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PAASLIED 

 
oor de God van dood en leven, halleluja  
is een nieuwe dag gegeven, halleluja.  

Door zijn liefde, eind’loos groot, halleluja,  
wint het leven van de dood, halleluja.  
 
Wie op toekomst durft te hopen, halleluja,  
zal bevrijd met Mozes lopen, halleluja,  
weg uit dood en slavernij, halleluja  
Mozes volgend, eind’lijk vrij, halleluja.  
 
Wie gelooft in Jezus’ leven, halleluja  
is een zelfde weg gegeven, halleluja,  
helend wat gebroken is, halleluja  
kleur, waar licht ontstoken is, halleluja.  
 
Durf in liefde, hoop, geloven, halleluja  
leef de duisternis te boven, halleluja  
dicht de scheuren van verdriet, halleluja  
liefde leeft de dood teniet, halleluja  
 
God de Heer wil ons bevrijden, halleluja,  
wekt ook ons uit dood en lijden, halleluja  
zing hem daarom een nieuw lied, halleluja.  
liefde leeft de dood teniet, halleluja  

 
 
 

Uit: in de ronding van de tijd, gedichten en gedachten  
Heleen Pasma 

 
te zingen op melodie lied 624 Nieuwe Liedboek 

 
 
 
 
 
 

D 
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OP REIS NAAR PASEN 

 
e zijn op reis gegaan; veertig dagen gaat de reis duren.  
We stappen natuurlijk niet echt in de trein, in onze auto, laten ons naar 

Schiphol rijden, maar we gaan meer op een spirituele manier op reis. We gaan 
mee de woestijn in waar we vasten en bidden, waar we honger hebben en op de 
proef gesteld worden. We beklimmen een hoge berg, willen onze tenten 
opzetten en daar iets geweldigs beleven: we beleven God zelf die ons zijn eigen 
Zoon wijst. Maar we gaan ook door een dal van diepe duisternis met duivels en 
demonen en voelen ons angstig en verlaten, maar dan is er onderweg die 
ontmoeting daar bij het meer met vele anderen en we luisteren naar Hem, uren 
lang; we worden hongerig, hebben niets bij ons maar voordat we ons zorgen 
kunnen maken is daar een overvloed aan brood en vis, voor iedereen genoeg!  
En een poosje later bevinden we ons in een grote stad en het juichen en roepen 
van een grote mensenmassa steekt ons aan, palmtakken worden doorgegeven 
en we roepen en juichen mee en zien hem langsrijden en zwaaien vol overgave.  
Op naar wat ons te wachten staat in de week die komt....  
Als je er wat dieper over gaat nadenken kun je deze reis vergelijken met de loop 
van een mensenleven met allerlei momenten van overgang, van verandering: 
volwassen worden, huwelijk, geboorte van een kind, pensioen, afscheid moeten 
nemen van geliefden, oud worden….  
Veel van deze momenten van overgang brengen soms grote geestelijke 
veranderingen teweeg, die je kunt vieren met bepaalde rituelen en gebruiken, 
als doop, belijdenis, huwelijksviering, een jubileumfeest, een afscheidsreceptie... 
En al deze rituelen en gebruiken brengen een afscheid van een vorige situatie en 
een overgang naar een volgende levenssituatie met nieuwe sociale relaties, een 
andere tijdsindeling, een intense ervaring van gemeenschap, eenheid en 
vernieuwing en van door de dood heenkomen... En wanneer je zo intensief de 
Veertigdagentijd beleeft en de Paasnacht doorleeft moet je je wel een ander 
mens voelen als de Paasmorgen aanbreekt.  
Ik las eens een prachtig verhaal van een priester, (*) die tot het laatste moment 
geen enkel idee had voor de preek die hij tijdens een Paaswakedienst voor 
studenten moest houden. Hij zat in zijn auto voor de kerk en dacht aan de 
apostelen die de hele nacht hadden gevist en niets hadden gevangen, maar op 
Jezus woorden zeiden ze: ’Ok, op uw woorden zullen we nog één keer de netten 
uitgooien.’ En bij deze priester groeide toen het gevoel dat hij die preek maar uit 
handen moest geven, misschien was die niet eens belangrijk. En ineens zag hij de 
preek voor zich. Hij reed naar een bevriende bloemist en een uur later stond hij 
met een prachtig boeket rozen achter de microfoon in de kerk. En hij vertelde de 

W 
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mensen wat je allemaal met rozen kunt doen: je kunt ze breken, en hij brak er 
een; je kunt ze op de grond gooien, en hij gooide er een op de grond; je kunt er 
bovenop gaan staan, en hij stond er bovenop; en je kunt ze wegtrappen, en hij 
trapte ze weg.  
Op dat moment zei iemand vooraan: ‘Dat is toch zonde!’’ En hij ervoer een bijna 
vijandige stilte, waarop hij zei, ‘Ja, dat is zonde. Dat doe je allemaal niet met 
rozen. Maar mensen zijn daar ook niet voor gemaakt, dat is ook zonde. Dat is 
ontzettend zonde…’  
Het was doodstil in de kerk. Het was alsof iedereen bezig was met gebroken 
mensen. Maar ook met die figuur van Jezus, die iedereen van de grond raapte en 
gebroken mensen nieuwe levenskansen gaf. Het werd duidelijk dat Pasen de 
beleving was, van door de dood heenkomen. Van kiezen voor het leven. Van het 
beste in je oproepen en daar voor knokken... Heel voorzichtig heeft hij toen die 
gebroken en vertrapte rozen van de vloer gehaald en ze op het altaar gelegd en 
een panfluit speelde en de mensen hielden hun adem in, individueel maar ook 
als groep.  
Dat de weg naar Pasen voor u een belevenis mag worden, een ervaring die het 
beste in u oproept en u nieuwe levenskansen biedt! Dat wens ik u.  
(* Frans van der Ven SJ ‘In dit teken...’)  
 
 

OPWAARTS  Maart – April  2009 
Mieke Heineman < 2016 

  
Mieke heeft veel overdenkingen geschreven, waarvan deze voor de veeertig dagen tijd, 
welke we graag nog een keer plaatsen.  
 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigq6ajmavZAhVkB8AKHXj1COoQjRwIBw&url=https://www.gospel.nl/virtual/40-dagentijd.html?limit%3D10&psig=AOvVaw1M6HeDpSSM_p0fbHDbVck_&ust=1518896650049147
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TUSSENSTOP PASEN 

 
ie Witte Donderdag in Jeruzalem zaten we ’s 
avonds in de Lutherse Kerk om er de 

avondmaalsviering mee te maken. Voorgangers 
gingen, namens de diverse protestantse kerken 
ter plaatse, samen voor. De een deed de 
gebeden, de ander de lezingen enz. enz. Samen 
deelden ze van het brood en de wijn. Mooi om 
mee te maken. Na de dienst werd het nog 
mooier. Buiten werd ons gevraagd om mee te 
lopen in de processie van die avond. En wel de 
omgekeerde processie van welke gebruikelijk 
was. 

 
 
 
Een paar honderd meter van de 
Lutherse Kerk verwijderd, staat de 
Heilige Grafkerk. Deze is normaal 
gesproken het einddoel van ieder 
processieganger, die begint bij de hof 
van Gethsemane aan de voet van de 
Olijfberg en eindigt bij de kerk waar 
zowel een overblijfsel van Golgotha 
achter veiligheidsglas te bewonderen 
valt als het vermeende tijdelijke graf 
van Onze Lieve Heer. 
 
Wij liepen echter terug: vanuit de Oude Stad richting de Olijfberg. 
We kregen een stencil in de handen gedrukt waarop een aantal teksten stonden 
van liederen die onderweg gezongen zouden worden. Bijzonder was het dat we 
normaal vreemd aankeken tegen zingende processielopers, maar we nu -al was 
het de gewoonste zaak van de wereld- meezongen. De hele lijdensweg – de Via 
Dolorosa - werd gevolgd. Door de Soukh, langs de plaats waar Jezus de 
zweetdoek kreeg aangereikt. De plekken waar Hij ooit viel en waar Simon van 
Serene uiteindelijk gesommeerd werd om Hem te helpen het kruis te dragen om 
langs het huis van Pilatus te lopen en door de Leeuwenpoort de Oude Stad 
achter ons te laten. 

D 
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De kruispunten van de wegen waar we langs liepen, werden door politieagenten 
vrijgehouden opdat wij ongestoord door konden lopen. 
Zo gingen we, zingend en wel, richting de Hof van Gethsemane. 

 
We liepen er voorbij om te eindigen bij 
het Russisch Orthodoxe kerkgebouw.  
We kregen ieder een brandend  kaarsje 
als symbool van de hoop.  
 
 
 
 
 
De plechtigheid werd daar afgesloten 
door gebeden en gezang. We maakten  
een bijzondere ervaring mee. 
Onder de indruk liepen we terug naar de 
stad om ons guesthouse weer op te 
zoeken. Het hoorde bij St. Andrews, the 
Church of Scotland. 

 
 
De Goede Vrijdag processies maakten we mee als toeschouwers. Op tijd hadden 
we ons plekje -van te voren bekeken en goed bevonden- ingenomen. De 
plaatselijke politie -in grote getale zichtbaar en aanwezig dus- nam kennelijk de 
plek in die de Romeinse soldaten destijds moet hebben ingenomen. Mogelijke 
relletjes zijn van alle tijden. De ene groep pelgrims na de andere trok, gewapend 
met kruizen van diverse afmetingen en materialen, zingend langs. Dan weer 
stoppend bij een van de statiën, dan weer voetje voor voetje verder 
strompelend richting de Heilige Grafkerk, want druk was het. We zaten erbij en 
keken ernaar. Wat beleving betreft kon al dit precessiegeweld absoluut niet 
halen bij ‘’onze’’ processie van de dag ervoor. 
 
De Stille Zaterdag heet niet voor niets zo. Al gold dat in de Heilige Grafkerk 
kennelijk niet. Drie verschillende geloofsgroeperingen hebben daar een 
vinger(tje) in de pap. Ze lopen dan ook alle drie door deze kerk heen hun eigen 
ding te doen. Ze zorgen er weliswaar voor niet in elkaars looproute terecht te 
komen, maar chaotisch is en klinkt het wel.  
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Zoals u weet begint na deze dag het 
Paasfeest. We werden uitgenodigd 
om op deze ochtend in alle vroegte 
de Paasviering mee te maken op het 
terras van ons guesthouse. Het 
belangrijkste onderdeel van de 
paasviering was het moment 
waarop de zon opkwam. 
Het donker van de dood werd 
verjaagd door het licht van het 
leven. Door het licht van de 
opstanding van Jezus Christus.  
Dat is Pasen. 
 
Ook dit jaar is Pasen de tussenstop tussen donker en licht, tussen stilstaan en 
verder gaan. We mogen doorgaan met ons leven dat, over Pasen heen, 
perspectief biedt.  
Op weg naar toekomst. Want zelfs als het donker in en om ons is, mogen we 
vasthouden aan de belofte van Gods Licht. 
 
Gezegende Paasdagen - gezegende toekomst - gewenst! 
 

Ruud Bloemendal 
 

PASTORALIA 

       * Miep Mooy heeft aangegeven alle coördinerende taken wat betreft de organisten 
neer te leggen. Zij werd bedankt met een cadeau en een prachtige improvisatie door Dirk 
Zwart. Haar taken worden overgenomen door Jan van de Braak. 
        * Theo van Willigenburg is aan zijn rug geopereerd. De operatie is goed gegaan, 
maar de revalidatie gaat nog even duren. Gelukkig heeft hij diverse taken, zoals het 
zingen en de muziekdiensten al wel weer kunnen hervatten. 
        * Bep van Schaik is in Nieuwegein aan haar hart geopereerd.  
        * Ondanks de gastvrije inzet van Anna Leentfaar is het niet gelukt om voldoende 
mensen naar de koffieochtenden te trekken, zodat  we helaas hebben moeten besluiten 
om hier weer mee te stoppen. Bedenk daarbij dat Anna veel werk verzet achter de 
schermen. Zo zorgt zij er alle zondagen weer voor dat er een keurige orde van dienst kan 
worden uitgereikt.  
        * Twee andere dames, die zich ook inzetten voor het werk in de gemeente zijn 
Lisette Roomer en Nicolet Groeneweg. Lisette is inmiddels bevestigd als diaken. De 
kerkenraad is blij dat de diaconie daarmee versterking heeft gekregen. Wij danken haar 
voor haar inzet en wensen haar Gods zegen toe in haar werkzaamheden. 
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        * De nota “Kerk 2025” laat ruimte open om ook andere mensen bij de diaconie te 
betrekken, die geen deel uitmaken van de kerkenraad. Daar is Nicolet  een goed 
voorbeeld van. Beide dames heeft u al aan het werk gezien rond de adventsmaaltijd, de 
kerstviering en de nieuwjaarsreceptie.  
        * Ook de naam van Martha Delsman moeten we noemen. Zij zorgt ervoor dat de 
bloemenlijst wordt ingevuld en herinnert eraan wie de bloemen mee moet nemen. Sinds 
november vertegenwoordigt ze onze gemeente in de Programmacommissie van de 
kerken rond het Oranjepark. In dit nummer staan ook weer enkele van deze activiteiten 
vermeld, die echt de moeite waard zijn. Misschien mogen we dan in de komende tijd 
meer mensen daarbij gaan ontmoeten.  
       * We gaan op weg naar Pasen en sluiten de Paastijd af op Pinksterzondag, 20 mei. 
Dan zal het weer bloemenzondag zijn. De kerk zal weer gevuld zijn met bloemen, die na 
afloop van de dienst meegenomen kunnen worden naar zieken en ouderen, waarvan de 
namen door de diaconie worden verzameld.  
 

 

BEVESTIGING LISETTE ROOMER  
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In Gedachtenis – Louise Marguerite Kelling Loor 

*14 juni 1932 - < 2 febrari 2018 

 
 

 
In Gedachtenis – Polly van Dunnewold – te Winkel 

*20 februari 1932 - <10 februari 2018  
  
Op vrijdag 16 februari waren Jan van de Braak en 
ondergetekende in De Slangenburgkerk in 
Doetinchem om er de uitvaartdienst van mevrouw 
Van Dunnewold mee te maken. Tien dagen voor haar 
86e verjaardag overleed zij. Ds. Klaas Bakker 
(voorganger in de Catharinakerk te Doetinchem) had 
als tekst woorden uit Marcus 4: 35 – 41 gekozen. U 
kent ze: ze gaan over de slapende Jezus in de boot die 
op het meer in de storm terecht kwam. Hij begon zijn 
overdenking met de foto van Polly in zijn hand om 
vanuit haar open blik waarmee zij op deze foto de 
wereld in keek, te vertellen over het onbekende land 

aan de overkant. Hoe Polly keer op keer het heeft aangedurfd die overkant op te 
zoeken. Bijvoorbeeld toen zij ging werken, vanuit de omgeving van Winterswijk, 
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in Nunspeet. Hoe zij later telkens weer nieuwe overkanten op wist te zoeken. 
Later samen met haar man Gerhard en hun zoon Gert-Jan. De reis van hen is niet 
zonder storm verlopen. Toch heeft Polly de overkant in durven gaan met behulp 
van haar geloof. Wetend dat je er als mens nooit alleen voor staat. Zoals in de 
nodiging voor de viering van het Avondmaal werd gezegd: “Ik-zal-er-zijn, Ik-ga-
met-je-mee”. In leven en in sterven, in tijd een eeuwigheid. Aan die laatste 
overkant is Polly nu gekomen. Daar waar alles nieuw zal zijn. Dat Gerhard, Gert-
Jan en allen die haar dierbaar zijn, in deze geloofsbevestiging hun troost mogen 
vinden. 

 
Ruud Bloemendal 

 
                                         

TERRACOTTALEGER 
Gedachtenspinsels van een organist 

 
e zit wel eens te denken daarboven…, ‘zal ik straks zacht spelen zodat de 
tekst duidelijker naar voren komt en de mensen beter horen en beseffen 

wat ze zingen, of zal ik veel registers open trekken zodat er voluit gezongen kan 
worden. Als er zo weinig mensen zijn dan zijn ze misschien bang dat ze vals 
zingen als ik zacht begeleid…, misschien toch beter om zo hard te spelen dat vals 
zingen niets uitmaakt, niemand hoort het. Kon ik de zaal maar vullen met 
zingende poppen….’ 

Ik kwam ze weer tegen, op internet, die 
soldaten van klei. Op een zondag was 
dat, een uurtje nadat we de kerk hadden 
verlaten, samen met de weinige andere 
kerkgangers. Die soldaten van klei 
moesten in het hiernamaals de keizer 
van China met zijn schatten beschermen. 
In het hiernamaals moest men de indruk 

krijgen dat er een enorm leger paraat stond. Ik moest er de hele week aan 
denken, kunnen we daar niet iets mee doen? Kunnen we niet bijvoorbeeld 
kerkgangers van klei maken, terracattakerkgangers? Maar dan wel wat 
moderner, 3-D geprint, voorzien van bluetooth, speakertjes, et cetera. Ik ben er 
niet zo in thuis, maar er zijn zeker bollebozen die robotterracottakerkgangers 
(nb: scrabble!) psalmen kunnen laten zingen. Niet zo veel maken dat de hele 

J 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0_-bqmavZAhVQasAKHVpfAcYQjRwIBw&url=https://www.philipjamlean.nl/xian-kunming/&psig=AOvVaw0WmlIIL-CHYtNI30Rka22G&ust=1518896794535067
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kerk vol zit, een paar plaatsen open laten voor de levende kerkgangers. 't Zou 
best wel leuk staan en een goed gevoel geven. 

 
Een week later, weer een dienst. Zegt die dominee als intro voor de collecte dat 
niet de ontkerking het probleem is, maar de ontgeving....! Er komt te weinig geld 
binnen om de zaak draaiende te houden. Valt toch zomaar mijn hele plan in 
duigen. Onze techneuten kunnen best wel zingende robotterracottakerkgangers 
maken, maar om die ook nog 'een duit in het zakje'  te laten doen…, dat zal 
moeilijk, zo niet onmogelijk zijn. Hoewel...., bitcoins...., toch nog even over 
doordenken. 

Dirk Delsman 

TERRACOTTAKERKGANGERS? 
 

isschien niet van terracotta maar van was, speksteen, beton of papier-
maché zullen ze er vast wel komen,- in verlaten kerken: beelden van 

kerkgangers. Er hoeft maar één kunstenaar te beginnen met zo'n 'installatie' (zo 
heet dat) en het is niet meer te houden: hele families zullen hun dierbare 
overledenen als beeld in een kerk laten plaatsen, want kerkgangers lijken net als 
een terracottaleger allemaal op elkaar maar zijn allemaal verschillend; elke 
voorganger ziet dat voor zich. Kerkgangers zijn heel karakteristieke mensen, ook 
als ze niet speciaal karakteristiek zijn. Toekomstige generaties zullen er een goed 
beeld van krijgen hoe kerken er op zondagmorgen vroeger werkelijk uitzagen: 
niet een serene lege ruimte maar een dicht opeengepakte schare mensen, 
zingend, biddend, luisterend of voor zich heen dromend. Een enkeling slaapt 
zelfs. Technisch heel goed mogelijk om ze af en toe ook te laten zingen. 
 
Maar neemt dat het verdriet van Dirk Delsman weg? Natuurlijk niet. Net als hij 
wil ik in de kerk levende mensen meemaken, hun stemmen horen als tegenpartij 
voor een prachtig Leeflangorgel. Maar waar haal je ze vandaan als al dat moois 
van de kerk hen 'niet meer boeit' (zo heet dat)? 
Ik herinner me ineens Frankrijk rond 1985. Al heel lang heeft God in Frankrijk 
niet meer een leven als God in Frankrijk. Zijn huizen en huisjes staan overal, 
juweeltjes staan er in de steden en dorpen te dromen, maar zijn kinderen komen 
hun hemelse Vader er niet vaak meer opzoeken. Die het wél doen zijn met 
hondentrouw gehecht aan hun église of chapelle, maar ze zijn met zo weinig, en 
dat voelt niet prettig en het zingt beroerd. Wat doe je eraan? 
 

M 
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De Dordogne-formule! In 1985 hadden Theo en ik een fietsvakantie in een wijde 
cirkel rondom de grotten van Lasceaux. Natuurlijk bekeken we elke kerk die een 
deur had openstaan. Al snel merkten we dat de parochies clustertjes hadden 
gevormd om zelfstandig elke kerk te kunnen blijven gebruiken en toch áls er een 
dienst was er met een leuk aantal te zitten en te staan. Elke kerk had bij de 
ingang een  bordje waar bijvoorbeeld opstond: 
 
   Diensten om 10.00 uur 
   1ste zondag in Auriac 
   2de zondag in deze kerk 
   3de zondag in St. Genis 
   4de zondag in St. Crépin et Carlucet 
   5de zondagen en grote feesten: zie affiches. 
 
Grote afstanden waren het niet van het ene dorp naar het andere; even goed 
waren er altijd mensen die alleen naar hun 'eigen' kerk gingen, maar daar was 
ook niets tegen, want samen met de caroussel-kerkgangers zorgden zij elke 
zondag voor zo'n 40 tot 50 mensen in de dienst. Afgelopen zomer ging Theo in 
Bussum voor in de Doopsgezinde kerk, namens de Lutheranen, en trof daar een 
vrolijke volle kerk aan van Remonstranten, Doopsgezinden, Lutheranen en 
Vrijzinnig Protestanten die al jaren lang drie zomermaanden bij elkaar kruipen en 
samen de vier kerken langsgaan. Niet uit nood, want ze waren met velen, maar 
omdat ze er plezier in hebben. Je zou zeggen: als de kerken rondom het 
Oranjepark de Bussumformule of het Dordognerecept toepassen, dan kan in elk 
Godshuis iedereen nog vele jaren gelukkig zijn met levende mensen om zich 
heen! 
 

Pieter Oussoren 
              

MUZIEKDIENSTEN IN MAART-APRIL-MEI 2018 
 
Zondag 11 maart  – 12.00 uur 
Delen uit Bach’s Matthäus  
 

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.  

D 



14 
 

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 Timon van Velzen 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. 

 
 
 
Zondag 8 april 2018 -12.00 uur 
Paasaria's uit Oratorium Messiah   - Georg Friedrich  Händel 
 
Händel's beroemde oratorium Messia bestaat uit drie delen. In het bekendste 
deel 1 staan de profetieën in het Oude Testament centraal waarin de komst van 
de Messias wordt voorzegd. In deel 2 wordt Jezus' dood, zijn opstanding en zijn 
hemelvaart bezongen en in deel 3 horen we van Jezus' wederkomst en 
heerschappij.  

Op 8 april klinken drie bekende aria's voor de 
sopraan uit deel 2 en 3:  
But thou didst nog leave his soul in hell,  
How beautiful are the feet,  
I know that my redeemer liveth.  
In deze aria's is er voortdurend een dialoog 
gaande tussen sopraansolo en viool. In een 
enkelvoudige bezetting met één viool en 
alleen kistorgel wordt dat heel 
indrukwekkend tot uitdrukking gebracht. 
Sopraan is Cécile Beemster. De solovioliste is 

Cornelie Wannee en het kistorgel wordt bespeeld door Bob van der Linde. 
 
Zondag 13 mei 2018 - 12.00 uur   
Nieuwe muziek van en door 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.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Profetie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opstanding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelvaart_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wederkomst


15 
 

 
Tijdens de muziekdienst op 
zondag 13 mei horen we hoe dat 
klinkt en zingen we zelf ook mee. 
Dirk Zwart dirigeert zijn Apel-
doornse Koor voor Kerkmuziek dat 
speciaal is opgericht om onder 
meer zijn composities tot klinken 
te brengen.  
 
 

Theo van Willigenburg 
 

SCRATCH/MEEZING-CONCERT PAASORATORIUM 
“het Lam dat ons doet leven” 

 
et paasoratorium scratch-/meezingconcert gaat door! Op zaterdag 24 maart 
kan iedereen die daar zin in heeft, meezingen met het paasoratorium "Het 

Lam dat ons doet leven". ('s Middags repeteren, 's avonds concert). De locatie is 
gewijzigd: het evenement vindt plaats in "De Brug", Schuilenburgerweg 2 in 
Amersfoort. Het concert (gratis toegang, collecte na afloop) begint om 19:30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirk Zwart 
 
 
 
 

H 

Meezingen in een groot samengesteld koor? 
’s middags repeteren, ’s avonds de uitvoering. 
Repeteren vanaf 13:00 uur 
Concert (toegankelijk voor publiek) om 19:30 uur; 
toegang gratis (collecte na afloop) 
Deelname (incl. 3 x koffie/thee): 
individuele zangers: € 30,- 
echtparen: € 50,- 
Aanmelden (liefst z.s.m.) 
via email: compositiefonds@gmail.com 
(vermeld uw naam en adres en stemsoort) 
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WIJZIGING VAN DE LITURGIE  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

Hal - le   -  lu  -  ja...          Hal  - le   - lu  -   ja... 

  Lof -  zij  -  de - Heer...    Lof  -  zij  -  de - Heer..! 

     A  –   men       A – men  A  -  men 

            A       –     men               A      –      men     
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TAFELGESPREKKEN – GAST AAN TAFEL (Maart/April) 
 
Tafelgesprek zondag 25 maart met ds. Foeke Knoppers en ds. Loes Kraan 
WAT BELEEF JE IN DE GOEDE WEEK EN MET PASEN? 
 

p Palmzondag, de eerste dag van de Goede Week gaan we in gesprek met 
twee heel verschillende theologen over de betekenis die deze bijzondere 

dagen die uitlopen op Pasen voor ons kunnen hebben. 
Wat beleven we op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en in de 
Paasnacht en Paasmorgen? Hoe kunnen we het Bijbelse verhaal, de kerkelijke 
traditie, de liturgie en de intense vieringen van deze week verbinden met ons 
eigen geloof en leven? 

 
Loes Kraan is predikant van de Open Hofkerk en 
regelmatig voorganger in de Lutherse Kerk. Zij houdt 
zich binnen en buiten de kerk bezig met zorg en 
inspiratie voor mensen met levens- en 
zingevingsvragen. Maar ook met het creëren van 
plekken waar mensen op het snijvlak van kerk en 
samenleving op adem kunnen komen en elkaar 
kunnen ontmoeten. 

 
 

Foeke Knoppers is emeritus predikant van de 
Remonstrantse Gemeente in de Regentessekerk. Hij 
heeft naam gemaakt als vrijzinnig theoloog en is 
kenner van Spinoza die grote invloed heeft op het 
moderne geloven waarin God op andere manier 
wordt gedacht dan in de traditionele 
Godsvoorstellingen en ook in onze voorstellingen 
inzake Goede Vrijdag en Pasen. 
 
 

We gaan onder genot van een broodje en een drankje van 12.00-13.00 uur in 
gesprek met Loes Kraan en Foeke Knoppers.  
Gespreksleider is Theo van Driel. 
 
Tafelgesprek zondag 22 april met ds. Folly Hemrica 
WAT HEEFT KUNST TE BEIDEN AAN MENSEN DIE OP DE BODEM VAN HUN BESTAAN ZIJN 
AANBELAND? 

O 
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Folly Hemrica is emeritus gevangenispredikant, straat-
pastor in Leiden en  een beeldend kunstenaar. Al tijdens 
haar studie theologie organiseerde zij tentoonstellingen en 
maakte ze keramische objecten.  Daarna volgde ze een 
studie beeldhouwen en schilderen aan de Gerrit 
Rietveldacademie in Amsterdam. Tijdens haar werk als 
justitiepredikant (bijna 17 jaar) combineerde ze haar 
kunstenaarschap met het predikantschap en organiseerde 
vele kunstprojecten met gedetineerden. Momenteel is zij 
straatpastor voor dak- en thuislozen in Leiden. Kijkend naar 

afbeeldingen van de schitterende zeefdrukken die zij maakte met criminelen en 
met opgesloten vrouwelijke asielzoekers vertelt ze over de betekenis die kunst 
kan hebben voor mensen die veel verloren hebben en voor wie de wereld niet 
teder is maar hard.  
Hoe kan verbeeldingskracht en een andere blik op jezelf en op de werkelijkheid 
ruimte schepen voor hoop en nieuwe moed? 
We gaan onder genot van een broodje en een drankje van 12.00-13.00 uur in 
gesprek met Folly Hemrica. Gespreksleider is Theo van Willigenburg. 
 

VERZOENING 
 

ijn schuld 
aan God 

is met een 
knipoog van 
verzoening 
teruggebracht 
tot nul; 
ik ben nu  
dood- 
onschuldig, 
een beter  
leven 
weet ik niet  
                                                                             Geert Boogaard                                            
 

M 
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AGENDA 
 

MAART 
11 Muziekdienst   

Delen uit de Bach’s Mattheüs  
Zie blz. 13 

12.00 uur Koffie en thee om 11.00 
uur in de Lutherzaal 

15 Themacafé 18.30 uur Regentessekerk 
20 Eat & Meet 17.45 uur Doopsgezinde kerk 
20 Kerkenraadsvergadering 20.00 uur  
25 Gast aan tafel   

Ds. Loes Kraan en ds. Foeke 
Knoppers. 
“Wat beleef je in de Goede Week 
en met Pasen”. Zie blz. 17 

12.00 uur Ná de dienst van 10.00 
uur. 

26 Start “Stille Week”,  
Programma zie blz. 29 

  

 
APRIL 
  8 Muziekdienst.  Zie blz. 14 

Paasaria’s G.F. Händel 
12.00 uur Koffie en thee om 11.00 

uur in de Lutherzaal 
17 Kerkenraadsvergadering 20.00 uur  
22 Gast aan tafel 

Ds. Folly Henrica. “Wat heeft kunst 
te bieden aan mensen ....... “ 
Zie blz. 18 

12.00 uur Ná de dienst van 10.00 
uur. 

 
MEI 
13 Muziekdienst. Zie blz. 15 

Muziek van- en door Dirk Zwart 
12.00 uur Koffie en thee om 11.00 

uur in de Lutherzaal 
20 Kerkenraadsvergadering 20.00 uur  

Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek – 28 juli ~ 3 augustus 
 
De Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek organiseert van zaterdag 28 juli tot en 

met vrijdag 3 augustus haar jaarlijkse Werkweek voor Kerkmuziek in Huize 
Elisabeth van de zusters Franciscanessen in Denekamp. 

Meer info en aanmelden:  www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl of via      
                                                    ineke3110@gmail.com 
 

http://www.luthersewerkgroep.nl/
mailto:ineke3110@gmail.com
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Datum Zondagsnaam Bijzonderheden Antependium 

Aanvang Voorganger   2e collecte 

4-Mrt Oculi   paars 
10.00 uur diaken Th. v. Driel   restauratiefonds 

11-Mrt Laetare muziekdienst paars 
12.00 uur dr. T. v. Willigenburg   muziekfonds 

        
18-Mrt Judica   paars 

10.00 uur ds. L. van  Hilten   orgelfonds 
25-Mrt Palmarum Avondmaals- paars 

10.00 uur ds. C. L. Kraan dienst diaconie 
  Gast aan Tafel     

31-Mrt Paaswake   wit 
21.00 uur diaken Th. v. Driel     

1-Apr Pasen   wit 
10.00 uur hr. R. Bloemendal   restauratiefonds 

8-Apr Quasi Modo Geniti muziekdienst wit 
12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 

        
15-Apr Misericordias Domini   wit 

10.00 uur ds. J. Kappers   orgelfonds 
        

22-Apr Jubilate Avondmaals- wit 
10.00 uur ds. P. Oussoren dienst diaconie 

  Gast aan Tafel   
 29-Apr Cantate   wit 

10.00 uur dr. T. v. Willigenburg   onderh. gebouw 
6-Mei Rogate   wit 

10.00 uur hr. R. Bloemendal   restauratiefonds 
        

13-Mei Exaudi muziekdienst wit 
12.00 uur dr. T. v. Willigenburg   muziekfonds 

        
20-Mei Pinksteren   rood 

10.00 uur diaken Th. v. Driel   orgelfonds 
27-Mei Trinitatis Avondmaals- wit 

10.00 uur ds. C. L. Kraan dienst diaconie 
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Ontvangst Voorbereiding Organist Koffiedienst 

Mededelingen Schriftlezingen Cantor Koster 

hr. P. Roomer mw. A. Leentfaar hr. K. Demoet mw. J. Kleinbussink 
hr. M. Brand hr. M. Brand   hr. F. v.d. Kraats 

mw. L. Roomer mw. L. Roomer gebr. E. & S. mw. J. Brasz 
hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg de Jong mw. N. Groeneweg 

      hr. H. v. Iwaarden 
hr. M. Brand hr. Th. v. Driel hr. D. Zwart  mw. C. Honders 

hr. Th .v. Driel hr. M. Brand hr. E. Brasz hr. F. v.d. Kraats 
hr. J. v.d. Braak mw. J. Mulder hr. D. Zwart mw. A. Leentfaar 
hr. Th. v. Driel mw. A. Leentfaar   hr. H. v. Iwaarden 

        
    hr. F. v.d. Kraats   
       

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar n.n.b. mw. N. Groeneweg 
hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg   hr. H. v. Iwaarden 
hr. J. v.d. Braak mw. L. Roomer hr. B. v.d. Linden mw. J. Brasz 
hr. P. Roomer hr. P. Roomer   mw. A. Leentfaar 

      hr. H. v. Iwaarden 
hr. M. Brand hr. M. Brand hr. D. Zwart mw. C. Honders 

hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg   hr. F. v.d. Kraats 
        

mw. L. Roomer mw. L. Roomer hr. K. Demoet mw. J. Kleinbussink 
hr. Th. v. Driel hr. Th. v. Driel hr. E. Brasz hr. F. v.d. Kraats 

  
dr. T. v. Willigenburg 

 hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. B. v.d. Linden mw. A. Leentfaar 

hr. M. Brand hr. M. Brand   hr. H. v. Iwaarden 
hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Delsman mw. J. Kleinbussink 

hr. M. Brand mw. A. Leentfaar   hr. F. v.d. Kraats 
       

hr. P. Roomer mw. L. Roomer hr. D. Zwart mw. J. Brasz 
hr. M. Groeneweg hr. P. Roomer   mw. N. Groeneweg 

      hr. H. v. Iwaarden 
hr. P. Roomer mw. J. Mulder hr. D. Delsman mw. C, Honders 
hr. M. Brand hr. M. Brand hr. E. Brasz hr. H. v. Iwaarden 

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

 



MUTATIES 
 
Overleden: 
Mw. J.B van Dunnewold -   
te Winkel  Holtmate 26 7006 DR Doetinchem 

Verhuisd (naar): 
Mw. M. van Weerdenburg  Hogeweg 31F 3814 CC Amersfoort 

Mw. L. van Leeuwen  Handelstraat 45 7311 CL Apeldoorn 

 
 

VAN DE KERKRENTMEESTER 
 
Collecte opbrengsten november - december 2017 & januari - 2018 

Kerk en diaconie €  766,65 
Muziekfonds €  833,95 
Orgelfonds €  102,90  
Restauratiefonds €    72,90 
Diaconie Dzjaldowo €    51,70 
Diaconie de Herberg €  159,10  
Onderhoud gebouw €    33,00 
Diaconie  Kazachstan €    66,70 
Diaconie  €    70,70 

Jan van de Braak 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Over koffie/thee gesproken 
 
Er is voor degene, die een taak hebben 
tijdens de dienst, koffie/thee 
beschikbaar tot 9.30 uur. 
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MAART 

   22 Mw. E. van Schaik Marconistraat 119 7316 PA Apeldoorn 
 
 APRL 

   7 Mw. G.P.C. Honders-Scharten Prinsenhof 26 7315 HZ Apeldoorn 

10 Mw. A.F. Goedhart-de Gijt Papegaaiweg 26C 7345 DL Wenum-W. 

23 Hr. D. Delsman Sterrenlaan 14 7314 KJ Apeldoorn 
 

 
Mei 

   4 Mw. G.J. Hamer-v. Hunenstijn Alberdastraat 190 7331 LL Apeldoorn 

5 Mw. H.J. Mooij Langeweg 68 7315 CZ Apeldoorn 

7 Hr.  W.A. Lamper Gruttersdreef 214 7328 DP Apeldoorn 

12 Mw. T.J. Blom-den Dunnen A.Heinsiusstraat 5 7331 NV Apeldoorn 
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DE SCHADUW VAN HET KRUIS 
 

ns kruis hangt er al lang. Ook na de renovatie is het weer 
opgehangen. Het is duidelijk waar het voor staat: het christelijk 

geloof, en dat Christus voor onze zonden aan het kruis is gestorven. De 
katholieken hebben aan hun kruizen nog een Jezus hangen, maar ik vind 
zo'n eenvoudig houten kruis mooier. 
En wat me vanaf het begin is opgevallen: omdat het in een nis hangt, lijkt 
het of de schaduw je omarmt. Veilig in de hoede van Jezus, dat gevoel 
krijg ik er van. 
En als je nog wat langer kijkt, zie de dat de verlichting zorgt voor nóg twee 
schaduwen. Daarbij moet ik denken aan de twee zondaars die tegelijk met 
Jezus opgehangen werden op Golgotha. 
Dat kruis van ons, dat heeft me al tot een hoop gedachten aangezet, en ik 
hoop dat het u, met Pasen in aantocht, ook kan verleiden tot mooie en 
inspirerende gedachten. Ik wens jullie allen een gezegende Paastijd toe! 

 

 
Anna Leentfaar  

 
 

O 
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NIEUWJAARSBORREL &  STAMPPOTTENMAALTIJD 
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COMPOSTACTIE APELDOORN-WEST Zaterdag 10-03-2018 
 

w tuin of bloembak weer voorzien van potgrond, tuinaarde of mest en 
tegelijkertijd een goed doel steunen. Dat kan!  

Traditiegetrouw organiseren de PKN-kerken in Apeldoorn-West jaarlijks de 
compost en tuinmaterialen actie. De opbrengst gaat dit 
jaar naar De Herberg, het inloophuis van het 
citypastoraat aan de Deventerstraat. Dit huis is een 
warm en onmisbaar plekje in de binnenstad van 
Apeldoorn voor mensen die in het dagelijks leven niet 
het gehoor en aansluiting vinden, welke zij verdienen. 
U kunt online bestellen via: 
www.jachtlaankerk.nl/compost  vóór 4 maart.  
Op 10 maart kunnen de compost en andere materialen 

worden afgehaald bij de Goede Herderkerk, Asselsestraat 199, maar wij 
bezorgen uw bestelling ook met plezier overal in Apeldoorn en naaste omgeving.  
 

DAGTOCHT NAAR DOESBURG – 30 mei 2018 
 

n 1735 namen de Lutheranen de Gasthuiskerk in Doesburg in gebruik en in 
1790 werden zij eigenaar. De Lutherse gemeente van Apeldoorn heeft daar 

roots als filiaalgemeente van Doesburg. Sinds 2000 maken de Remonstranten 
gebruik van deze kerk. Een wandeling rondom deze kerk zal zeker niet ontbreken 
tijdens onze gezamenlijke dagtocht, die we als Programmacommissie op 30 mei 
organiseren. 
Om 9.00 uur verzamelen we ons bij de Regentessekerk om per bus naar het 
mooie hanzestadje af te reizen. Na een kopje koffie met wat lekkers bezoeken we 
twee musea, waaronder het museum Lalique, dat een prachtige tentoonstelling 
wijdt aan Jan Toorop en het animisme. Toorops werken zijn immers gekleurd 
door zijn afkomst  van Java. Na een overheerlijke lunch bezoeken we de 
Mosterdfabriek  en – museum.  We sluiten bij mooi weer af op een terras aan het 
water. Om 17.00 uur zijn we weer terug bij ons uitgangspunt. Natuurlijk is de dag 
het meest geslaagd als zoveel mogelijk gemeenteleden meegaan, maar iedereen 
is welkom. De kosten voor deze dag zijn nog niet bekend, maar noteert u deze 
datum (30 mei) wel alvast in uw agenda? 
De voorbereidingscommissie bestaat uit Frans van Hasselt (Regentessekerk),  
Emo Bruijns (Doopsgezinde gemeente), Martha Delsman (Lutherse gemeente) en 
ondergetekende.  

Theo van Driel 

U 

I 

http://www.jachtlaankerk.nl/compost


 

EEN NIEUW AZA-PROJECT:  
Staaroperaties in Nepal 
 

tichting Eye Care Foundation in Amsterdam (www.eyecarefoundation.nl) 
helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden te 

voorkomen en genezen. De Wereld Gezondheid Organisatie schat dat er 
wereldwijd 285 miljoen mensen met een visuele handicap zijn. 39 miljoen van 
deze mensen zijn blind, 246 miljoen zijn slechtziend. Maar liefst 90% van de 
mensen met een visuele handicap woont in een ontwikkelingsland en daar leidt 
blindheid tot grote economische en sociale problemen. Blinde mensen kunnen 
doorgaans zelf niet meer werken en zijn afhankelijk van familieleden en 
vrienden. 80% van deze blindheid is te herstellen door een eenvoudige 
staaroperatie. Veel slechtzienden zijn geholpen met een goede bril op sterkte.  
Zo simpel kan het zijn.  
Eye Care Foundation biedt hulp in meerdere landen, zoals Tanzania, Zambia, 
Rwanda, Cambodja, Laos en Vietnam en is met name gericht op de allerarmsten 
voor wie goede medische oogzorg onbereikbaar of onbetaalbaar is. 
In het verzorgingsgebied van het Himalaya oogziekenhuis (Nepal), liggen 11 
kleine voorposten op het gebied van oogzorg. Die voorposten bieden allen de 

primaire oogzorg aan de inwoners binnen deze 
verzorgingsgebieden. Bij staar is de ooglens troebel, dus het 
zicht wazig. Een bril helpt dan niet. Staar kan zowel bij 
volwassenen als kinderen voorkomen. Voor behandeling van 
staar (onder plaatselijke verdoving vervangen van de ooglens 
door een lens van kunststof) en meer gecompliceerde 
aandoeningen worden patiënten doorverwezen naar het 
ziekenhuis. Voor een deel van de patiënten is een reis naar de 

grote stad ondoenlijk. Om die reden reizen er elk jaar ook oogartsen van het 
Himalya Eye Hospital naar de verste berggebieden om daar ter plaatse 
staaroperaties en andere kleine oogheeelkundige ingrepen te verrichten. Op 
internet staat een video over zo’n oogkamp: 
https://www.youtube.com/watch?v=9XXavly6sS8 
Om het werk van Eye Care Foundation te steunen, en dan speciaal de 
staaroperaties in Nepal, heeft de Diaconie van Arnhem besloten in 2018 en 2019 
de Eye Care Foundation als nieuw diaconaal project op te nemen en zal daarbij 
gesteund worden door de diaconieën van Apeldoorn en Zutphen. 
Vandaar: een nieuw AZA-project!  

Martiem Happel, Arnhem 

S 

http://www.eyecarefoundation.nl/#_blank
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(Digitaal) Abonnement op PERSPECTIEF ? 
 
Per 1 april 2018 een (digitaal) abonnement op Perspectief afsluiten?   
Perspectief is het tweewekelijkse nieuwsblad van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. 
Kleurrijk, actueel,  licht van toon en vol nieuws uit het Apeldoornse kerkelijke en 
maatschappelijk leven.  Bent u al een vaste lezer van dit blad, dan krijgt u de digitale 
uitgave er een jaar lang gratis bij!  
Misschien hebt u wel eens overwogen om abonnee te worden, maar is het er nooit van 
gekomen? Bent u geïnteresseerd in een voordelig kennismakingsaanbod voor de rest van 
2018? 
U kunt kiezen uit het goedkopere digitale abonnement of het duurder abonnement op 
de schriftelijke uitgave. Beiden gaan in op 1 april 2018! 
Dan vragen wij u zich aan te melden bij de uitgever VESO via:  
abonneeservice@pga-perspectief.nl of 06-31 91 51 43.  
U kunt ook contact opnemen met de redactie van Perspectief via: 
perspectief@pkn-apeldoorn.nl of 5412894.  
De kosten voor een abonnement, dat bestaat uit 24 nummers per jaar, zijn  
€ 38,50. De digitale versie kunt u tot eind 2018 gratis proberen 
Graag zouden we de breed gedragen waardering voor Perspectief bekroond zien met 
een groei in abonnees, opdat we het blad nóg verder kunnen ontwikkelen.   
Alvast onze dank.   
 

Namens de redactie van Perspectief,  Loes Kraan en Ditta Slot  
 

KONINGINNEZANG 2018   
 
Informatie en folder via:  
Mascha de Haan | Johan Huizingastraat 17 | 
2552 MB Den Haag | 070-3689044 of  
06-51409014 | koninginnezang@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:abonneeservice@pga-perspectief.nl
mailto:perspectief@pkn-apeldoorn.nl
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STILLE WEEK 2018 
 

 
Overgenomen uit “UIT de PASCH”. 

Kerkblad Doopsgezinde kerk 
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LEZING: “VOLTOOID LEVEN” Dr. Janneke Stegeman 
 
Dr. Janneke Stegeman werd in 2016 tijdens de 
zesde editie van de Nacht van de Theologie de 
eerste vrouwelijke 'Theoloog van het jaar'.  
‘We leven in een samenleving die sterk 
geïndividualiseerd is, waar autonomie leidend 
is en waar oude mensen worstelen met hun 
afhankelijkheid van anderen.  
De waardering in onze samenleving ligt bij 
autonoom, jong en onafhankelijk zijn, bij 
zelfexpressie, bij ontplooiing, bij ertoe dóen, 
iets betekenen. Dat past niet goed bij ouder worden. En het past niet goed bij de 
ervaring dat het leven vaak rommelig, kwetsbaar en onaf is… 
Maar is dan het antwoord om dat kwetsbare, afhankelijke - dat rommelige - 
leven als ‘voltooid’ te kwalificeren?  
Datum  woensdag 14 maart 2018 
Tijd  20.00 uur  
Plaats  Doopsgezinde kerk 
Kosten  € 5,=  inclusief drankje na afloop 
 

THEMACAFÉ 15 MAART  
 
Op de derde donderdag van de maand 
is het Themacafé geopend. De 
middagen zijn altijd gezellig en 
interessant. U wordt ontvangen met 
een drankje. Om 5 uur komt het thema 
aan bod en rond half zes wordt 
zelfgemaakte soep en verse broodjes 
rondgedeeld. We sluiten af met koffie 
of thee rond half zeven. U bent van 
harte welkom, ook als u maar een deel 
van de tijd aanwezig kunt zijn.   
Tip: neem eens een introduce mee! 
 

Donderdag 15 maart 2018  
‘Overleven doe je samen, een wandeling met een natuurgids’ door 
Marian van Ittersum 
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Tijd:                         16.30 - 19.00 uur. 
Plaats:             Regentessekerk (achterzaal) 
Kosten:           € 4,00 
 

EAT & MEET 20 maart  
 

Vindt u het leuk om samen met anderen te 
genieten van een voedzame maaltijd? Wilt u 
een keer niet zelf koken, maar wel samen 
met anderen eten? Tijdens Eat & Meet op 
dinsdagavond geniet u van een heerlijke 
maaltijd en kunt u gezellig praten met de 
andere 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 eetwensen 
doorgeven. 
U kunt per keer besluiten om mee te eten. De maaltijd duurt ongeveer uur. 
Datum:    20 maart 
Tijd:          17.45 uur.  
Plaats:      Doopsgezinde Kerk 
Kosten:    € 7,50 per persoon 
Opgave (per keer) bij Margriet Diekema 055-355 30 42, 
albertenmargriet@diekema-arkema.nl 
Aansluitend of voorafgaand aan Eat & Meet vindt de gesprekskring plaats in de 
doopsgezinde kerk. 
 

KERK OP DE SCHOP 
 

oor veel gemeenteleden is het bestuur van de kerk een ‘ver-van-mijn-bed-show’. 
Logisch, het kerkelijk leven speelt immers in de eigen gemeente; daar leven mensen 
met elkaar als ‘broeders en zusters in de Heer’, dáár komen ze samen rond woord en 

sacrament. Maar bij het christelijk geloof behoort ook het besef dat ‘de kerk wereldwijd’ 
lichaam van Christus is.  
Plaatselijke gemeenten zijn dus ook mét elkaar kerk. Dat ‘met elkaar kerk zijn’ kan op 
vele manieren worden georganiseerd. In de PKN is dat gedaan door gemeenten per regio 
samen te brengen in een classis. Al die classicale vergaderingen vaardigen mensen af 

V 

mailto:albertenmargriet@diekema-arkema.nl
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naar de algemene (generale) synode, de landelijke kerkvergadering. De classicale 
vergadering is dus de bestuurslaag die de verbinding vormt tussen de gemeenten en de 
synode. Op deze manier wordt de Protestantse Kerk in Nederland van onderaf bestuurd. 
Alle afgevaardigden zitten slechts voor een bepaalde termijn in zo’n orgaan, zodat wordt 
voorkomen dat zij op den duur uitgroeien tot kerkvorsten of prelaten.  
Evangelisch-lutherse gemeenten maken deel uit van de PKN en dus ook van de classis. 
Afgevaardigden van evangelisch-lutherse gemeente(n)in de classis worden niet afgevaardigd naar 
de generale synode (GS). Afvaardiging van de evangelisch lutherse gemeenten naar de GS gaan via 
de evangelisch-lutherse synode. 
Vijf leden van de evangelisch-lutherse synode maken deel uit van de generale synode. Deze 
evangelisch-lutherse synode bestaat naast de generale synode en heeft als taak: 

x Het zorg dragen voor het bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar maken van de 
lutherse traditie 

x Het leiding geven aan het leven en werken van de evangelisch lutherse gemeenten 
tezamen en het onderhouden van contact met de evangelisch lutherse gemeentenen de 
evangelisch-lutherse leden van de kerk. 

De evangelisch-lutherse synode bestaat uit 18 leden, 6 dienstdoende predikanten en 12 niet-
predikanten dan wel emerituspredikanten. 
Opzicht  
De classis is ook het verband waarin gemeenten zorg dragen voor elkaar en zelfs over 
elkaar waken. Dat laatste gebeurt mede door de colleges van visitatie en opzicht die aan 
de classicale vergadering zijn verbonden. Dit klinkt wel bevoogdend, maar het gaat niet 
om ‘elkaar de maat nemen’, maar om met elkaar meeleven en elkaar waar nodig 
ondersteunen, op allerlei manieren. 
In principe zijn uit elke gemeente twee ambtsdragers afgevaardigd naar de classicale 
vergadering, maar in veel gevallen is er slechts één aanwezig. Toch telt zo’n classicale 
vergadering al gauw 40 à 50 leden. Omdat de huidige opzet met ruim 70 classes en soms 
een wat onlogische spreiding over het werkgebied vrijwel onwerkbaar was geworden, is 
in de nota ‘Kerk 2025’ besloten dat grote aantal te reduceren tot 11 classes, zodat elke 
nieuwe classis gemiddeld ruim zes van huidige zal omvatten. 
Motivatie 
Boze tongen beweren wel dat de reorganisatie waarmee we nu bezig zijn, vooral is 
ingegeven door de financiën, omdat de kerk krimpt. Maar dat is maar een stukje van het 
verhaal, het hele verhaal is dat het vooral gaat om ‘back tot basiscs’, in fatsoenlijk 
Nederlands: we willen terug naar de bron.  
Die bron, ook wel aangeduid als ‘de vreugde van het evangelie’ moeten we weer 
opgraven, want die lijkt vaak ondergestoven te zijn. Dus terug naar drie basisbegrippen: 
transparant, ruim en eenvoudig. Begrippen die in de huidige structuur van de kerk lang 
niet altijd voorop staan. Dat zal dus veel meer vragen dan alleen een organisatiewijziging, 
maar dáármee kunnen en moeten we nu wel beginnen. Zodat ook de classicale 
vergadering terug kan gaan naar zijn basis: inspireren en toezien op de kwaliteit.  
De huidige classis ‘Achterhoek Oost’  
De huidige classis Achterhoek Oost omvat 22 gemeenten, globaal de gemeenten 
Zutphen, Gorssel/Epse, Winterswijk, Ruurlo, Eibergen en Dinxperlo. Qua afstanden al een 
redelijk groot gebied (van Epse naar Dinxperlo is ruim een uur met de auto) maar nog 
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wel goed bestuurbaar door het bestuur van de classis, het breed moderamen (BM) 
bestaande uit negen leden. 
De nieuwe classis: Gelderland Zuid & Oost 
In totaal meet het gebied van deze classis circa 150 x 20 km. Daarmee is het zo’n 3.000 
km2 groot en het omvat zo’n 160 gemeenten. Die 3.000 km2 zijn overigens ongeveer een 
elfde deel van het landoppervlak van Nederland, dus dat komt mooi uit: bij elf van zulke 
classes is heel Nederland ‘gedekt’.  
En deze classis, die we in de eerste bijeenkomst ‘Gelderland Zuid & Oost’ hebben 
genoemd, omvat ook keurig zes van de huidige classes: namelijk Achterhoek Oost, 
Achterhoek West, Arnhem, Bommel, Nijmegen en Tiel. Die nieuwe classis gaat bestuurd 
worden door 25 leden, vier leden uit elk van de zes ‘oude’ classes plus één Lutheraan. 
Dat heeft ook een duidelijke consequentie op landelijk op landelijk niveau: door deze 
classicale krimp zal ook de Generale Synode, die nu nog 82 leden telt, in één klap 
krimpen naar een kleine 60 leden.  
In ieder geval voor het jaar 2018 is de heer Azink voorgedragen als vertegenwoordiger 
van de evangelisch-lutherse gemeente (Zutphen) in de nieuwe classis Gelderland 
Zuid&Oost 
Classispredikant 
In alle nieuwe classes, die per 1 mei 2018 gaan starten, zal een cruciale rol vervuld 
worden door de classispredikant, een geheel nieuwe functie, waarvoor nu 11 schapen 
met vijf (of meer) poten worden gezocht; waarschijnlijk zal de aanduiding ‘duizendpoot’ 
wel aardig kloppen. Zij worden gekozen en benoemd door de classicale vergadering en 
beroepen tot predikant in algemene dienst voor 100%, voor een periode van vijf jaar. 
Een classispredikant kan één maal worden herbenoemd.  
In de functieomschrijving staat dat de classispredikant het ‘geestelijk leiderschap’ in de 
classis wordt toevertrouwd, met andere woorden: deze functionaris geeft gestalte aan 
de verantwoordelijkheid van de classicale vergadering voor het leiding geven aan en het 
bevorderen van het kerkelijk leven en een brede, gevarieerde kerkelijke presentie in de 
classis. De classispredikant wordt daarmee ook het ‘gezicht’ van de classicale vergadering 
en belichaamt de eenheid van de kerk in de classis. Hij of zij is lid van de classicale 
vergadering en het moderamen daarvan en zit zo nodig voor. Verder zal hij of zij 
deelnemen aan het landelijk beraad met de scriba van de generale synode. 
Selectie, beroep en benoeming 
Uit alle elf nieuwe classicale vergaderingen gaan drie leden deelnemen in een 
selectiecommissie per classis. Op 18 november zijn de leden van die elf 
selectiecommissies een hele zaterdag geïnstrueerd en getraind. Tevens hebben we die 
dag kunnen kennismaken met elkaar en dat was heel nuttig, want in de eerste 
vergadering van de nieuwe classis hebben zich wel drie leden aangemeld, maar die 
kenden elkaar nog niet. Een vierde lid van elke selectiecommissie komt uit het 
moderamen van de Synode, om bij de keuze van classispredikanten tot een evenwichtig 
geheel te komen. 
Ado Ladiges, namens Gorssel/Epse lid van de classicale vergaderingen Achterhoek-Oost 
(nu) en Gelderland Zuid & Oost (straks). 
Cursieve aanvullingen voor de evangelisch-lutherse gemeenten zijn van de heer Azink 
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KERK 2025: “van vergaderen naar ontmoeten” 
 

e landelijke kerk maakte een ronde van elf langs de nieuw te vormen classes van de 
PKN. Dat zal ook gevolgen hebben voor Lutheranen, zij het dat de AZA gemeenten 
net als voorheen binnen één classis zullen vallen, waar de Protestantse Gemeente 

Apeldoorn geen deel van uit maakt. De nieuwe indeling met bijbehorende 
classispredikanten is al lang geleden tijdens de bespreking van kerk 2025 ingezet op de 
synode van de PKN. Zelf heb ik het proces nauwgezet gevolgd vanuit de Generale Synode 
van de PKN, ,waar ik vorig jaar namens het CNV aanwezig was. Met enige ironie schreef 
ik aan de kerkenraadsleden: “We hebben nu 11 protestantse bisdommen, die regio's 
(classis) gaan heten en 11 classispredikanten, die geen bisschop mogen heten. 
Lutheranen in de ons omringende landen doen daar minder moeilijk over, maar ja, de 
Gereformeerden hebben daar moeite mee.” Lutheranen weten immers dat een bisschop 
in de eerste plaats een “pastor pastorum” hoort te zijn, een herder voor hen die in het 
ambt staan. Dat is het ware gezag, zoals we ook aan onze president van de Lutherse 
synode toekennen en wat niets te maken heeft met een hiërarchie, waar calvinisten zo 
bevreesd voor zijn. Het betekent volgens mij een uitdaging voor de kerk, die daarmee kan 
laten zien waar herderlijk opzicht voor bedoeld was.  
Kritiek heb ik ook op de uitgezette koers in kerk 2025, 
want zij focust zo sterk op de ambten in de kerk, dat je 
haast zou vergeten dat er ook nog kerkelijk werkers, 
kosters, organisten en kerkelijk medewerkers in dienst 
zijn. Reden voor CNV Kerk en Ideëel, waar ik secretaris 
van ben, om een kritische brief te sturen aan onze 
scriba, René de Reuver.  
Terwijl een Lutherse collega tijdens de ronde van elf mij 
influisterde dat hij allemaal als vervreemdend ervaarde, had ik meer het gevoel van een 
verfrissing, deze grootste reorganisatie die de protestantse kerk tijdens haar bestaan gaat 
doormaken. Ik moest denken aan het Tweede Vaticaans concilie, waar de ramen en 
deuren van de kerk wijd open werden gezet en er werd gesproken van een 
“aggiornamento”, een bij de tijd brengen van de kerk. Van vergaderen naar ontmoeten, 
dat was de boodschap die de scriba ons meegaf. Meer inhoudelijk met elkaar in gesprek 
en minder vergadercultuur. Daar kan ik mee uit de voeten en dat zie ik om me heen bij 
andere organisaties. Tien jaar geleden zag ik al bij onze Zuiderburen hoe heilzaam dat 
werkte. Lange lunchpauzes en korte vergaderingen maken dat er efficiënter en 
doelgerichter wordt gewerkt, ook in de kerk. Het geheim zit in de ontmoeting van hart 
tot hart. De laatste tijd probeer ik dat ook toe te passen in andere geledingen en het 
werkt echt. Van vergaderen naar ontmoeten, ik hoop dat dit ook van onze kerkenraad 
gezegd kan worden en in navolging van haar van de hele gemeente. Nee, we moeten ons 
maar niet teveel zorgen maken over onze kerk. In navolging van een bekende paus is het 
goed als de kerkenraad, de classis en de synode 's avonds na het vergaderen durven 
zeggen: “Heer, het is uw kerk, ik ga slapen”. 
  

Theo van Driel 

D 
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INFORMATIE VAN DE PROTESTANTSE KERK 
 
Verslag van het Regionaal gesprek over KERK 2025 is opvraagbaar bij de 
redactie. 
  
Verslag Classicale vergadering 20 februari 2018 is opvraagbaar bij de scriba: 
Gerrit Bok  gerrit.w.bok@hetnet.nl of www.pknclassisapeldoorn.nl 
 
 

STUDIEDAG NLVB  17 maart 2018 
Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond 

 
Op zaterdag 17 maart a.s. wordt de jaarlijkse studiedag gehouden in de lutherse kerk aan 
de Hamburgerstraat in Utrecht. Het jaarthema 2018 ‘Hier staan wij, hier gaan wij’ wordt 
vandaag uitgewerkt aan de hand van de in 2016 uitgebrachte Vrouwenbijbel.  
Mw. ds. Marianne van der Meij-Seinstra verzorgt de inleiding. Tijdens haar studie en in 
de jaren waarin zij werkzaam was als gemeentepredikant waren o.m. liturgie en 
kerkmuziek en feministische theologie haar aandachtsgebieden.  
Na een algemene inleiding zal het accent van de dag liggen op liederen en teksten van 
bevrijding, zoals die zijn opgenomen in beide Testamenten: het lied van Mirjam, de 
lofzangen van Hanna en Maria, en de teksten rond een aantal naamloze vrouwen uit de 
Bijbel. 
In het middaggedeelte wordt een aantal workshops georganiseerd. Het dagprogramma is 
als volgt samengesteld (onder voorbehoud): 
09.45 uur - aankomst, inschrijving en koffie/thee 
10.15 uur - welkom en zingen van een morgenlied 
10.30 uur - inleiding Vrouwenbijbel en gesprek, onderbroken door koffiepauze 
12.20 uur - korte toelichting bij de workshops 
12.30 uur - lunch 
13.30 uur - workshops: 
   - zangworkshop ‘liederen van bevrijding’ (lofzang van Hanna) 
   - liturgisch bloemschikken (naamloze vrouwen) 
   - bibliodrama (lofzang van Maria) 

- gespreksgroep waarin korte lezingen uit de Vrouwenbijbel en    
  de Naardense bijbel naast elkaar worden gelegd en     
  besproken 

15.15 uur - theepauze 
15.30 uur - afsluitende viering 
 
De kosten voor de studiedag bedragen € 15,--. U neemt zelf een lunchpakket mee, voor 
koffie/thee en melk wordt gezorgd. U kunt zich uiterlijk tot 10 maart a.s. opgeven bij 
Helena Axler, h.v.axler@gmail.com 

mailto:gerrit.w.bok@hetnet.nl
http://www.pknclassisapeldoorn.nl/
mailto:h.v.axler@gmail.com
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ONTMOETINGSDAG NLVB 26 mei 2018 
 
Het bestuur van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond nodigt u uit om deel te 
nemen aan de jaarlijkse ontmoetingsdag op zaterdag 26 mei 2018. 
We zijn in 2018 te gast bij de lutherse gemeente Nijmegen, sinds 1 januari 2016 
met de gemeenten Brabant en Zuid-Limburg samengevoegd tot de gemeente 
Zuid-Nederland. Er wordt nog hard gewerkt aan de voorbereidingen. Zoals u van 
de NLVB gewend bent, hopen we u ook in Nijmegen een prachtige dag te 
bezorgen. 
 
Zaterdag 26 mei 2018  van 10.00 uur – 16.00 uur 
Kosten € 25,00  
Opgeven bij: Helena Axler, email: h.v.axler@gmail.com 
Lutherse Gemeente Nijmegen, 
Prins Hendrikstraat 79, 
6521  AX  NIJMEGEN 
 

Interkerkelijke PAASZANG Apeldoorn 
PAASZANG RAADHUISPLEIN 75 jaar. 

Het Interkerkelijke comité ‘Paaszang Raadhuisplein’ organiseert op zondag 1  
april 2018 voor de 76ste keer een Paassamenzang op het Raadhuisplein te 
Apeldoorn, van 08.00 tot 08.30 uur met veel zingen en een korte meditatie. 
Deze jaarlijkse ‘Paasjubel’ is in april 1942 gestart door de gezamenlijke Kerken en 
het Leger des Heils en vanaf die tijd een traditie in Apeldoorn. 
De laatste jaren zijn er ruim zeshonderd personen aanwezig geweest. Als comité 
willen we u graag uitnodigen bij deze Paaszang aanwezig te zijn. Samen kunnen 
we de Paasvreugde uitdragen en elkaar begroeten met de boodschap van Pasen:  
‘De Heer is waarlijk opgestaan’. 
 
U kunt uw auto op het Marktplein parkeren. 
Info: Interkerkelijk comité Paaszang Apeldoorn (055) 3558697 
 

ACTIE KERKBALANS 2018 
 

                                                          

mailto:h.v.axler@gmail.com
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PINKSTEREN 
 
Het is een vreemd, ongrijpbaar feest: 
de nederdaling van de Geest. 
 

Wat vlammen en geruis van wind, 
een taal, die nieuwe woorden vindt. 
 

Nu dalen er geen eng’len neer, 
ver lijkt de opgestane Heer. 
 

Er is een wonder voor ons oog: 
uit sintels rijst een vlam omhoog. 
 

Er is een wonder voor ons oor: 
Gods Geest vindt bij de mens gehoor. 
 

Wie Hem verried getuigt van Hem, 
wie Hem verliet spreekt met Zijn stem. 
 

Het is een vreemd, onzegbaar feest: 
de woord-geboorte van de Geest. 
 

En in de Geest daalt onze Heer 
voor eeuwig in ons midden neer! 

Nel Benschop (1918-2005) 
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COLOFON 
 
Kerkgebouw Prof. Röntgenstraat 9 7311 AM Apeldoorn 055-5788737 

     Website Evangelisch-Lutherse Gemeente Apeldoorn     
  www.luthersekerkapeldoorn.nl     

     Predikant         
vacant 

   
  

Pastoraal team 
   

  
hr. G.R. Bloemendal Moerbosch 15 7323 BZ Apeldoorn 055-3121603 
diaken Th. van Driel Hofdwarsstraat 16 7311 KK Apeldoorn 06-18193612 

     Pastoraal meldpunt bij ziekte, ziekenhuisopname, overlijden: het pastoraalteam 
  bij verhuizing etc.: het secretariaat     

     Voorzitter kerkenraad       
hr. P.J. Roomer Lage Landenlaan 56 7325 SH Apeldoorn 06-53380581 
  email: paul.roomer@planet.nl     

     Secretariaat kerkenraad       
hr. M. Groeneweg p/a Prof. Röntgenstraat 9 7311 AM Apeldoorn 06-15063209 
  email: elgapeldoorn@gmail.nl     

     Ouderlingen         
hr. M. Groeneweg van Roekelweg 83 7335 HC Apeldoorn 06-15063209 
hr. P.J. Roomer Lage Landenlaan 56 7325 SH Apeldoorn 06-53380581 

     Diakenen         
diaken Th. van Driel Hofdwarsstraat 16 7311 AK Apeldoorn 06-18193612 
  email: t.driel22@upcmail.nl 

  
  

  ABN-AMRO rekening NL38ABNA0540610364   
 t.n.v. Diaconie Evang. Lutherse kerk Apeldoorn  
Mw. L.M. Roomer-van  Lage Landenlaan 56              7315 SH       Apeldoorn 06-21526405 
der Laan Email: lisette.vanderlaan@planet.nl  
   
     
Kerkrentmeesters         
hr. J.N. van de. Braak Loolaan 392 7315 AD Apeldoorn 055-5769323 
beheer financiën email: jnvdbraak@kpnmail.nl 

 
  

  ABN-AMRO rekening NL93ABNA0531127818   
  t.n.v. Kerkrentmeesters Evang. Lutherse Kerk Apeldoorn 
hr. P.J. Roomer Lage Landenlaan 56 7325 SH Apeldoorn 06-53380581 
beheer gebouwen email: paul.roomer@planet.nl 

 
  

verhuur kerk en Lutherzaal 
  

  
hr. M.J. Brand Mozartlaan 139 7391 XG Twello 06-20434677 
ledenadministratie email: m.j.brand@planet.nl       

 

http://www.luthersekerkapeldoorn.nl/
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Cantor         
hr. Th. v. Willigenburg Oudegracht 291 3511 PA Utrecht 06-33912948 
  email: vanwilligenburg@kantacademy.nl   

     Coördinator organisten       
hr. J.N. van de Braak Loolaan 392 7315 AD Apeldoorn 055-5769323 
Organist 

   
  

hr. D. Zwart 1e Weerseweg 71 7412 WP Deventer 0570-567828 
  email: dirkzwart@jak.nl       

     Kosters         
hr. H.C. van Iwaarden Minervalaan 59 7321 DP Apeldoorn 06-57471933 
hr. F. van de Kraats Ampèrestraat 42 7315 KS Apeldoorn 055-5212140 

     Verzorging bloemen altaartafel       
mw. M.M.M. Delsman Sterrenlaan 14 7314 KJ Apeldoorn 055-3550077 

     Organisatie Luthersoos       
mw. M.M.M. Delsman Sterrenlaan 14 7314 KJ Apeldoorn 055-2550077 
hr. Th. van Driel Hofdwarsstraat 16 7311 KK Apeldoorn 06-18193612 

     Redactie Opwaarts         
hr. J.N. van de  Braak Loolaan 392 7315 AD  Apeldoorn 055-5769323 
hr. Th. van Driel Hofdwarsstraat 16 7311 KK Apeldoorn 06-18193612 
  email: t.driel22@upcmail.nl 

  
  

hr. H.C. van Iwaarden Minervalaan 59 7321 DP Apeldoorn 06-57471933 
  email: huib.v.iwaarden@gmail.com     

 
 
 
 

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: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 4 maal per jaar 
 
 
 

 
 
 
 

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

 


