen was de paus in alle 
vriendelijkheid in de Lutherse kathedraal van Lund (in Zweden) te gast.  
De tijden zijn veranderd sinds 1517! 
Een van de programmaonderdelen in Amsterdam was de start van de 
estafette "Als een lopend vuur" die een jaar lang van provincie naar provincie 
trekt. Het 'stokje' dat wordt doorgegeven is een koker met daarin de 95 
stellingen van Luther. Aan elke provincie wordt gevraagd om één nieuwe 
eigentijdse stelling te formuleren en bij de 95 mee te geven, zodat we als 
Protestantse Kerk er over een jaar 12 stellingen bij hebben. 

Ik vind het een leuk idee maar ik vind het 
ook wel zuinig. Zijn er in deze tijden geen 95 
nieuwe stellingen te formuleren die de 
gedachten kunnen prikkelen en inspireren? 
Ik heb een voorstel. Alle lezers van dit blad 
worden uitgenodigd stellingen in te sturen, 
naar de redactie, de pastor, de leden van de 
kerkenraad of naar mij. Er kunnen op die 
manier honderden stellingen binnenkomen, 
– in elk geval krijgen we er 95 als we in de 
komende vijf nummers van Opwaarts er 
steeds 19 afdrukken. 
Waarover ze moeten/mogen gaan? Ik zou 
zeggen: óver alles maar niet over álles. Een 
stelling als: “De sluizen van het Apeldoorns 

Kanaal moeten weer werkend worden”, daar ben ik het helemaal mee eens, 
maar hoeft niet een plaats te krijgen bij de nieuwe 95. Nee, ik denk meer aan 
stellingen die antwoorden poneren over de vraag: Wat staat ons nú te doen? 
– als christenheid, als protestantse kerk, als lutheranen daarin en/of als 
'mensen van goede wil' in het algemeen. Wat óns te doen staat dus, niet wat 
ánderen zouden moeten doen, want dat is gemakkelijk praten. 
Ik hoop van harte dat we overstelpt worden met inzendingen en met elkaar 
zullen overlopen van goede ideeën. 
 

Pieter Oussoren 
 

O 
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GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID  
 15 ~ 22 JANUARI 2017 

 
De gebedsweek 2017 zal in het teken staan van verzoening en 
terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan ‘Jouw hand, mijn 
glimlach’ maken de organisaties het thema concreet.  

Het is vijfhonderd jaar geleden dat een 
vernieuwingsbeweging in de kerk een naam 
en een gezicht kreeg: Maarten Luther 
kaartte 95 stellingen aan en dat werd het 
begin van de Reformatie. Voor Luther was 
de verzoening met God door het bloed van 
Jezus Christus de kern. Het is tragisch dat 
dit belangrijke besef toch een scheur door 
de kerk is geworden’, stellen Willem 
Smouter, voorzitter MissieNederland en 
Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van 
Kerken in een korte inleiding op het 
materiaal. Ze spreken de hoop uit, dat het 
materiaal zal helpen de kloof te slechten. 

De Duitse kerken hebben dit jaar het internationale materiaal 
voorbereid en daarin het thema ‘verzoening’ centraal gesteld. Stap 
voor stap volgt de tekst Paulus’ woorden over de liefde van Christus die 
mensen drijft (2 Korintiërs 5:14-20). Dirk Gudde, voorzitter Raad van 
Kerken: ‘We bidden dat deze drijfveer de verdeeldheid overstijgt en 
christenen bijeen brengt’. 
Ook in Apeldoorn zal er elke avond een gebedsviering worden 
gehouden. Op zaterdagavond 21 januari is onze gemeente aan de 
beurt. Ik zelf zal hierin voorgaan als voorzitter van het Apeldoorns 
Beraad van Kerken. 
 

Theo van Driel 
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LUTHERSOOS –nieuws- 
 

Poëzieavond op dinsdag 24 januari  
 
Op dinsdag 24 januari van 19.30 tot 22.00 uur hebben we weer onze jaarlijkse 
poëzieavond. Vorig jaar in de Doopsgezindekerk, nu weer in de 
Regentessekerk. Als het goed is hebt u dat allemaal al in uw agenda staan 
want deze avond is al vermeld in het activiteitenboekje (p.16). Denkt u 
alstublieft alvast na over een gedicht dat u wilt voordragen. Een gedicht dat u 
raakt om welke reden dan ook. Ontroerend, diepzinnig, vrolijk, droevig, een 
eigen- of andermans gedicht. Alle poëzie is welkom. We zullen weer zorgen 
voor de speciale sfeer waarin onze gedichten tot hun recht komen. 
  
De voor te  dragen gedichten moeten uiterlijk 9 januari  aangeleverd zijn, als 
het even kan per e-mail, via het adres:  van.hasselt@wxs.nl  
  
Dit is nodig voor het tijdig produceren van een boekje met alle gedichten die 
zullen worden voorgelezen. U ontvangt dat op deze inspirerende avond.  
U kunt eventueel uw gedicht ook in papieren vorm aanleveren bij de leden 
van de poëzieavondcommissie: 
 
Henk Barkhof, Librije 69,     tel. 055-541 5353 
André Maris, De Heze 59,   tel. 06 543 34017 
Frans van Hasselt, Bas Backerlaan 8, tel. 055-5215466  
 
Ook voor nadere informatie kunt u bij hen terecht.  

Het kan zijn dat er zoveel gedichten worden ingebracht dat we een selectie 
moeten maken. We hopen dat u daar begrip voor hebt.  

Tot ziens op 24 januari! 

De poëzieavondcommissie 
 
Geen Stamppotmaaltijd, maar… 
 
De eerste zondag van de maand januari 2017 is nieuwjaarsdag. Geen 
geschikte dag om onze stamppottenmaaltijd te houden, leek ons. 

mailto:van.hasselt@wxs.nl
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Toch bent u in deze wintermaand wel uitgenodigd om te genieten van een 
heerlijke maaltijd en wel in de Doopsgezindekerk. 
Tijdens deze “Eat en Meet” op dinsdagavond 31 januari geniet u van een 
heerlijke maaltijd en kunt u gezellig praten met ander aanwezigen. 
De maaltijd bestaat uit 2 gangen (hoofdgerecht en nagerecht) en wordt 
klaargemaakt door een uitstekende cateraar. Ook voor de vegetariërs wordt 
gezorgd. Wel graag uw speciale wensen doorgeven. 
Tijd: U bent van harte welkom om uiterlijk 17.45 uur. De maaltijd duurt 
ongeveer een uur. 
Opgave bij Margriet Diekema 055 – 355 3042 of per 
mail albertmargriet@diekema-arkema.nl  
 
Themacafé 
 
Donderdag 19 januari zijn vanaf 16.30 uur, wij weer te gast bij het 
Themacafé in de Regentessekerk. De spreker is Feike Alewijnse die een lezing 
houdt, van een half uur, over het ecodorp Boekel (duurzaam in onze 
levensbehoeften voorzien). Aansluitend soep met brood en koffie/thee als 
afsluiting. Het zijn altijd gezellige bijeenkomsten, waarbij iedereen welkom is. 
Bijdrage in de kosten: 3 euro pp. 
 
 

 
 
 
 

Namens de Luthersoos, 
Martha Delsman & Theo van Driel 

 
 

mailto:albertmargriet@diekema-arkema.nl


 

15 
 

GAST AAN TAFEL 
 

Prof. dr. Markus Matthias 
 

p zondag 22 januari is onze gast aan tafel professor Markus 
Matthias. Hij is hoogleraar Lutherana bij de Protestantse 

Theologische Universiteit in Amsterdam en dus een beetje 'onze' 
hoogleraar. 
Om 10.00 uur gaat prof. Matthias voor in de 
Avondmaalsdienst en vanaf 12.00 uur gaan we 
in de Lutherzaal met hem in gesprek over de 
vraag wat we weten van God en hoe we kunnen 
spreken over God. Is God niet in hoge mate 
voor ons verborgen, zoals Luther al zei ('deus 
absconditus', de verborgen God)? En stelt dat 
geen grenzen aan al onze pogingen om God in 
beelden, woorden en ervaringen te vangen? 
Stelt het geen grenzen aan de theologie? 

Maar hoe kun je je vertrouwen stellen in iemand of iets waar je zo 
weinig van snapt? Of is het juist de bedoeling dat we het allemaal wat 
vaag laten? Want elke poging iets concreets te zeggen roept bezwaren 
op. Wie God ziet als een almachtig Opperwezen, een verborgen 
geestelijke persoon, heeft heel wat uit te leggen. Maar ook de 
vrijzinnige auteurs van het boek Liberaal Christendom (dat we in het 
Leerhuis lezen) kregen het voor hun kiezen toen ze God aanduidden 
met "een dynamische werkelijkheid die inwerkt in onze wereld en in 
ons dagelijks leven". Trouw cartoonist Pieter Geenen wijdde er zelfs 
zijn strip over Dingeman aan! (zie volgende bladzijde). 
Vanaf 12.00 uur wisselen we, onder genot van een lichte lunch, van 
gedachten met iemand die over deze vragen diep heeft nagedacht en 
die op verrassende antwoorden is gestuit. 
Toegang vrij (kleine bijdrage voor de lunch). 
 

Theo van Willigenburg 
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AGENDA 
 

DECEMBER 
 
11 Muziekdienst 

Aria’s en koren uit de Messiah, 
G.F. Handel 

12.00 uur Koffie en thee om 
11.00 uur 

11 
13 

Adventsmaaltijd 
Kerkenraadsvergadering 

17.00 uur 
19.45 uur 

Lutherzaal 

24 Kerstavonddienst 21.00 uur  
    
JANUARI 
  
01 

 
Nieuwjaarsdienst 

 
12.00 uur 

 

 
08 
 
 
17 
19 
22 
 
 
24 
25 
31 

Aansluitend nieuwjaarsreceptie 
Muziekdienst 
O Nata Lux – O licht ons 
geboren. Morton Lauridsen 
Kerkenraadsvergadering 
Themacafé 
Gast aan tafel 
Gast is: prof. M. Mathias 
 
Poëzieavond 
Leerhuis (Ds. W. v.d. Linden) 
“Eat en Meet”. 

 
12.00 uur 
 
 
19.45 uur 
16.30-19.00 uur 
Aansluitend op de 
dienst van 
10.00 uur 
19.00-22.00 uur 
10.15-11.45 uur 
17.45 uur 

 
Koffie en thee om 
11.00 uur 
 
 
Regentessekerk 
Lutherzaal 
 
 
Regentessekerk 
Regentessekerk 
Doopsgezindekerk 
 

    
 
 
 
 
 

MUTATIES 
 
 

Overleden: Hr. J.P. Simek, Beatrijsgaarde 5, 7329 BK Apeldoorn 

(op 10 augustus in de leeftijd van 83 jaar) 

Overleden: Mw. G. Verdonk, Handelstraat 13, 7311 CK Apeldoorn 

(op 7 oktober in de leeftijd van 91 jaar) 

Verhuisd: 

   

Mw. F. Oudraad naar Het Schip 154, 7325 NP Apeldoorn 
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um Zondagsnaam Tweede Ontvangst 
Aanvang Voorganger Collecte   

Antependium Bijzonderheden     
4-dec. 2e zondag van     

10.00 uur Advent onderhoud hr. J. van de Braak 
paars diaken Th. van Driel gebouw   

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

paars ds. P. Oussoren     
  Muziekdienst     

17.00 uur Adventsmaaltijd     
18-dec. 4e zondag van     

10.00 uur Advent diaconie mw. M. Halsema 
paars ds. J. Kappers    

  Avondmaalsviering    
24-dec. Kerstavond     

21.00 uur   de Herberg hr. J. v. d. Braak 
wit pastor R. Bloemendal     

25-dec. Eerste Kerstdag     
10.00 uur   diaconie hr. P. Roomer 

wit pastor R. Bloemendal    
1-jan. Naamgeving van Jezus     

12.00 uur   orgelfonds mw. M. Halsema 
wit diaken Th.v. Driel     

8-jan. Epifaniën     
12.00 uur ds. P. Oussoren muziekfonds hr. M. Brand 

wit muziekdienst    
15-jan. 2e zondag na     

10.00 uur Epifaniën onderhoud hr. J. van de Braak 
wit ds. J. Eldering gebouw   

22-jan. 3e zondag na     
10.00 uur Epifaniën diaconie hr. Th. van Driel 

wit prof. dr. M. Matthias    
  Avondmaalsviering    

12.00 uur Gast aan tafel    
29-jan. 4e zondag na     

10.00 uur Epifaniën restauratiefonds hr. M. Brand 
wit ds. G.W. v.d. Brug     

5-febr. Laatste zondag na     
10.00 uur Epifaniën orgelfonds hr. Th van Driel 

wit pastor R. Bloemendal     
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Mededelingen Voorbereiding Organist Koffiedienst 
        
  Schriftlezingen Koster Bloemen 
  mw. J. Mulder hr. D. Zwart   

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

hr. P. Roomer       
  hr. P. Roomer hr. H. van Iwaarden mw. A. Leentfaar 
        
        
  mw. M. Halsema hr. D. Zwart   

hr. J. van de Braak    mw. C. Honders 
  hr. F. Blaakmeer hr F. van der Kraats   
       
    hr. F. van der Kraats diaconie 

hr. M. Brand     choc.melk & 
    hr. H. van Iwaarden kerstbrood 
  mw. L. Roomer hr. K-J. de Groot   

mw. M. Halsema    mw. A. Leentfaar 
  hr. P. Roomer hr. H. van Iwaarden   
  mw. M. Halsema hr. D. Zwart   

hr. J. van de Braak     diaconie 
  hr. J. v.d. Braak hr. F. van der Kraats   
  mw. L. Roomer hr. K-J. de Groot mw. J. Brasz 

hr. P. Roomer      
  hr. P. Roomer hr. H. van Iwaarden mw. A. Leentfaar 
  mw. M. Halsema hr. D. Zwart hr. en/of mw. 

mw. M. Halsema     Kleinbussink 
  Hr. F. Blaakmeer hr. F. van der Kraats   
  mw A. Leentfaar hr. D. Zwart mw. A. Leentfaar 

hr. M. Brand      
  hr. Th. van Driel hr H. van Iwaarden hr. Th. van Driel 
       
       
  hr. M. Brand nnb   

hr. P. Roomer     mw. C. Honders 
  hr. F. Blaakmeer hr. F. van der Kraats   
  Mw. J. Mulder hr. D. Zwart hr. en/of mw. 

hr. J. van de Braak    Kleinbussink 
  mw. A. Leentfaar hr. H. van Iwaarden   
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VERJAARDAGEN 
 

 
 
DECEMBER    
03 Hr. L.C. van den Heuvel  Weemeweg 6 8162 EV Epe 
06 
11 
14 
15 
24 

Hr. W.E. van Voorthuisen 
Mw. M.M.M. Delsman-Kresmer 
Hr. R.P. Bloemsma 
Hr. J.C. Bergijk 
Mw. G.J. Temme-van 
Oostveen 

Molenstraat 90 
Sterrenlaan 14 
Zwarte Kijkerweg 31 
Kantstraat 10 
Vuurdoornstraat 80 

7391 KD Twello 
7314 KJ Apeldoorn 
7313 GD Apeldoorn 
7323 JK Apeldoorn 
8171 XH Vaassen 

    
JANUARI    
01 Mw. E.M. van Hezeken-Koot Warenargaarde 

775/130 
7329 GR Apeldoorn 

07 Mw. L. van Nassauw-de Boer Woudhuizerallee 132 7325 RB Apeldoorn 
15  
22 

Mw. J. Brasz-Doren 
Hr. J. van de Kraats 

Ordermolenweg 62 
Epicurusstraat 1 

7312 SL Apeldoorn 
7323 HZ Apeldoorn 

27 Mw. H.A. Walgien-Rietman Loolaan 27/33 7314 AC Apeldoorn 
28 Mw. C.W. van den Heuvel-

Meyer 
 
 
 
 

Weemeweg 6 8162 EV Epe 
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VAN DE KERKRENTMEESTER 

Opbrengst collecten september en oktober 2016: 
Kerk en Diaconie                            €    348,70 

 Muziekfonds                                   €    335,50 
 Orgelfonds                                      €      78,30 
 Restauratiefonds                           €      33,45 

Diaconie                                          €      59,50  
 Onderhoud gebouw                      €      66.25 
  

Aan alle lezers van Opwaarts 
 
U krijgt het blad trouw iedere 2 maanden toegezonden. Behalve dat de 
redactieleden er iedere keer veel tijd aan besteden om het zo verzorgd 
en mooi mogelijk te laten verschijnen, zijn er ook kosten aan 
verbonden: papier, drukkosten en portokosten. 
Daarom een dringend verzoek om nog deze maand een bedrag voor 
Opwaarts over te maken van minimaal  € 20, --. Velen van onze lezers 
hebben dit nog niet gedaan, vandaar mijn verzoek. 
 
Uw bijdrage is hard nodig, daarom ik reken weer op U! 
 
Tevens moet ik u zeggen dat de vrijwillige bijdragen steeds minder 
worden. Er zijn de afgelopen maanden een aantal gemeenteleden ons 
ontvallen. Dat merken we helaas iedere zondag, maar dat heeft ook 
financiële gevolgen.  
Als een ieder die bijdraagt, en het kan opbrengen, de maandelijkse 
bijdrage zou verhogen met € 2,50 of meer per maand dan zou dit 
enorm helpen.  
 
Ik doe dan ook híervoor een dringend beroep op U! 
 
Alvast hartelijk dank voor uw reactie in deze! 
 
 

Uw kerkrentmeester, Jan van de Braak. 
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MUZIEKDIENSTEN  
DECEMBER 2016 & JANUARI 2017 

 
11 december 2015 
Beroemde Aria's en koren uit de Messiah van  
Georg Friedrich Handel 

   Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
 

eorge Friedrich Händel was een bijna exacte tijdgenoot van Johann 
Sebastian Bach (1685-1750), maar ze hebben elkaar nooit ontmoet en 

waarschijnlijk ook nooit iets van elkaars muziek gehoord. Net als Bach schreef 
Händel muziek als broodwinning. Dat was toen hij zijn oratorium Messiah 
schreef echt nodig, want Händel zat op zwart zaad! Gelukkig werd Messiah 
een enorm succes, tot op de dag van vandaag. 
Het eerste deel van Messiah is geschreven voor de Advents- en Kersttijd. We 
horen tijdens de muziekdienst van 11 december enkele roerende aria's zoals 
“He shall feed his flock en Rejoice”, en bekende koren als “And the Glory of 
the Lord”. Na het evangelie klinkt het beroemde “Halleluja-koor” waar de 
gemeente begin en einde meezingt.  
Euwe en Sybolt de Jong begeleiden de zangers op harmoniums en het 
Leeflangorgel (de arrangementen zijn gemaakt door Sybolt de Jong). Het 
Borodin Kwartet bestaat uit Ingrid Nugteren, sopraan; Niec van der Meulen, 
altus; Theo van Willigenburg, tenor; en Elbert de Jong, bariton. 
 
 
 
 
 

G 
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8 januari 2017 
O Nata Lux - O licht ons geboren 

  Morten Lauridsen 
 
De muziekdienst op 8 januari staat in het teken van het licht dat door de 
verschijning van de Heer (Epifanie) is gaan stralen. Centraal staan twee vocale 
werken van de Amerikaanse componist Morten Lauridsen: “Sure on this 
shining night” en “O Nata Lux”. Deze delicate close harmony composities 
worden gecombineerd met Renaissance polyfonie van Tomás de Victoria, 
uitgevoerd door het Borodin Kwartet, met als sopraan Anouk van Laake. 
Klaas-Jan de Groot begeleidt op piano en orgel. Vorig jaar werd vooral de 
muziek van Lauridsen enorm gewaardeerd. Dit jaar voeren we het daarom 
weer uit in kleine bezetting met vier stemmen! 
 
Voorganger in de muziekdiensten is ds. Pieter Oussoren. Aanvang 12.00 uur. 
Koffie en thee vanaf 11.00 uur. Er is een speciale collecte voor de bestrijding 
van de onkosten. 
 
Zie ook  www.luthersekerkapeldoorn.nl 
 

Theo van Willigenburg 
             

 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). 
 
 

I 
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Lucas 20: 34 - 38  Wereldtijd 
 
34 Dan zegt Jezus tot hen:  
de zonen-en-dochters van deze wereldtijd  
huwen en worden gehuwd, 
35 maar wie verwaardigd worden deel te krijgen  
aan díe wereldtijd  
en aan de opstanding uit de doden  
zullen niet huwen en niet worden gehuwd; 
36 want zij zijn niet meer bij machte om te sterven,  
want zij zijn engelen gelijk;  
ze zijn ‘zonen-en-dochters van God’ (Deut. 14,1),  
nu ze zonen-en-dochters  
van de opstanding zijn!- 
37 maar dat de doden worden opgewekt  
duidt ook Mozes aan bij de doornstruik,  
als hij van de Heer zegt  
‘de God van Abraham, de God van Isaak  
en de God van Jakob’ (Ex. 3,6): 
38 maar hij is geen God van doden  
nee, van levenden,  
want voor hem zijn allen in leven! 
 
De Naardense Bijbel vertaalt het Griekse woord voor 'eeuw' (aioon) met 
‘wereldtijd’. Pieter Oussoren, de vertaler van de Naardense Bijbel, doet dat 
omdat we bij 'eeuw' de associatie hebben van een algemeen tijdsbegrip of 
zelfs een exacte tijdsspanne (100 jaar). Maar in het Grieks betekent aioon 
meer zoiets als 'de tijd die men leeft' of 'levenstijd'. Vandaar de betekenis: 
'leven in deze wereld' of gewoon: 'wereld'.  
Meestal wordt er een contrast gezocht tussen het leven van deze wereldtijd 
en het leven van die andere wereldtijd, zoals ook in Lucas 20. Jezus, 
associeert die andere wereldtijd met het leven dat geen dood meer kent 
("want zij zijn niet meer bij machte om te sterven", zij zijn immers "zonen-en-
dochters van de opstanding") en dus ook met een leven dat geen sociale 
verbanden of contracten kent zoals een huwelijk. Het is een leven bij God, of 
in de werkelijkheid van God. Immers voor God "zijn allen in leven" (ook 
Abraham, Izaäk en Jacob). Of dat een verwijzing is naar een hiernamaals is 
daarmee niet gezegd. Je kunt ook zeggen dat bij God niemand 'dood en 
vergeten' is. 
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Het Nieuwe Testament vertaalt met aioon het Hebreeuwse olaam, 
eeuwigheid. Dat Hebreeuwse woord kan de betekenis hebben van 'altijd' (de 
vriendschap van de Ene is er een van 'altijd' - Ps. 25:6). Maar in het tweede 
tempel jodendom en dan vooral in de meer apocalyptische geschriften wordt 
een betekenis pregnant die ook in de evangeliën en de nieuwtestamentische 
brieven doorklinkt. Daar zien we het vaak terugkerend onderscheid tussen 
ha-olaam hazè (de huidige wereld(tijd)) en  ha-olaam habba (de komende 
wereld(tijd)). Die huidige wereldtijd (2 Tim 4:10) is de wereld zoals we die 
normaal gesproken ervaren. De komende wereld is de wereld zoals we die 
zien als we anders kijken: als we verwachten wat ongedacht en onmogelijk is. 
 

Theo van Willigenburg 
 

ADVENTSKRANS 
 

e adventskrans is uit het Duitse taalgebied overgewaaid. Ook in de 
Scandinavische landen komt dit gebruik veel voor. In de Scandinavische 

en Duitstalige landen zie je dat ook in de huisgezinnen en in de winkels 
adventskransen worden neergezet of opgehangen. 

In katholieke kringen is het de traditie om de derde adventskaars een roze 
kleur te geven, dit als verwijzing naar de groeiende vreugde. De protestantse 
kerk van Noorwegen heeft deze traditie trouwens ook. 

Sommigen zien een verwantschap van de adventskrans met de kaarsen in het 
Jodendom, die in dezelfde periode steeds een kaars meer aansteken. 

De eerste adventskrans werd bedacht 
door de Lutherse theoloog Johann 
Hinrich Wichern (1808–1881). Hij ving 
veel kinderen op die uit armoedige 
gezinnen afkomstig waren. De 
kinderen vroegen vaak wanneer het 
eindelijk kerst was. In 1839 besloot hij 
uit een houten wiel een krans te 
maken met vier grote en 24 kleine 
kaarsen. Voor elke adventszondag 

werd een grote kaars aangestoken en voor elke andere dag een kleine. Sinds 
1860 wordt de adventskrans met dennengroen versierd. 

D 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Hinrich_Wichern&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Hinrich_Wichern&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wichern_Adventskranz_originated_from_Germany.jpg
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In enkele gebieden zijn er tradities van zes adventszondagen in plaats van vier 
zoals in het aartsbisdom Milaan en in de orthodoxe kerken. Daar zie je dan 
ook adventskransen met zes kaarsen.                                Bron: Wikipedia 

 

KERSTLIED 
 
Het is gebeurd op een winterdag 

Des nachts om twalef uren. 
De kleine kudde met de herders lag 
Te sluimeren bij de vuren. 
Toen klonk uit de hemel een heldere wijs: 
Kyrie Eleys. 

 
Maar ik en gij waren niet daarbij, 

Ons trokken te vele zaken 
Naar aardse gewichtigdoenerij, 
Naar wereldse vermaken 
Of naar onze zorgen voor drank en spijs. 
Kyrie Eleys. 

 
De herders hadden hun handen vol 

Eenvoudige geschenken. 
Zij gaven het kerstkindje schapenwol 
En baden het: wil aan ons denken 
Wanneer gij zult zijn in uw paradijs. 
Kyrie Eleys. 

 
Doch ik en gij komen achteraan 

Met duizenden meegelopen 
Wij zullen wel lang in de rij moeten staan, 
Maar de staldeur is nog open. 
Wij worden misschien nog wel eenmaal wijs. 
Kyrie Eleys. 

Anton van Duinkerken  
Uit: Waaiend pluis (1943/1945)  
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NIEUWJAARSRECEPTIE 
  
Eens in de zoveel jaar valt Nieuwjaarsdag op een zondag. Dat is ook in 
2017 het geval. Daarom zal de kerkdienst deze zondag pas om 12.00 
uur beginnen.  
Voor wie wil is er vóór die tijd gelegenheid om een kopje koffie te 
drinken in de Lutherzaal. Na de dienst is de nieuwjaarsreceptie, u 
aangeboden door de diaconie. 
  

De diaconie. 
 
 

UIT HET ARCHIEF VAN MIES WALGIEN (2) 
“De Lutherse zondagsschool”. 

 
In mijn kinderjaren ben ik altijd naar de Zondagsschool gegaan, samen met 
mijn oudere zusje. Er waren veel kinderen, zeker rond de vijftig, verdeeld in 
4 leeftijdsgroepen onder de bezielende leiding van juffrouw Jonker en 
assistentes. Niet alleen Lutherse, maar ook veel kinderen uit de omgeving. 
Ik wil graag wat herinneringen opschrijven.  
Wat mij altijd bij is gebleven was het feit dat er voor ieder kind dat jarig was 
geweest Zondags altijd een bosje bloemen was, in de zomer of winter, en dat 
in een tijd dat, vooral in de winter, bloemen een grote luxe ware. 
Maar het meest is mij bij gebleven de kerstvieringen op de laatste 
Zondagmiddag voor kerstmis, als het vroeg donker werd. De lampen in de hal 
bij  de zij-ingang, waar de kinderen binnen kwamen, en in de Lutherzaal (toen 
nog maar half zo groot) waren omwikkeld met rood crêpepapier, wat een 
sfeervol licht gaf. We kregen allemaal een takje (kunst)hulst opgespeld en er 
werd wat lekkers uitgedeeld. Daarna gingen we in een rij de kerk binnen, 
waar onze ouders en veel belangstellenden ons opwachtten.  
In de kerk stond een immens grote kerstboom vol brandende kaarsen met 
daarachter een paar jonge mannen met emmers water en hele lange stokken 
met  vochtige proppen om direct in te kunnen grijpen als dat nodig was.  
Dominee Borgers vertelde het kerstevangelie en wel zo boeiend dat ik lang 
heb gedacht dat hij er zelf bij was geweest. We hadden kerstliedjes 
ingestudeerd die we alleen of samen met de gemeente zongen; ook was er 
een dameskoortje. 
Halverwege was er een pauze en kregen we in de zaal chocolademelk en een 
kerstkransje. Terug in de kerk werd er eerst een kerstverhaal verteld en 
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daarna afscheid genomen van de kinderen die de zondagschool gingen 
verlaten en meestal naar de catechisatie gingen. Ze kregen een bijbeltje en 
het dameskoortje zong ze het volgende lied toe: 
 
Neem U bijbel mede, waar ge ook heen mag gaan,  
Laat dat woord uw lamp zijn op uw levensbaan 
Wondere hemelse vree, geeft U Gods Bijbelboek mee 
Gods liefde zo groot tot zelfs in de dood,   
Neem immer dat boek met U mee. 
 
Er was ook een tweede couplet, maar dat ken ik  niet meer.  
En dan kwam voor ons kinderen het fijnste moment: Uitdelen van de 
cadeautjes (we hadden lijstjes in mogen dienen) en voor ieder kind een 
sinaasappel en een boekje (meestal van W.G v d. Hulst).  
En dan blij naar huis want je had een heerlijke middag gehad, (behalve als het 
cadeautje wat tegenviel)! 
   

Mies Walgien 
 

 

 
De Lutherzaal in vroeger tijden. 
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Damesuitje ± 2000.  
 

   
Groepsfoto ± 2000 

 
 

Bruidspaar Düwel.  
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(GEEN) PLAATS (MEER) IN DE HERBERG  
 
In de vorige Opwaarts deelde ik u mede dat de actie voor de Herberg is 
afgerond.  
In goed overleg heeft de diaconie besloten om de actie nog te verlengen t/m 
juni 2017. 
Daarom zullen we u de komende maanden steun vragen voor de Herberg. 
O.a. via de collecte tijdens de kerstnachtdienst. Van harte aanbevolen! 
Ook kunt u zich opgeven om vriend te worden van de Herberg.  
Folders liggen klaar in de Lutherzaal. 
Laten we er met elkaar voor zorgen dat er plaats blijft in de Herberg voor 
iedereen. 

Theo van Driel 
 

KRUIMELTJES  
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DE MARKTWAARDE VAN LUTHER 
 
Enige tijd geleden bezocht ik in korte tijd enkele Luthersteden in het oosten 
van Duitsland. Benieuwd of men al ‘klaar’ is voor 2017. En ja hoor, dat is 
inderdaad het geval. Ook in Wittenberg, waar de laatste jaren hard is gewerkt 
aan de renovatie van de Slotkerk of Allerheiligenkerk. De kerk ligt er weer 
prachtig bij, zowel binnen als buiten. Wat mij opviel tijdens mijn reis was de 
enorme marketing die op gang is gekomen rond Luther in musea, hotels, 
informatiecentra en boekwinkels. Na vijfhonderd jaar heeft Luther 
marktwaarde. Hij is trending. Ik kwam onder andere het volgende tegen: de 
inmiddels bij velen bekende Playmobil poppetjes, likeur, wijn, beeldjes van 
Luther en sokken met de tekst ‘Hier stehe ich, ich kann nicht anders’. 
In een etalage in Wittenberg zag ik het boekje ‘Hier stehe ich, es war ganz 
anders’, met als subtitel ‘Irrtümer über Luther’, geschreven door journalist en 
theoloog Andreas Malessa. Een heel ander verhaal en het zegt al genoeg dat 
dit boek de vierde druk heeft behaald in tien maanden tijd. Al die souvenirs 
lijken wat oppervlakkig. Is dit de manier om met Luther om te gaan, 
vijfhonderd jaar later? Is het ‘merk’ Luther belangrijker dan zijn inhoudelijke 
bijdrage aan de kerkgeschiedenis? In eerste instantie werd ik toch 
wat sceptisch. In de musea ging een andere wereld voor mij open. Met veel 
aandacht zijn de tentoonstellingen rond Luther ingericht. Zij tonen de 
geschiedenis van de mens Luther. Het gaat over zijn leven, zijn werk, zijn 
familie en vrienden. En ieder museum is anders ingericht, met onderwerpen 
die passen bij de plaatsen waar Luther heeft gewoond of gewerkt. 
Er is enorm geïnvesteerd in de bouw van nieuwe musea en de verbouw van 
bestaande musea; en dat alles om goed voorbereid te zijn op de vele 
bezoekers die worden verwacht in 2017. De ‘Luthertoeristen’ kunnen iets 
fraais verwachten.  
Ook in 2016 was dit al de moeite waard en ook na 2017. 
Musea met uitgebreide, vaak interactieve, informatie en mooie collecties. 
Nieuwe en oude materialen. Met rondleidingen in het Duits en in het Engels. 
En ja, na afloop zijn er dan de souvenirs, als herinnering voor later. 

 
Ingeborg Kriegsman  

Elkkwartaal 2016 
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BIJ HET NIEUWE JAAR 
 
 
 

Als U met ons bent 
alle dagen 
en gezegd hebt 
Ik ben die Ik ben 
en zal zijn 
die Ik zijn zal 
 
als U in Uw Woord 
ons zoveel kracht 
geeft tot geloven 
 
wie zal dan 
ons brandend hart 
nog kunnen doven 

 
Coby Poelman-Duisterwinkel 
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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. N. 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 de 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 


