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PASEN ! 

 
Pasen, Pasen, 
luide klinke 
nu de slag van 
lerke en vinke 
nu de stem van 
mens en dier! 
Pasen, Pasen, 
wijdt het vier, 
wijdt het licht en 
pint de lampen, 
laat de verse 
wierook dampen: 
Hallelujah, 
't jok is af 
van de dood en 
van het graf! 
 
Pasen, Pasen, 
opgestanden 
is de God, die 
boze handen 
hadden aan het 
kruis gedaan: 
heeft Hij hout en 
steen en ijzer 
overwonnen, 
die, verrijzer, 
Hallelujah, 
één uit al, 
leeft en immer 
leven zal! 
 
 
 
 

Pasen, Pasen, 
dwaze mannen 
dachten Hem in 't 
graf te spannen, 
met Pilatus' 
zegelmerk: 
Pasen, Pasen, 
ijdel werk, 
ijdel waken: 
God almachtig 
is verrezen, 
eigenkrachtig, 
Hallelujah, 
door de steen, 
eer de zon in 
't oosten scheen. 
 
Pasen, Pasen, 
luide klinke 
nu de taal van 
lerk en vinke 
nu de taal van 
mens en dier! 
Pasen, Pasen, 
wijdt het vier, 
wijdt het licht en 
spijst de lampen, 
laat de blauwe 
wierook dampen: 
Hallelujah, 
God is groot: 
overwinnaar 
van de dood! 

 
Guido Gazelle 
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PAASMEDITATIE “Hij is hier niet, want Hij is opgewekt” 

lke eerste maandag van de maand is er 
in de kapel van de R.K. begraafplaats 

Barbara in Utrecht een eucharistie-viering. 
Ze vormen met elkaar een gemeenschap. 
De meesten kennen elkaar niet bij naam, 
wel van gezicht. Ze komen ook niet 
allemaal uit dezelfde wijk, zelfs niet uit 
dezelfde woonplaats. Het enige wat ze 
gemeen hebben met elkaar is de 
verbintenis met een dierbare die hier 
begraven ligt. De mensen zijn betrokken op 
elkaar, geven elkaar een welgemeende 
vredegroet en maken een praatje bij de 
koffie.  
Voor mij zijn dit dierbare momenten, sinds 
mijn moeder eind september overleed. Het 
geeft me de tijd om het gemis te 
verwerken en tegelijkertijd het gevoel dat 
ze er nog een beetje is. Tegenover de 
begraafplaats is een bloemenstal, dezelfde 
waar ik altijd bloemen haalde toen ze nog 
in haar huisje bij het Rosarium woonde. Nu 
het voorjaar nadert staan er prachtige 
mandjes met hyacinthen en narcissen. Na 
de viering en de koffie koop ik daarom een 
mandje bloemen en zet dit voorzichtig op 
het graf. De narcissen heten in het Duits: 
Osterglocken of Osterglöckchen, paas-
klokken, omdat ze rond Pasen bloeien. Zo 
staat er zomaar een teken van leven, een 
teken van de Opstanding op het graf. In 
mijn hart zing ik de regels uit dat mooie 
gezang van Jan Wit: “Gij roept het jonge 
leven wakker, een tuin bloeit rond het 
open graf”. Het voelt net alsof de Tuinman 
zijn hand op mijn schouder legt, terwijl ik 
vecht tegen de opkomende tranen. Ik voel 
Zijn aanwezigheid, meer nog dan de 
afwezigheid van mijn moeder. Daarna stap 
ik op de fiets, nog eenmaal dezelfde route 
die ik vroeger altijd liep van de 

bloemenstal langs haar huisje, langs het 
spoor en dan terug naar het station.  
Als ik stilsta bij wat gebeurde op de vroege 
Paasmorgen, zijn het deze beelden die bij 
me boven komen. Ik heb geen behoefte 
aan een theologische verhandeling van wat 
er wel of niet gebeurd zou zijn, want dat 
kan mijn denken toch niet bevatten. Waar 
ik bij stilsta is liefde die sterker is dan de 
dood. Aan de woorden, die voor mij het 
beste omschrijven wat geloven is:  
En toch …! Dat zou voor mij met grote 
letters boven het kruis mogen staan, dat bij 
ons in de Lutherse kerk hangt. Ze geven 
aan dat we niet aan de dood worden 
overgelaten, dat de dood niet het laatste 
woord heeft. Want het eerste en het 
laatste woord heeft de Eeuwige. 
Als straks hier de Paaswake wordt gevierd 
spreken we daarom bij het tekenen van de 
Paaskaars de woorden uit: “Alpha en 
Omega, begin en einde, Jezus Christus 
dezelfde tot in eeuwigheid.” Onze Lutherse 
kerk vindt haar liturgisch centrum rondom 
dood en verrijzenis. Want niet alleen het 
kruis en de Paaskaars verwijzen naar de 
Opgestane, dat doen ook de 
Avondmaalstafel (altaar) en het Doopvont. 
Hier viert Gods gemeente Pasen, elke 
zondag opnieuw. Wij kennen elkaar een 
beetje meer dan de mensen, die in Utrecht 
samenkomen. Het is echter wel hetzelfde 
wat ons bindt: de verbintenis met een 
Dierbare, die gestorven is. Maar Goddank 
is er het open graf: “Hij is hier niet, Hij is 
opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft.” Daarom 
kunnen we Pasen vieren en oprecht tegen 
elkaar zeggen: Zalig Pasen! 
 

Theo van Driel 

 
 

E 



 

5 
 

VAN DE VOORZITTER  

e laatste drie maanden waren voor mij persoonlijk heel erg druk. Ik heb 
drie projecten die alledrie deze maanden worden opgeleverd en dat 

betekent veel extra werk en vaak ook werken in de weekenden. Ik kijk er dan 
ook naar uit als deze projecten zijn afgerond. Tegelijkertijd komt dan weer de 
onzekerheid/stress van of en hoeveel nieuwe projecten zich aandienen, want 
er moet tenslotte ook gewoon brood op de plank komen. Die stress is er 
vrijwel ieder jaar en als de projecten dan eenmaal afgerond zijn, dient er toch 
weer op het laatste moment een nieuw project zich aan en verdwijnt de 
stress weer.  
 
Zo gaat het eigenlijk ook met onze kerk, soms zit je in onzekerheid of alles wel 
goed komt met onze kerk en dan gaat plotseling het zonnetje weer schijnen. 
Ondanks de wat tegenvallende resultaten van de actie kerkbalans, bereiken 
ons ook positieve berichten. We hebben weer een mooie donatie mogen 
ontvangen en er is ook weer uitbreiding van onze kerkenraad. Toch blijft de 
stress altijd op de loer liggen.  Afgelopen week werd ik verrast door een 
telefoontje van onze dominee om even langs te komen. In het gesprek, een 
paar dagen later, gaf ds. Pieter Oussoren te kennen dat hij zijn ambt na de 
zomer zal neerleggen. Het ambt valt hem op dit moment te zwaar. Voor mij 
(en voor velen verwacht ik) een volkomen onverwachte mededeling, maar ik 
snap zijn besluit wel. Voor nu, eerst bezinning. Nadere informatie over zijn 
afscheid volgt nog en in de volgende Opwaarts kijken we natuurlijk uitgebreid 
terug op zijn tijd in het Apeldoornse. In de kerkenraad zullen wij ons beraden 
op de tijd die komen gaat. Geen stress. 
 
Gelukkig komt de lente er aan! We hebben de afgelopen weken al van een 
paar mooie dagen mogen genieten en er zullen er vast nog een aantal in het 
verschiet liggen. Ik weet hoe het bij u is, maar ik word daar vrolijk van en 
bekijk de wereld door een veel positievere bril. Lente, tijd voor nieuwe ideeen 
en het opdoen van nieuwe inspiratie, niet in de laatste plaats voor onze kerk. 
Ik hoop dat dit ook voor u zo werkt en dat we in de komende tijd nieuw elan 
aan onze kerk kunnen geven! 
 
Geloof, hoop en liefde wens ik u toe en vooral zo weinig mogelijk stress! 

 

Paul Roomer 

D 
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STILLE WEEK  
 
Wij keren ons naar binnen, naar het intieme licht. 
Daar moet de reis beginnen op ’t goede land gericht. 
 
Deze regels staan in een lied dat we op Witte Donderdag zullen zingen. Een 
mooi beeld van wat de Stille Week is. Vieringen waarin we ons naar binnen 
keren, op weg naar het intieme licht van de Paaswake. We gaan een week 
lang samen op reis, trekken langs plaatsen die ons bepalen bij de laatste 
dagen van Jezus, staan stil bij zijn kruisdood, wachten op het licht dat 
terugkomt.  
Het thema van Kerk in Actie voor de 40dagentijd is ‘Sterk en dapper’. 
Lezingen en liederen zijn hierop afgestemd. 
 
Een overzicht van de vieringen in de Stille Week 
 
Maandag 10 april  
Open Hofkerk, Boerhaavestraat 60  
Eenvoudige bezinningsmaaltijd. Aanvang 18.00 uur. Aanmelden niet nodig. 

Dinsdag 11 april 
Regentessekerk, Regentesselaan 14b  
Vesper. Ds. F. Knoppers. Aanvang 19.15 uur 

Woensdag 12 april 
Regentessekerk, Regentesselaan 14b 
Vesper. Ds. K. Douwes. Aanvang 19.15 uur 
 
Witte Donderdag 13 april 
Doopsgezinde Kerk, Paslaan 6. 
Ds. W. van der Linden, viering Avondmaal. Aanvang 19.30 uur 
 
Goede Vrijdag 14 april 
Open Hofkerk, Boerhaavestraat 60 
Ds. C.L. Kraan. Aanvang 19.30 uur 

Paaswake Zaterdag 15 april 
Evangelisch Lutherse Kerk, Prof. Röntgenstraat 9 
Dhr. Th van Driel. Aanvang 20.00 uur  
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FLITSEN UIT DE KERKENRAAD 

x De actie kerkbalans is voor een groot deel binnen en de opbrengst 
valt tegen, enerzijds te verklaren door een aantal gemeenteleden die 
ons ontvallen is, maar ook door een lage respons, aan allen de 
oproep om mensen te vragen te reageren. 

x In de Lutherzaal is een nieuwe keuken geplaatst, de afwerking van 
o.a. de tegeltjes volgt snel. In de kerk is een nieuwe pantry geplaatst. 
Tot tevredenheid van de huurders. 

x Mevrouw Maritta Halsema zal na 4 jaar trouwe dienst de kerkenraad 
verlaten. Op 9 april a.s. zal afscheid van haar worden genomen.         
In deze dienst zullen ook een aantal kerkenraadsleden (de heer Jan 
van de Braak en de heer Theo van Driel) worden herbevestigd voor 
weer een termijn van 4 jaar.  

x De heer Marc Groeneweg is bereid  toe te treden tot de kerkenraad 
als ouderling, tevens zal hij dan de functie van secretaris op zich 
nemen. Bevestiging ook in dienst van 9 april. 

x De classis Apeldoorn e.o. heeft op 25 januari jl. vergaderd in onze 
Lutherzaal. Het aantal positieve reacties op onze gerestaureerde kerk 
en Lutherzaal was groot. (Verslag van deze vergadering vind u op blz. 
24-26) 

x Ds. Pieter Oussoren heeft te kennen gegeven zijn ambt na de zomer 
te willen neerleggen. Wij respecteren deze terugtreding, weliswaar  
met weemoed, en danken Pieter voor de mooie jaren die we met 
elkaar hebben gehad. 

De kerkenraad  
 

LUTHERSOOS – nieuws - 
 
Themacafé op 20 april over beelden buiten in Apeldoorn 

p 20 april  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. 
U bent van harte welkom om binnen te lopen, ook als u maar een deel van de 
tijd aanwezig kunt zijn. Ook kunt u introducés meenemen. 
In dit themacafé zal Trude Berkhoff een nieuwe serie van 16 kunstwerken in 
de stad laten zien. Zij is door haar werk bij de Gemeente Apeldoorn nauw 

O 
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betrokken geweest bij de hele procedure die doorlopen moest worden voor 
de totstandkoming van elk kunstwerk in “de openbare ruimte”.  
Regelmatige bezoekers van het Themacafé hebben in de afgelopen jaren al 
met 32 kunstwerken kunnen kennismaken. Op deze manier krijgt u een 
goed  BEELD van de stad en in elk geval van die kunstwerken die in de buurt 
van uw woonomgeving staan. 
Plaats: Regentessekerk 
Kosten: € 3,00 
 

Devotiecafé in de Regentessekerk over 
de (post-) Moderne Devotie op 9 mei 

 
Op 9 mei (let op, dinsdag!) is het Devotiecafé geopend van 16.30 tot 19.00 
uur. Dan zal Mink de Vries komen spreken over de betekenis van de Moderne 
Devotie in deze tijd. Mink houdt zich al tien jaar bezig met dit thema. Het 
kostte hem slechts drie weken van zijn zomer om À Kempis’ beroemde werk 
De navolging van Christus te hertalen in moderne taal. Het gedachtegoed 
sprak hem zo aan dat hij het initiatief nam voor wat hij de Postmoderne 
Devotie noemt, een beweging die voortbouwt op de waarden van de 
Moderne Devotie, die in de Middeleeuwen actief was in Zwolle.  
U wordt ontvangen met een drankje. (Hierna is het ‘’zelfbediening”). Om 5 
uur komt de spreker aan bod en rond half zes worden zelfgemaakte soep en 
verse broodjes rondgedeeld. We sluiten af met koffie/thee rond half zeven.   
U bent van harte welkom om binnen te lopen, ook als u maar een deel van de 
tijd aanwezig kunt zijn. Ook kunt u introducés meenemen. 
Plaats: Regentessekerk 
Kosten: € 3,00 
 

Dagtocht op 31 mei in het kader van de Moderne Devotie 
 
Geert Grote (1314-1384) was de grondlegger van de Moderne Devotie, een 
hervormingsbeweging die zich afzette tegen machtsmisbruik in de kerk. Hij 
was afkomstig uit Deventer, waar de beweging ook haar oorsprong vond. 
Naast een tak van geestelijken die in kloosters leefden, kende de beweging 
ook een tak waarin leken zich verenigden en midden in de stad aan het werk 
gingen. Zij vormden groepen die zich ‘broeders en zusters des gemeenen 
levens’ noemden en gericht waren op zorg voor zwakkeren in de samenleving. 
Daarnaast probeerden zij ook zelfvoorzienend en onafhankelijk van de kerk en 
staat te leven. De geestelijke kant van de beweging richtte zich vooral op de 
persoonlijke beleving van het geloof. Thomas à Kempis (1380-1472) is wellicht 
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de bekendste monnik van de Moderne Devoten. Hij woonde het grootste deel 
van zijn leven in het Agnietenbergklooster in Zwolle, waar hij De navolging 
van Christus schreef.  
 
In het voetspoor van Geert en Thomas gaan we op 31 mei naar Deventer en 
Zwolle. We vertrekken om 10.00 uur met de luxe touringcar vanaf de 
Regentessekerk en zetten dan eerst koers naar Deventer, waar we het Geert 
Grotehuis bezoeken en genieten van aangeklede koffie. 
Na het middaggebed in het oecumenisch klooster Sion te Diepenveen lunchen 
we in restaurant Nieuw Roeterts, wat naast de kerk gelegen is. 
Daarna gaan we naar het voormalige klooster van Windesheim, waar nu nog 
een protestantse kerk is gevestigd. 
We eindigen in Zwolle, waar we na de koffie en thee in de Agnietenberg een 
bezoekje brengen aan de oude begraafplaats o.l.v. Mink de Vries.  
Via een toeristische route gaat het dan weer huiswaarts, waar we om 18.00 
uur weer terug hopen te keren. 
Kosten voor deze luxe dagtocht? Slechts 39,50 euro, inclusief entree en de 
catering.  
U kunt zich opgeven via de intekenlijsten in de kerk.  
Namens de voorbereidingscommissie van de kerken rondom het Oranjepark, 
 

Namens de Luthersoos, 
Pieter Oussoren, Martha Delsman & Theo van Driel   

                                               

Lied van de maand APRIL: IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU 

 



 

10 
 

MUZIEKDIENSTEN april – mei 2017 
 

Zondag 9 april 12.00 uur Zesde zondag van de Veertigdagen 
 
DELEN UIT BACH'S MATTHÄUS PASSION  
 

 
 

e muziek van Bach is al op allerlei instrumenten en in velerlei varianten 
uitgevoerd, maar de Matthäus Passion begeleid op twee harmoniums 

blijft een van de meest unieke manieren om de intimiteit van aria's en 
koralen te beleven.  
Sybolt de Jong maakte speciale arrangementen van Bach's orkestpartijen, die 
hij samen met zijn broer Euwe de Jong op twee harmoniums zal spelen.  
 
Tijdens de muziekdienst zingt Ingrid Nugteren de aria Blute Nur, de 22-jarige 
altus Jochem Baas brengt de aria Erbarme Dich en de jonge bariton Nathan 
Tax zingt de aria Mache dich, mein Herze, rein. Bijzonder is hoe Sybolt de Jong 
de bekende vioolsolo in het Erbarme Dich heeft omgewerkt voor de hobo in 
een van de harmoniums. 
Alle aanwezigen zingen koralen uit de Matthäus Passion in door Pieter 
Oussoren verzamelde vertalingen.  
 
De muziek antwoordt op de lezing van de Matteüspassie uit Matteüs 26 en 
27, genomen uit de Naardense Bijbel- de vertaling door Pieter Oussoren. 
 
 
 
 
 

D 
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Zondag 14 mei 12.00 uur  Zondag Cantate  
 
Nieuwe muziek van Dirk Zwart 
Onze vaste organist Dirk Zwart is ook componist van kerkmuziek. Op de fraaie 
cd Bron van leven (verkrijgbaar via www.dirkzwart.com) is een groot aantal 
nieuwe liederen voor koor en gemeente van zijn hand vastgelegd. 
 
Tijdens de muziekdienst op zondag 14 mei horen we hoe dat klinkt en zingen 
we zelf ook mee. Dirk Zwart dirigeert zijn Apeldoornse Koor voor Kerkmuziek 

dat speciaal is opgericht om onder meer 
zijn composities  tot klinken te brengen.  
Voor deze Muziekdienst heeft Dirk Zwart 
een speciaal Evangeliemotet geschreven 
'Ik ben de weg en de waarheid' bij een 
tekst uit evangelie van zondag Cantate, 
Johannes 14: 6-7. Het is een prachtige 
compositie, net als de andere 
composities en liederen die we hebben 

uitgekozen voor deze speciale Muziekdienst. 
Theo van Willigenburg 

 

MIEP aan het (draai)orgel. 
 
 
 
 
 
 
Hoe kom je er toe om een draaiorgel te 
bouwen?”  is de inleiding van de 
voordracht van Bob Furth. Het draaiorgeltje 
mocht ook 'gedraaid' worden door de 
aanwezigen. Miep maakte daar dankbaar 
gebruik van en liet 'het orgel weer klinken'. 
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TAFELGESPREK 23 APRIL  
 

afelgesprek op 23 april met filosoof, econoom en leerling- fietsenmaker 
Sam de Vlieger 

 
Sam de Vlieger, oudste zoon van predikant en uitgever Jan de Vlieger 
(Uitgeverij Skandalon) studeerde aan het Roosevelt College Middelburg, aan 
de Birzeit Universiteit in Ramallah en aan de Universiteit Leuven. Hij is docent 
economie en daarnaast in opleiding als fietsenmaker. We gaan met hem in 
gesprek over zijn belangrijke inspirator, de filosoof, priester en historicus Ivan 
Illich (1926 - 2002) van wie Sam leerde met een kritische blik naar de 

moderne wereld te kijken. Volgens Ilich wordt de 
moderne wereld, net als de antieke wereld waarin 
Jezus leefde, getekend door machtige mythen en 
instituten die de mens afhankelijk maken en een 
gevoel van onmacht geven.  
Denk aan onze afhankelijkheid van de auto: 
doordat er veel geld wordt geïnvesteerd in sneller 
vervoer, wordt de afstand tot basisvoorzieningen 
steeds groter. Iedereen heeft tegenwoordig een 
auto nodig om naar het ziekenhuis of de 
bouwmarkt te gaan. En zelfs alledaagse 

boodschappen kun je niet altijd meer om de hoek halen. In plaats van dat de 
auto de mens helpt om sneller ergens te komen, wordt de mens verplicht om 
steeds vaker en steeds langer in de auto te zitten.  
Sneller gaat het daarmee uiteindelijk niet, want we moeten steeds grotere 
afstanden overbruggen.  Op dezelfde wijze creëert de vliegindustrie een 
illusie van steeds gemakkelijkere bereikbaarbaarheid waardoor we steeds 
langer in het vliegtuig zitten (met alle milieukosten van dien). Sam de Vlieger 
wil met ons praten over al die beloften van tijdwinst (sneller!), betere 
communicatie (sociale media!), meer welvaart (koopkracht!) en volkomen 
zelfbeschikking (afroep-euthanasie): beloften die illusies zijn, maar die wel 
ons leven en denken vullen.  
Vanaf 12.00 uur is er een broodje en iets te drinken en we sluiten af om 13.00 
uur. Theo van Willigenburg is de gespreksleider. 
 

In de maanden mei, juni, juli en augustus zijn er géén 
tafelgesprekken! 

 
 

T 



 

13 
 

VEERTIG-DAGEN-PROJECT VOOR DE VOEDSELBANK 
 

e vastentijd is begonnen, de 46 dagen tussen Aswoensdag en Pasen. Deze 
veertigdagentijd is een periode van vasten en bezinning op de feitelijke 

christelijke levenspraktijk. Alhoewel er zesenveertig dagen verlopen tussen 
Aswoensdag en Pasen (einde van de vastentijd) wordt er traditioneel niet 
gevast op de zes zondagen tijdens die periode waardoor je op veertig dagen 
uitkomt. 
 
Vroeger golden gedefinieerde regels voor het vasten, maar in zowel de 
katholieke als de protestantse traditie is dat niet meer zo. (Alleen de 
Aswoensdag en Goede Vrijdag worden in de RK kerk nog als verplichte 
vastendagen gezien.) Wel wordt individueel of in groepen nagedacht over 
consumeren en of het niet minder kan.  
Zeker in onze welvaartsmaatschappij, waar overconsumptie aan de orde van 
de dag is, zou bezinning een goede zaak zijn. 
 
Waar u aan kunt denken bij minderen in deze periode, is bijvoorbeeld: 

1. Niet roken  
2. Niet snoepen 
3. Minder uitgaan 
4. Minder TV kijken of digitaal bezig zijn 
5. Onthouding van alcohol 
6. Sober broodbeleg 
7.  

Elke vorm van onthouding is goed, als het u bewust maakt van waaróm u 
dingen doet of laat. 
Voorgaande jaren hebben we in de Lutherse Gemeente van Apeldoorn 
individueel de zgn. pindakaaspotjes uitgedeeld. Hierin kon u het geld 
verzamelen dat u uitspaarde met uw vorm van vasten. Met Pasen werden de 
potjes verzameld en de opbrengst ging naar een goed doel. Twee van die 
doelen waren bv het nieuwe liedboek en het orgel voor onze zustergemeente 
in Dzialdowo. 
Dit jaar willen we het iets anders doen. Via deze brief willen we u uitnodigen 
iets te bedenken waar u mee kunt minderen. Het mag best een beetje een 
uitdaging zijn. Veertig dagen geen koffie drinken als u toch al geen koffie 
dronk, is geen offer.  
 
Het geld dat u uitspaart kunt u in ons spaarvarken kwijt, dat tot Pasen in de 
Lutherzaal verblijft.  

D 
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Of u nu een grote of kleine inspanning levert: alle bijdragen zijn welkom. 
De opbrengst is bestemd voor de Voedselbank, die mensen helpt die niet 
meer kúnnen minderen omdat ze al op de bodem van het bestaan leven. 
We hopen dat u met ons meedoet, en wij wensen u veel succes. 
 

De diaconie van de Evangelisch Lutherse Gemeente in Apeldoorn. 
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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). 
Mattheüs 4, 1-11   “Veertig dagen” 

1 

Dán  
wordt Jezus omhooggevoerd naar de 
woestijn  
door de Geest,  
om beproefd te worden door de 
uiteenwerper.  

 

2 
Na veertig dagen en veertig nachten 
vasten  
raakt hij ten slotte uitgehongerd.   

3 

De beproever komt op hem toe en 
zegt tot hem:  
als je een zoon van God bent,  
zeg dan dat deze stenen  
broden worden!  

 

4 

Maar hij zegt ten antwoord:  
er is geschreven:  
niet bij brood alleen  
zal de mens leven,  
maar bij alle spreken dat voorbijtrekt  
door de mond van God (Deut. 8,3)!  

 

5 

Dán  
neemt de uiteenwerper hem mee  
naar de heilige stad,  
doet hem staan op de dakrand  
van het heiligdom  

 

6 

en zegt tot hem:  
als je een zoon van God bent,  
werp jezelf dan naar beneden;  
want er is geschreven:  
aan zijn engelen zal hij over jou 

 

gebieden,  
en op handen zullen ze je heffen  
opdat je je voet niet  
aan een steen stoot (Ps. 91,11-12)!  

7 

Jezus brengt tot hem uit:  
wéér iets dat geschreven is:  
je zult de Heer, je God, niet 
beproeven  
(Deut. 6,16)!  

 

8 

Weer neemt de uiteenwerper hem 
mee,  
naar een zeer hoge berg;  
hij toont hem  
alle koninkrijken van de wereld-op-
orde  
en hun glorie,  

 

9 

en hij zegt tot hem:  
dat alles zal ik jou geven,  
als je neervalt en hulde brengt  
aan mij!  

 

10 

Dán  
zegt Jezus tot hem:  
ga weg, satan!–  
want er is geschreven:  
de Heer, je God, zul je huldigen  
en alleen hém vereren (Deut. 6,13)!  

 

11 

Dán  
laat de uiteenwerper hem los,  
en zie, engelen komen tot hem  
en hebben hem bediend.  

 

 
Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd (naar de veertig weekdagen 
vanaf Aswoensdag tot aan Eerste Paasdag) leest de kerk vanouds het verhaal 
van de "veertig dagen en veertig nachten" die Jezus vastend in de woestijn 
doorbrengt, vaak benoemd als 'de verzoeking in de woestijn' want feitelijk 

I 
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gaat het over wat zich afspeelt ná die veertig dagen. Jezus –hongerig en 
dorstig– wordt bezocht door de duivel,  diabolos: de "tussenwerper" of 
'"uiteenwerper", die in vers 10 wordt aangesproken als satan, een aanduiding 
die in de Hebreeuwse Bijbel zoiets betekent als "tegenstander" of 
"aanklager". De Septuaginta (de oudste Griekse vertaling van het Oude 
Testament) vertaalt dat Hebreeuws met diabolos. 
In Matteüs 4 wordt de analogie tussen Jezus (en zijn leerlingen) en de 
geschiedenis van Israël voortgezet: na het verblijf in Egypte (Matteüs 2) trekt 
Jezus door het water (doop - Matteüs 3) heen en dan veertig dagen de 
woestijn in. In hoofdstuk 5 komt hij aan bij de berg (Sinaï) waar hij –als 
Mozes– de Tora, de leefregel van God onderwijst. 
De analogie met het volk Israël dat veertig jaar in de woestijn verbleef is 
expliciet door het eerste citaat (in Matteüs 4,4) uit Deuteronomium 8,4.  Net 
voorafgaande aan dat citaat lezen we in Deut. 8,3: "Gedenkt dan heel de weg 
welke de ENE, je God, je deze veertig jaar heeft doen gaan in de woestijn; om 
je te verootmoedigen, om je te beproeven, om te weten wat er in je hart 
omgaat: bewaak je zijn geboden of niet?" En dan in Deut. 8, 3: "Hij laat je 
honger lijden, hij doet je het manna eten ....opdat hij je tot erkenning zal 
brengen dat niet bij brood alleen de mens zal leven, maar bij al wat uitstijgt 
uit de mond van de ENE." 
Dat het volgende citaat genomen is uit Psalm 91 is ook op geen enkele manier 
toevallig. Deze psalm maakt deel uit van spreuken en psalmen die werden 
gebeden ter bescherming tegen demonen en kwade krachten. Psalm 91,5-6 
("Je zult niet vrezen voor het schrikbeeld van de nacht, voor de pest die 
rondwaart in het donker, voor de koorts die woedt in de middag") wordt in 
de Septuaginta zo begrepen: achter "koorts" voegt de Septuaginta toe kai 
daimoniou (en voor de diabolos). De ironie is dan dat het in Matteüs 4,6 de 
satan is die Psalm 91 citeert. De Hebreeuwse verstaander moet de bitter 
humor wel hebben begrepen: de satan citeert uit een tekst die gebruikt 
wordt om kwade machten te verjagen! 
Matteüs 4,8 gebruikt termen uit Deut. 34, 1-4 zoals vertaald door de 
Septuaginta: God laat daar aan Mozes "al het land" zien, met de suggestie dat 
het gaat om "heel de wereld". En Matteüs 4:11 verwijst expliciet naar 1 
Koningen 19,5-8 waar Elia wordt gevoed door een engel (een 
"boodschapper"), waarna hij zo gesterkt is dat hij veertig dagen voortgaat 
zonder voedsel tot bij de berg van God, de Horeb. 
Israël, woestijn, Mozes, Elia, berg: Matteüs is bijna klaar voor de ...... 
Bergrede. 
 

Theo van Willigenburg 
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AGENDA 
 

APRIL 
 
04 Muziek 14.00 uur Lutherzaal  
09 
18 

Muziekdienst 
Delen uit de Mattheüs Passion 
Zie blz. 10 
Kerkenraadsvergadering 

12.00 uur 
19.45 uur 

Lutherzaal 
 

20 
 
23 

Themacafé: Beelden buiten 
Apeldoorn zie blz. 7-8 
Gast aan tafel: Sam de Vlieger  . 
Zie blz. 12 

16.30-19.00 uur 
 
12.00 uur 
Aansluitend op de 
dienst van 
10.00 uur 
 

Regentessekerk 
 
Luthersekerk 

    
MEI 
  
14 

 
Muziekdienst 
Composities Dirk Zwart 
Zie blz. 11 

 
12.00 uur 
 

 
Koffie en thee om 
11.00 uur 

18 
21 
 
31 
 

Kerkenraadsvergadering 
Bloemendienst 
Zie blz. 28 
Luthersoos, uitstapje. 
Zie blz. 8-9 
 

19.45 uur 
10.00 uur 
 
10.00 uur 
 

 
 
 
Regentessekerk 
 

    
Mutaties 
 
Overleden: 
mw. R.E.J. Eckart  ( 88 jaar)  Socratesstraat 308A         7323PR Apeldoorn  
  
Verhuisd:  
mw. G. Wolkenhauer      Kwikstraat 30                   7334 BJ Apeldoorn 
hr. Sj. Tiemens        R. de Beerenbrouck- 
                                               straat 73                            7331 LN Apeldoorn 
mw. I.F. van den Broek      Eper Veste 41                   8161 AC Epe 
 
Ingeschreven: 
mw. L. Eijlander       Beethovenlaan 26             7333 CD Apeldoorn 
hr A. Blaauw       Salomonszegel 98             7422 LJ  Deventer 
hr. P.E. Rap                            Oude Arnhemseweg 292  7361 TW Beekbergen 
mw. M. Rap –  Köpcke      Oude Arnhemseweg 292  7361 TW Beekbergen  
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Datum Zondagsnaam Tweede Ontvangst 
Aanvang Voorganger Collecte   

Antependium Bijzonderheden     
2-Apr Judica     

10.00 uur diaken Th. van Driel orgelfonds hr. J. van de Braak 
paars      
9-Apr Palmarum     

12.00 uur (Palmzondag) muziekfonds hr. Th. van Driel 
paars ds. P. Oussoren     

  muziekdienst     
16-Apr Pasen     

10.00 uur hr. R. Bloemendal diaconie hr. J. van de Braak 
wit   voedselbank   

23-Apr Quasi Modo Geniti     
10.00 uur ds. C.L. Kraan diaconie hr. Th. van Driel 

wit Avondmaalsviering de Herberg   
12.00 uur Gast aan tafel     

30-Apr Misericordias Domini     
10.00 uur hr. Th. van Willigenburg restauratiefonds hr. Th.van Driel 

wit      
7-May Jubilate     

10.00 uur hr. R. Bloemendal orgelfonds hr. J. van de Braak 
wit       

14-May Cantate     
12.00 uur ds. P. Oussoren muziekfonds hr. M. Brand 

wit muziekdienst    
21-May Rogate     

10.00 uur ds. J. Kappers restauratiefonds hr. Th. van Driel 
wit bloemendienst     

28-May Exaudi     
10.00 uur ds. C.L Kraan.  diaconie hr. J. van de Braak 

wit Avondmaalsviering Dzjaldowo   
4-Jun Pinksteren     

10.00 uur diaken Th van Driel orgelfonds hr. J. van de Braak 
rood       
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Mededelingen Voorbereiding Organist Koffiedienst 
        
  Schriftlezingen Koster   
  mw. J. Mulder hr. D. Delsman hr. en/of mw. 

hr. M. Brand    Kleinbhussink 
  mw. A. Leentfaar hr. F. van de Kraats   
  mw. L. Roomer hrn. E & S de Jong mw. J. Brasz 

Hr. P. Roomer     mw. A. Leentfaar 
  hr. P. Roomer hr. H. van Iwaarden   
        
  hr. M. Brand hr. D. Delsman hr. en/of mw. 

hr. M. Brand    Kleinbussink 
  hr. F. Blaakmeer hr. F van de Kraats   
  mw. J. Mulder hr. D. Zwart mw. C. Honders 

hr. J. van de Braak       
  hr. Th. van Driel hr. F. van de Kraats    
        
  mw. J. Mulder hr. D. Zwart mw. A. Leentfaar 

hr. M. Brand      
  mw. A. Leentfaar hr. F. van de Kraats   
  mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart hr. en/of mw. 

hr. P. Roomer     Kleinbussink 
  hr. F. Blaakmeer hr. H. van Iwaarden   
  mw. L. Roomer hr. D. Zwart mw. J. Brasz 

hr. P. Roomer    mw. A. Leentfaar 
  hr. P. Roomer hr. H. van Iwaarden   
  hr. Th. van Driel hr. H. Gulink mw. C. Honders 

hr. J. van de Braak       
  hr. F. Blaakmeer hr. F. van de Kraats   
  mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart mw. A. Leentfaar 

hr. M. Brand      
  hr. M. Brand hr. F. van de Kraats   
  mw. J. Mulder hr. J Leemhuis hr. en/of mw. 

hr. P. Roomer     Kleinbussink 
  mw A. Leentfaar hr. H. van Iwaarden   
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VAN DE KERKRENTMEESTER 

Opbrengst collecten januari en februari 2017. 
 
Kerk en Diaconie                           €    408,65 
Muziekfonds                                  €    416,50 
Orgelfonds                                     €      53,00 
Restauratiefonds                           €      48,70 
Diaconie - Dzialdowo                     €    112,10 
Onderhoud gebouw                       €      63,90 
 

Aan onze gemeenteleden, lezers van Opwaarts. 
 
In januari jl. heeft u allen de brief inzake de Aktie kerkbalans ontvangen. In 
deze brief is u gevraagd, zoals gebruikelijk om een antwoord formulier 
ingevuld terug te sturen. Van de 129 geadresseerden hebben er 15 de 
moeite genomen om dit formulier terug te sturen. Gezien de informatie op 
de formulieren zijn dit de leden die het merendeel van de vrijwillige 
bijdrage opbrengen.  
Bedankt voor de moeite die u genomen hebt! 
Er bestaat dus een grote groep ingeschreven leden die niets meer aan de 
kerk bijdragen, om welke reden dan ook. Toch doen we nogmaals een 
beroep op u die de laatste jaren geen financiële bijdrage hebt gedaan om 
nu een andere keuze te maken. Met iedere, ook kleine bijdrage, is de 
Lutherse gemeente geholpen. De afgelopen jaren zijn ons vele trouwe 
gemeenteleden ontvallen door overlijden. En zoals ik eerder al schreef, 
behalve dat we deze mensen in de gemeente missen, zijn ook hun 
bijdragen weggevallen. 
 

 



 

21 
 

 
APRIL    
07 Mw. G.P.C. Honders-

Scharten 
Prinsenhof 26 7315 HZ Apeldoorn 

23 Hr. D.F. Delsman Sterrenlaan 14 7314 KJ Apeldoorn 
    
MEI    

04 Mw. G.J. Hamaker – 
van Hunenstijn 

Alberdastraat 190 7331 LL Apeldoorn 

05 Mw. H.J. Mooij Langeweg 68 7315 CZ Apeldoorn 
12 Mw. T.J. Blom – den 

Dunnen 
A, Heinsiusstraat  5 7331 Nv Apeldoorn 

20 Mw. J.G. Besarius- van 
Hunenstijn 

Ravelijn 88 7325 NX Apeldoorn 

 
  

KLEURRIJKE FEESTEN EN GEDENKDAGEN (APRIL) 
 

Dit jaar vallen veel geloofsfeesten in april door de maanstand. Omdat het islamitische 
maanjaar 12 dagen korter is schuiven deze feesten elk jaar vooruit.   
 
* 1: ‘Juf, uw schoenveter zit los.’ Als juf dan 
naar haar schoen kijkt, klinkt er uit vele 
kelen: ‘Eén april !’ Op deze dag mag je 
anderen op een grappige manier voor de 
gek houden. Want tot 1562 begon het 
nieuwe jaar op 1 april. Paus Gregorius 
besloot toen dat er een kalender moest 
komen die gelijk liep met de zon en daarna 
begon het Westerse nieuwe jaar op 1 
januari. Maar de ‘grapjesdag’ is blijven 
bestaan.  
* 4: Râma Navami, Hindoes. Geboortedag 
van Ram, de 7e incarnatie van Vishnu. De 
hindoes beschouwen Ram als de ideale 
vredelievende mens en koning. In tempels 
wordt uit de Ramayana gelezen. 
* 8: Geboorte van Boeddha, Mahayana-

Boeddhisten. Afkomstig uit Japan en 
Taiwan.  
* 5: Qing Ming (Gravenfeest), Chinese 
Boeddhisten. De graven van voorouders 
worden schoongemaakt en vereerd. De 
familie viert, in verbondenheid met de 
over-leden voorouders, het geschenk van 
leven. 
* 9: Palmpasen, Christenen. Herdacht 
wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem, 
waarbij mensen met palmtakken 
zwaaiden. Kinderen maken een ‘Palmpa-
senkruis’, een met smakelijke symbolen 
versierd houten kruis.    
* 9: Internationale dag Arya Samaj, 
Hindoes.  Gevierd wordt de 
verbondenheid met en 
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verantwoordelijkheid van mensen 
tegenover het universum. 
* 10: Hanuman Jayanti, Hindoes. De 
geboorte van de god Hanuman wordt 
gevierd, de beschermer tegen en verdrijver 
van kwade geesten en demonen. 
* 10: Sederavond, Joden. Op de 
vooravond van Pesach wordt over de 
uittocht uit Egypte verteld. Voedsel uit die 
tijd wordt gegeten, zoals de bittere 
mierikswortel. Daarna staan lekkernijen op 
tafel. 
* 11 – 17: Pesach, Joden. Op Pesach, het 
Joodse Paasfeest, wordt de uittocht van 
het Joodse volk uit Egypte herdacht. Na 
zo’n 400 jaar slavernij wordt het volk door 
Mozes uit Egypte geleid naar het beloofde 
land Israël. Alleen ongedesemde 
levensmiddelen zonder gist worden 
gegeten.  
* 13: Witte Donderdag, Christenen. Op de 
avond vooraf aan zijn gevangenne-ming, 
deelde Jezus een maaltijd met zijn 12 
leerlingen. In veel kerken wordt Heilig 
Avondmaal gevierd.  
* 14: Goede Vrijdag, Christenen. In kerken 
wordt gelezen over de kruisiging en het 
sterven van Jezus op de berg Golgotha. De 
Paaskaars wordt gedoofd. 
* 15: Stille Zaterdag, Christenen. Op de 
avond vooraf aan Pasen komen gelovigen 
in kerken samen voor een wake. 
* 16: Secretaressendag. In 1989 is in 
Nederland deze dag overgenomen uit 
Amerika. 
* 16-17: Pasen, Christenen. Jezus overwint 

de dood en wordt als eerste door Maria 
herkend. Door de opstanding van Jezus 
vertrouwen Christenen op een leven na 
het leven op aarde. Ook ontvangen zij het 
Geschenk van genade en vergeving. 
* 21: Feest van Ridvàn, Baha’i 
Gemeenschap. Bahá’ulláh, grondlegger 
van het Bahái-geloof, maakte in 1863 zijn 
boodschap aan de mensheid bekend in de 
Tuin van Ridvàn (Paradijs), vlak bij Bagdad. 
* 22: Eart Day, Dag van de Aarde. De zorg 
voor de aarde staat centraal. 
* 23: Jom Ha Sjoa, Joden. Op de ‘Dag van 
de Vernietiging, de Holocaustdag’ wordt 
het vermoorden en vernietigen van 6 
miljoen Joden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog van 1940 tot 1945 herdacht. 
* 24: Lailat al Miraadj/Mirac Kandili, 
Moslims. ‘s Nachts wordt de nachtelijke 
hemelreis herdacht van de Profeet 
Mohammed van Mekka naar Jeruzalem en 
vervolgens naar de hemel. 
* 25: Proclamatie van de RMS, Molukkers. 
In 1950 maakten de Molukkers zich los van 
Indonesië en werd op Ambon de Republiek 
Maluku Selatan (RMS) uitgeroepen. 
* 27: Koningsdag. Op de verjaardag van 
Koning Willem Alexander zijn scholen en 
bedrijven gesloten. Op straat zijn 
multiculturele vrijmarkten en volksfeesten.  
* 30: Regaib Kandili (Nacht van de 
Wonderen), Turkse Moslims. De 1e nacht 
van donderdag op vrijdag van de 7e maand 
Radjab wordt herdacht dat de moeder van 
Mohammed, de Grote Profeet, deze nacht 
zwanger werd. 
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KYRIE en GLORIA 
 

aren geleden bezochten we op een zondagochtend een Lutherse kerk in 
Duitsland, we waren op vakantie in de buurt van Detmold. Mooie kerk, 

mooi orgel, mooie akoestiek. De liturgie was zeer herkenbaar. Na de inleiding 
volgde, net als bij ons, het Kyrie en Gloria. Alleen…., net even anders. Na een 
paar seconden stilte klonk opeens een prachtige donkere stem vanaf de 
orgelgaanderij: “Ky-ri-e e-lei-son “, a-capella, dus zonder begeleiding. 
Vervolgens klonk met een zacht register het akkoord voor de gemeente, die 
inviel met “Heer ontferm U”, op z’n Duits dan, maar dat begreep u al. En zo 
ging het door, tot en met het Gloria. Toen pas klonk de stem van de 
voorganger: “De Heer met u allen”, vervolgens de gemeente weer…, etc. Dit 
was heel erg mooi en indrukwekkend. 
Nu bij ons. De meeste voorgangers kunnen prachtig praten, sommige kunnen 
ook nog aardig zingen, enkele helemaal niet. Als er een ‘dienstdoende’- 
voorzanger aanwezig is dan is het snel opgelost, hij neemt het over van de 
voorganger. Liefst (wat mij betreft) a-capella en vanaf de orgelgaanderij. En 
als er geen voorzanger aanwezig is dan zou de organist die taak kunnen 
overnemen. Ook weer het liefst a-capella en  met een zachte begeleiding 
voor de respons van de gemeente. Een paar keer heeft dit al gewerkt, Dirk 
Zwart vanachter het orgel, Theo van Willigenburg (a-capella) vanuit de 
kerkzaal, ondergetekende (a-capella) vanachter het orgel.  
Smaken verschillen natuurlijk, maar persoonlijk vind ik deze manier van 
uitvoeren van het Kyrie en Gloria een verrijking van de liturgie. En de minder 
goed bij stem zijnde voorgangers zijn het vast wel met mij eens. U ook? 
 

Dirk Delsman 
 

 

J 
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Classicale vergadering van Apeldoorn 
scriba: Gerrit Bok 

Thorbeckestraat 11 
7331 RG Apeldoorn 

055 542 1035 
gerrit.w.bok@hetnet.nl 

www.pknclassisapeldoorn.nl 
 
Verslag Classicale vergadering 25 januari 2017 
 
Opening 
Dit jaar gedenken we dat Luther 500 jaar geleden zijn 95 stellingen 
publiceerde en zo de reformatie in gang zetten. Dr. Theo van Willigenburg, 
cantor van de Evangelische Lutherse kerk houdt hierover een boeiende 
Tischrede. Thema is ‘de vrijheid van een Christen’. Luthers bekendste werk is 
de ‘De geknechte wil’.  Hoezo zijn wij dan bevrijdt als onze wil gebonden is? 
Met gebonden zijn bedoelt Luther dat we geen keuzes kunnen maken die ons 
in een goed blaadje brengen bij God.  Op één of andere manier komen we 
altijd bij het kwade uit. De zonde regeert.   
Hoe weten we dan wat zonde / het kwade is? Dat weet de mens pas als hij 
bevrijd is. Gerechtvaardigd zijn, daar draait het om. Zonde is geen 
voorwaarde om gerechtvaardigd te worden. Nee, het is juist andersom. De 
rechtvaardiging geeft het zondebesef. Waar wij van nature om vergelding 
vragen, stelt Christus: Heb u vijanden lief. Dat is andere taal. Het is leven in 
een vrije ruimte die geschapen wordt in nabijheid van Jezus van Nazareth.  
Geloof is niet te vatten met woorden als overtuiging of aanvaarding van een 
waarheid. Geloof wordt ons geschonken; een genadegave.  
 
 

mailto:gerrit.w.bok@hetnet.nl
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De vergadering neemt de volgende besluiten: 
In het moderamen zijn gekozen: 
• ds. Marrit Bassa, predikant in Voorst, preses 
• ds. Gerdina Loeve, predikant in Apeldoorn, assessor 
• Gerrit Bok, ouderling, lid van Apeldoorn AK, scriba 
• Steven Lobregt, notulist, penningmeester, lid De Fontein 
 
In het breed moderamen zijn gekozen: 
• ds. Arjan de Graaf, Hoenderloo, secundus ds. B. Jongeneel, Eben-

Haëzerkerk  
• diaken Wim Witteveen, Beekbergen 
• diaken Hans Kiel, Grote Kerk 
• ouderling-kerkrentmeester Antoon Menkveld, 2e scriba, Hall, secundus 

Gerjan Nijland, Zutphen 
 
Er wordt onder dank voor hun inzet afscheid genomen van de visitatoren ds. 
Hans van Driel en ds. Hanny van Boggelen. Gezien alle op handen zijnde 
wijzigingen worden geen vervangers aangesteld. 
 
Toelichting bij 1e pakket wijzigingsvoorstellen 
Dr. Jaap van Beelen heeft een presentatie gemaakt. Deze is aan de 
kerkenraden toegestuurd. Het gaat deze avond om het stellen van 
verhelderende vragen. De inhoudelijke discussie wordt in de kerkenraden 
gevoerd en op de volgende classicale vergadering.  
 
De kerk heeft in Kerk 2025 ‘Back tot de Basics’ in gang gezet. Transparantie, 
eenvoud en Ruimte. Het nieuwe beleid leidt tot aanpassen van de kerkorde.  
Zijn we binnen de kerk bezig met bezinning op geloof, geloofsoverdracht en 
communicatie in de missionaire situatie? Hoe zit dat met bestaande 
gemeenten en met nieuwe geloofsvormen. Welke structuur is noodzakelijk? 
Daarbij passen diaconaat en maatschappelijke presentie. 
 
De volgende 10 kernvragen worden aan de kerkenraden voorgelegd. 
1. Kunt u instemmen met de samenvoeging van classicale vergaderingen die 
ertoe leidt dat er straks 11 classicale vergaderingen zijn in plaats van de 
huidige 75? 
 
2. Kunt u ermee instemmen dat straks de (wijk)kerkenraden niet meer 
rechtstreeks een kerkenraadslid afvaardigen naar de classicale vergadering, 
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maar dat zij een lid van de classicale vergadering aanwijzen door middel van 
verkiezingen? 
 
3. Kunt u instemmen met de sleutelrol die de voorzitter van de classicale 
vergadering (classispredikant genoemd) straks zal spelen? 
 
4. Kunt u instemmen met de rol die de (nieuwe) ringen straks zullen krijgen 
voor de ontmoeting tussen de gemeenten? 
 
5. Kunt u ermee instemmen dat straks van de reguliere visitatie geen sprake 
meer zal zijn, maar dat de classispredikant de opdracht heeft elke vier jaren 
alle gemeenten en alle predikanten in de classis te bezoeken? 
 
6. Kunt u instemmen met de bevoegdheid die de classispredikant straks krijgt 
om bij problemen in een gemeente voorlopige maatregelen te nemen? 
 
7. Kunt u instemmen met de voorgestelde samenstelling van de generale 
synode (vijf ambtsdragers per classicale vergadering, drie namens de 
evangelisch-lutherse synode en één namens de Réunion Wallonne)? 
 
8. Kunt u instemmen met de bredere mogelijkheden om huisgemeenten in te 
stellen? 
 
9. Kunt u instemmen met de sterke vereenvoudiging van ordinantie 2, over 
de gemeenten, waardoor kerkenraden meer vrijheid krijgen om zelf vormen 
van samenwerking met andere (wijk)gemeenten te ontwikkelen? 
 
10. Kunt u instemmen met de mogelijkheid om een gemeente op te heffen? 
 
Op de informatieavond kon dr. Jaap van Beelen bijna alle informatieve vragen 
goed plaatsen en toelichten.  We wensen de kerkenraden veel wijsheid toe 
met het beantwoorden van deze vragen.  
 
Afsluiting 
De preses sluit de vergadering en we zingen in de kerk met elkaar het 
Lutherlied.  
 

Steven Lobregt,  
notulist classicale vergadering Apeldoorn 
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OPLEIDEN TOT LUTHERS PREDIKANT 
 
Persbericht: Opleiden tot Luthers predikant 
Hoe zijn door de eeuwen heen mannen (en sedert 1929 ook vrouwen) 
opgeleid tot (Hersteld) Evangelisch-Luthers predikant? Waarom richtte 
Koning Willem I in 1816 een (Koninklijk) Evangelisch-Luthers Seminarium op? 
Wat was de relatie Kerk en Staat in de 19de eeuw? Welke hoogleraren hebben 
aan deze predikantsopleiding gedoceerd en welke curatoren hebben aan het 
Luthers Seminarium leiding gegeven?  

Deze studie – bijna 800 
bladzijden - beslaat voor-
namelijk de periode 1816-
1876, dus sinds de oprichting 
van de Evangelisch-Lutherse  
Kweekschool tot aan de 
nieuwe wet op het Hoger 
Onderwijs. Het gaat om een 
naslagwerk over een tot nu 
toe onderbelicht stuk 
geschiedenis van het 
Nederlandse Lutheranisme. 
De auteur van dit 
standaardwerk is Drs. Th.A. 
Fafié* (1945), Luthers theo-
loog en kerkhistoricus. Hij 
richtte in 1987 het Documen-
tatieblad Lutherse Kerk-
geschiedenis op en is tevens 
eindredacteur van dit 

periodiek. Bijna veertig jaar (1968-2007) was hij als docent werkzaam in het 
(voortgezet) onderwijs met als vakken Godsdienst, Maatschappijleer en 
Latijn.  
De SLUB -  de Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel te Den Haag - gaf 
dit boek uit. U kunt het bestellen per e-mail slubdenhaag@hetnet.nl of per 
telefoon 070-3648094. Het boek kan gratis worden afgehaald of voor € 10,00 
(verzendkosten) worden besteld. Lutherse Burgwal 7, 2512 CB Den Haag. 
 

x De vader van de auteur Ds. G. Fafié was predikant in onze Lutherse 
gemeente van 1946-1950. 

 

mailto:slubdenhaag@hetnet.nl
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BLOEMENZONDAG 
 
 
 

e zondag na Moederdag, 21 mei, is de laatste jaren 
tot bloemenzondag geworden in onze gemeente. 

Er worden bloemen gebracht naar zieke gemeenteleden 
en anderen die niet meer in de kerk kunnen komen. 
Dat wordt allemaal geregeld en betaald door de 
diaconie. 
Als kerkganger kunt u fysiek een steentje bijdragen 
door ze weg te brengen.  

  
Namens de diaconie, 

 
 
 

 
 
 

D 
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IK ZAL ER  ZIJN  
 
 
Ik zal er zijn. 
 
Hoe wonderlijk. Mooi is uw eeuwige Naam 
 
Verborgen aanwezig deelt U bestaan. 
 
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim. 
 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw 
 
Staat boven mijn leven. Zegt: Ik ben bij jou! 
 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 
 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
                                                                                           Rita 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naar aanleiding van mijn vorige schrijven, is mij gevraagd mezelf voor 
te stellen. 
Laat ik nu de overtuiging hebben dat ik dat niet wil. 
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Dat mijn leven anders is dan bij een gewoon mens in het dagelijks 
leven ziet men doordat ik buiten de deur afhankelijk ben van een 
rolstoel. Ik schaam me daar ook niet voor. Je persoonlijkheid blijft sterk 
aanwezig 
Ik leef in de overtuiging dat een ieder een aandeel heeft in de 
maatschappij, of je nu zwerver, dokter of moeder bent. De kracht van 
het leven is, om het door te geven. 
In mijn geval ben ik ondanks mijn ziekte ook nog moeder van een 
geweldige puber. 
Toen mij de vraag werd gesteld wat heb je liever: geen kind en geen 
ziekte, of moeder zijn en ziek zijn, gaf ik als antwoord: moeder zijn en 
dan maar ziek zijn. Ondanks dit is het toch de liefde voor je kind. 
Moederliefde stelt mij als brandstof in staat om het onmogelijke 
mogelijk te maken. En die is net als geloof de kracht van mijn bestaan! 
Soms komen dingen op je pad en moet je het ermee doen. 
Misschien heeft het wel met zelfregie te maken, waardoor je bepaalde 
dingen niet doet. 
Mijn zelfregie heb ik te danken aan mijn ziekte. Daar ben ik dankbaar 
voor. 
Zo heeft ieder mens wel een positieve kant van iets negatiefs in het 
leven. 
Alleen veel mensen zien niet dat een negatieve wending in het leven, 
ook iets positiefs te weeg brengt. 
Dat is maar goed ook, zo blijft het leven veel mooie kanten hebben. 
Vooral omdat werken vanuit zelfregie mensen in kwetsbare situaties 
helpt bij het vinden van vele eigen oplossingen. Zo hou je grip op je 
eigen situatie. 
Het is ook overtuigd zijn van je eigen sturingskracht. 
Als je door een ziekte afhankelijk wordt, worden veel dingen voor je 
bepaald. 
Door je zelfregie geef je richting aan je leven waar jij je het prettigste 
bij voelt. 
Blijf dicht bij jezelf dat is wat je bijzonder maakt. 
Geluk is niet krijgen waar je zo naar verlangt, maar waarderen wat je 
hebt. 
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Geluk is als een vlinder hoe meer je erop jaagt hoe verder het van jou 
verwijdert. 
Maar als je rustig blijft zitten komt het vanzelf dichtbij, en blijft het op 
je schouder zitten 
 
Mocht men het prettig vinden om met mij kennis te maken, dan doe ik 
dat graag persoonlijk. 
U bent van harte welkom bij mij thuis. 
 

Rita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTREDEN van KAREL WILLEMSEN 
 
Ons gemeentelid, Karel Willemsen is enthousiast muzikant en speelt in de 
formatie Stardust  
  
De formatie StarDust speelt old time Jazz, Dixieland en Swing. 
 
Geïnspireerd door de talloze en nog steeds bekende standards uit deze 
stromingen, stelden een paar musici een repetoire hieruit samen en 
presenteren zich hiermee onder de naam StarDust; een tophit uit de Swing 
periode met een titel die de inhoud van hun repertoire omschrijft. 
 
De formatie brengt nu al jaren hun muziek in een easy-listening interpretatie 
ten gehore. 
  
Op 19 april treden ze van 21.00 tot 23.00 uur op in het Bluescafé,    
Nieuwstraat 74a. De toegang is vrij. 
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UITNODIGING: 67ste KOORWEEK VOOR KERKMUZIEK 
 
Van harte nodigt de Werkgroep voor Kerkmuziek u uit voor de 67ste Koorweek voor 
Kerkmuziek in Huize Elizabeth te Denekamp van maandag 24 juli tot en met zondag 
30 juli 2017. 
    Ook dit jaar wordt in de geriefelijke accommodatie en de mooie omgeving van het 
Franciscaner klooster in Denekamp oude en hedendaagse kerkmuziek ingestudeerd. 
De week staat onder leiding van professionele dirigenten: Hans Jansen (Den Haag) en 
Tymen Jan Bronda (Groningen). 
    Na aankomst op maandagmiddag 24 juli wordt er direct gerepeteerd aan het 
programma voor het slotconcert, aangezien sinds enige jaren de medewerking aan de 
zondagse eredienst aan het eind van de week is. Net als voorgaande jaren zullen er 
enkele werken bij zijn die uitgevoerd worden door een kleinkoor. De bezetting van de 
koren zal ter plekke worden vastgesteld. Op het programma staat muziek van o.a. 
Michael Praetorius, Johann Eccard, Johann Walter, Hugo Distler en Hans Jansen. Met 
het oog op het feestelijke Lutherjaar zingen wij de Musikalische Exequien van 
Heinrich Schütz! 
    Halverwege de week is er een gezellige avond, waar u uw talenten kunt tonen, door 
te musiceren of de deelnemers op een andere wijze te amuseren. Dit is overigens niet 
verplicht!  
    Zaterdagmiddag om 16.00 u is een openbare generale repetitie/concert in de kapel 
van het klooster.  
Zondag wordt om 10.00 u medewerking verleend aan de dienst in de Grote Kerk in 
Almelo. Daarna reizen we af naar de Dorpskerk in Wilp (vlakbij Twello), waar om 
15.30 u het slotconcert plaatsvindt. 
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar wat te drinken, na te praten en afscheid te 
nemen om vervolgens huiswaarts te gaan. 
    De prijs (inclusief de muziek) op basis van volpension bedraagt:  
- voor een 1-pers. kamer: € 565,- 
- voor een 2-pers. kamer: € 505,- 
- voor jongeren zonder vast inkomen: € 265,- (voor een 2-pers. kamer) 
    Meer informatie over de accommodatie vindt u op de website 
www.zustersvandenekamp.nl. 
Aanmelding vóór 1 juli per mail naar ondergetekende via het bijgevoegde 
aanmeldingsformulier of via de website van de werkgroep: 
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/aanmeldformulier of. 
Half juli ontvangt u informatie met routebeschrijving e.d. 
Met vriendelijke groet, namens de Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek 
 
Ineke van der Veen 
Boedapestplein 16 
2548 TD Den Haag 
Tel: 06 188 50 127 of 070 346 49 53 
Email:  ineke3110@gmail.com 

http://www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/aanmeldformulier
mailto:ineke3110@gmail.com
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GEBED 
 
 
 
God, onze Vader, 
uw Zoon Jezus is de weg, de waarheid en het leven. 
Hij leerde ons uw liefde kennen 
door dienstbaar te zijn aan alle mensen. 
 
Hem willen we vol dankbaarheid gedenken, 
Hij die zieken genas en hongerigen te eten gaf, 
die zondaars vergaf en twijfelaars de weg wees, 
die zich vernederde door de voeten van zijn leerlingen te wassen 
en op het einde zelfs zijn eigen leven gaf. 
 
Hij zette zijn volgelingen op het spoor  
van dienstbaarheid voor elkaar en zorg voor de zwaksten. 
We gedenken Hem door brood te delen,  
zoals Hij eens brood deelde met zijn vrienden 
als teken van zijn eigen lichaam,  
als teken van zijn liefde en overgave. 
 
We vragen U: moge dit brood ook ons de kracht geven 
zijn spoor van dienstbaarheid te volgen 
in gemeenschap met apostelen, diakenen en alle gelovigen. 
Dat vragen we U door Jezus, de weg naar U tot in eeuwigheid.  
Amen. 
 
 

Bron: Tot uw dienst.  
Redactie service  
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COLOFON 
 
 
Predikant   
ds. P. Oussoren  Oudegracht 291                      3511 PA Utrecht      
                                                oussorenperadres@kantacedemy.nl 
                                                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              Predikant:  bij ziekte, ziekenhuisopname, overlijden 
                                      Het secretariaat: bij verhuizing etc. .        
 
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:oussorenperadres@kantacedemy.nl
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  Burgh. Grothestraat 8a 3761 CM Soest            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 

 


