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GEBED  

 
idden we tot God die vrede vraagt en verzoening wil: 
 

voor iedereen die gebukt gaat onder geweld en burgeroorlog; 
om vrede voor Jeruzalem en verzoening in Palestina, 
om toekomst voor Afrika en gerechtigheid overal ...  
 
voor landen in de derde wereld, voor de miljoenen vluchtelingen 
die in kampen verblijven, wachtend op vrede en vruchtbaar land; 
om een beter bestaan voor hun kinderen ...  
 
voor mensen wier leven wordt vergald door afgunst, 
die zich blindstaren op de rijkdommen van anderen 
en die het goud in hun eigen hart niet hebben ontdekt ...  
 
voor onze kinderen; dat ze de genade mogen genieten van trotse ouders, 
en ook voor alle kinderen die aandacht tekort komen ... 
 
Goede God, laat uw vrede bestaan in ons hart,  
dat er zachtmoedigheid en mildheid van ons mogen uitgaan,  
een verzoenende kracht, iets van uw wijsheid,  
dat vragen wij U door Christus onze Heer.  

 
Amen 

Bron: Mediapastoraat.  

 

B 
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ADVENT 2018 

dvent 2018. Het Latijnse woord 
adventus betekent komst. Nadat 

op de zondag van de eeuwigheid het 
oude kerkelijk jaar wordt afgesloten, 
begint op de 1e zondag van advent het 
nieuwe liturgische jaar. U weet dat dat 
begint, vier zondagen voordat het 
kerstfeest los zal barsten. Het geeft 
aan hoe belangrijk de kerk de opmaat 
naar het kerstfeest vindt. Want iedere 
normale jaartelling waaraan iedereen 
zich in principe houdt, wordt hier 
genegeerd. Als voorbeeld hiervan 
kunnen we naar ons eigen 
Evangelisch-Luther Dagboek kijken dat 
niet van 1 januari t/m 31 december 
loopt, maar begint op de 1e advent en 
eindigt op de al eerder vermelde 
eeuwigheidzondag. Advent is uitkijken 
naar, afwachten en hopen op de 
dingen die gaan komen. Elke zondag 1 
kaarsje meer, totdat ze alle vier 
branden en in de kerstnacht het licht 
van de kerstboom als het ware 
aansteken.  
Advent is niet een feest geweest dat 
vanaf het begin van de kerk al werd 
gevierd. Het is niet helemaal duidelijk 
wanneer men begon, maar het moet 
ergens in de zesde eeuw begonnen 
zijn. St. Perpetuus (de 6e bisschop van 
Tours -Frankrijk) moet in de eeuw 
hiervoor al een vastentijd hebben 
ingesteld van een week of drie. Je 
klaarmaken en voorbereiden op het 
feest van de geboorte van Jezus 
Christus, daar ging het om. Er werden 
dingen bedacht om dat proces te 

helpen en te ondersteunen. De 
adventskalender is er daar een van. In 
bladvorm om te lezen of in een 
hokjeskalender waar er iedere dag  
een stukje uit gelezen kan worden of 
door kinderen een luikje kan worden 
opengemaakt, waar dan een snoepje 
of een speeltje uit komt. U kent ze vast 
en zeker wel. Een heel ander 
hulpmiddel vormt de adventskrans. Op 
de afbeelding ziet u een enigszins 

ongebruikelijk exemplaar van een 
dergelijke krans. Het was de Lutherse 
theoloog Johann Hinrich Wichem die 
in 1839 bedacht dat je een wagenwiel 
kon gebruiken om daarop een krans te 
maken. Hij werkte veel met kinderen 
die het niet zo breed hadden en die 
hem iedere keer vol ongeduld vroegen 
hoe lang het nog duurde voordat het 
nu eens kerst zou zijn. Om hen te 
helpen zette Wichem tussen de vier 
grote witte kaarsen keurig verdeeld 24 
rode kleine kaarsen. Iedere dag werd 
er een kaarsje bij aangestoken. Er 
zullen jaren bij geweest zijn dat de 
goede man niet alle rode kaarsjes 
hoefde aan te (laten) steken, omdat 

A 
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het aantal dagen tussen 1e advent en 
kerst afhankelijk is van de kalender. 
Wij hebben in onze kerk en ook thuis 
als we daar een krans ophangen, er 
altijd vier op vastgemaakt. Iedere 
zondag gaf het in de kerk, voordat 
deze gerestaureerd was, een plechtig 
moment. Via het lange touw werd de 
krans, vaak met het nodige gepiep van 
de katrol waarlangs het touw gleed, 
eerst naar beneden gehaald, dan werd 
de kaars aangestoken en hees men de 
krans weer tot op de gepaste hoogte 
waarop ze moest hangen. En die arme 
koster mocht dan na de dienst het 
hele proces dunnetjes overdoen met 
dit verschil dat er geen publiek bij 
aanwezig was en dat hij de kaars(en) 
uit moest blazen.  
Een van de mooiste adventsliederen -
al is dat uiteraard heel persoonlijk- is 
gezang 118/lied 442: “Op U mijn 
Heiland blijf ik hopen.” Uit dit lied spat 
de hoop eraf, is er volop vertrouwen 
dat er licht zal zijn. Zelfs in de grootste 
duisternis. Een tekst die je het hele 
jaar door kunt zingen. Wijlen Henk 
Brasz zei me ooit nadat dit lied ergens 
ver weg van advent tijdens een dienst 
gezongen werd: “dat vind ik nu zo 
mooi aan die Lutherse Kerk, dat dit 
allemaal kan” Tijdens de 
herdenkingsdienst van de mensen die 
de eeuwigheid ingegaan zijn, zingen 

we het ook. “Verlos mij van mijn 
bange pijn!” Woorden die heel 
herkenbaar kunnen zijn voor hen die 
deze advent voor het eerst zonder die 
ander in moeten gaan. Het lied gaat 
verder: ”Zie, heel mijn hart staat voor 
U openen wil, o Heer, uw tempel zijn.”  
Het klinkt misschien wat zwaar, die 
tempel zijn, maar de betekenis is en 
blijft simpel: op weg zijn naar het licht 
van Christus om Zijn licht uit te dragen 
waarbij woorden tot daden worden 
gemaakt. Op weg naar Kerst werd en 
wordt het iedere zondag iets lichter. 
Misschien weet u nog hoe het vroeger 
in de kerstnachtviering in Luthers 
Apeldoorn er aan toe ging? Hoe aan 
het einde van de viering de 
antependia gewisseld werden van 
paars naar wit en dat daarna de 
kerstboomlampjes gingen branden. 
“Ere zij God in den hoge”. Een plechtig 
en ook ontroerend moment. Advent 
gaat echter over en door kerst heen 
op weg naar toekomst: vandaag, 
morgen, alle dagen die er zullen 
komen. Als het mee en als het tegenzit 
vast durven houden aan die Heiland 
op wiens komst en boodschap van 
vrede en gerechtigheid we altijd op 
mogen hopen. Een goede en bovenal 
een hoopvolle adventsperiode 
gewenst, maar zeker ook voor de tijd 
erna. 

 
Ruud Bloemendal 
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De kaarsen laten zien dat advent meer betekent dat alleen maar “komst.” 
Het is nooit een passief afwachten, je moet er wat voor doen. 1e Advent 
zegt: Het werk van je handen tonen dit. 2e Advent laat zien dat jouw 
handen niet de enige zijn. De handen van de ander (God?) kunnen je tot 
steun zijn en jij kunt die steun voor de ander zijn. 3e Advent vertelt dat je 
je handen mag opheffen uit eerbied of misschien uit onmacht?  Om op        
4e Advent je handen bij de polsen te vouwen om tot een gebed te komen. 
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OVERDENKING BIJ ADVENT en KERST 

Hoe zal ik u ontvangen... 
 

e Kerk heeft Advent als de tijd van verwachting richting Kerst nooit gevierd als 
een tijd van nostalgisch terugkijken op een gebeurtenis uit het verleden.  

De viering van de komst van de Zoon van David was er niet één van een vertederd 
terugdenken aan een kindje in de kribbe. Ja, dat kindje was er wel geweest, maar 
toch heeft de Kerk Advent vooral begrepen als het verwachtingsvolle uitzien naar 
de komst van de Gezalfde Zoon van David in de toekomst.  
Die komst van de nieuwe koning van Godswege zou de definitieve doorbraak 
betekenen van Gods nieuwe orde, zijn Rijk van Vrede en Gerechtigheid.  
De aloude kerkelijke lezingen voor de Adventstijd, ook in het klassieke Lutherse 
leesrooster, gaan daarom vooral over de wederkomst in heerlijkheid van de 
Mensenzoon. Een komst die zo'n andere wereld opent dat de aarde op haar 
grondvesten zal schudden. 
 
De komst van die andere wereld werpt haar schaduw vooruit in het nu.  
Wat zal komen zet wat nu is in een ander licht. Een nieuw licht: het licht van het 
onverwachte en ongedachte.  Net zo onverwacht als ééns die machteloze Messias 
liggend in een kribbe en hangend aan een kruis. 
 
Hoe kunnen we dat onverwachte, hoe kunnen we dat andere ontvangen?  
Hoe kunnen we plaats inruimen voor dat wat ons nu nog vreemd is? 
 
Eén van Ida Duwel’s standaardzinnen op zondagmorgen bij het binnengaan van 
de kerk was altijd: "Zouden we er nog wel bij kunnen? Zou er nog wel plek zijn?" 
Het is misschien een beetje cynisch bedoeld, nu we regelmatig met 12 of 14 
kerkgangers de liturgie vieren en de meeste stoelen in onze prachtig 
gerestaureerde kerkruimte leeg blijven. 
 
Maar tegelijk sprak Ida Duwell telkens een verrassende waarheid:  
"Zou er nog wel plek zijn?" 
Is er nog wel plaats voor een Messias die ons op het verkeerde been zet? 
Is er wel plek voor iets nieuws? 
Of hebben we niet zoveel meer te verwachten? 
 
Als de grond onder ons bestaan wegvalt, opent zich de mogelijkheid van een 
nieuw bestaansgrond. 

D 
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Misschien zoekt de komende Messias wel een bijna lege kerk met nieuwe stoelen. 
Misschien wordt de stilte om ons heen wel de plek waar we het ruisen van Gods 
Geestesadem gaan horen. 
Misschien doen de gaten die in onze gemeente vallen ons ineens heel anders 
kijken naar wat we altijd vanzelfsprekend vonden. 
Misschien opent juist nu de toekomt zich op een manier die we nooit hadden 
verwacht: ongepland, niet gefantaseerd, een beetje vreemd, misschien zelfs wel 
on-welkom. 
 
Bidden we elkaar toe dat we in ons eigen leven en in ons gemeenteleven met al 
z'n vreugden en al zijn moeiten het onverwachte blijven verwachten en ruimte 
blijven maken voor nieuwe bestaansgrond: God die zich aan ons toont als Vader, 
Zoon en Heilige Geest.  

 
Theo van Willigenburg 

 
 
 

ADVENTSMAALTIJD & NIEUWJAARSBORREL 
Resp. 16 December 2018 & 6 Januari 2019 

 
Adventsmaaltijd  
 
Op zondag 16 december, de 3e zondag van de Advent, bent u weer van harte 
welkom bij de traditionele Adventsmaaltijd.  
Deze maaltijd begint om 17:00 uur in de Lutherzaal. U kunt zich weer opgeven 
middels de intekenlijst in de Lutherzaal of telefonisch. 
Graag vernemen wij vóór zondag 9 december of u hierbij aanwezig kan zijn. 
Theo van Driel           06-1819 3612 
Lisette Roomer          06-2152 6405 
Nicolet Groeneweg    
 
Nieuwjaarsborrel 
  
Na de ochtenddienst van zondag 6 januari 2019 heffen wij met elkaar het glas 
op het nieuwe jaar. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 
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VAN DE VOORZITTER                              
KERSTBLUES 

 
e afgelopen weken heb ik weer regelmatig file gereden (of eigenlijk 
stilgestaan). In de files heb je de tijd om eens goed over bepaalde zaken na te 

denken c.q. te mijmeren. Zo kwam ook onze kerk tijdens een van die files langs. 
Zoals gewoonlijk had ik positieve en minder positieve gedachten. De positieve 
zaken die voorbij kwamen waren de redelijk goede financiële situatie van onze 
kerk, ondanks de teruglopende vrijwillige bijdragen en collectes, maar dankzij de 
toegenomen huurinkomsten en jaarlijkse subsidies. Daarnaast hebben we 
eenmaal in de maand prachtige muziekdiensten (grote dank aan Theo van 
Wiligenburg en Pieter Oussoren!). De afgelopen twee muziekdiensten (de Jazz en 
de Johannes de Heer dienst) sprongen er voor mij uit! Tot slot ben ik nog steeds 
trots op ons kerkgebouw, de renovatie is echt goed gelukt en ook na ruim twee 
jaar ziet alles er nog mooi uit. Maar er komen bij mij ook minder positieve 
gedachten naar voren. In de andere kerkdiensten loopt het aantal bezoekers toch 
wel erg terug en ook dit jaar zijn er weer een aantal trouwe kerkgangers ons 
ontvallen. Ook mis ik de gesprekken met mijn moeder over de “good old times” in 
de kerk, ze is nu bijna 4 jaar dood, maar denk nog vaak aan deze gesprekken. Ik 
krijg hier dan een beetje de blues van.  

Nu wil het toeval dat een aantal 
weken geleden mijn grote 
bluesidool Eric Clapton (EC) een cd 
vol kerstliedjes uitgebracht heeft. 
Die draai ik nu grijs in de auto en 
dat vrolijkt mij dan weer op, stille 
nacht, heilige nacht blues…… 
Laatst kwam ik thuis en vroeg aan 
mijn vrouw hoe het zou zijn om de 
kerstnachtdienst met blues en 
gospel te vullen. Zouden dan die 
veertigers, vijftigers en zestigers 
met wie ik in de jaren ’70 in onze 
kerk opgroeide dan wel naar de 
kerk komen? Want wat ben ik 

benieuwd hoe het de families v.d. Berg, Fledderus, Lanz, Walgien, Hoek, Roersma, 
Köpcke, Buter, Alma en al die anderen die ik vergeten ben nu vergaat? Hoe ziet 
hun kerkelijk leven er nu uit?  

D 
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Die blues/gospel kerstnachtdienst is natuurlijk een proefballonnetje, maar voor 
2019 zou ik graag die veertigers, vijftigers en zestigers weer in de kerk willen zien. 
Ik ga mij daar voor inzetten. 
 

Voor nu wens ik u allen een gezegende Kerst 
en een mooi en gezond 2019! 

Paul Roomer 
 
 
 

FLITSEN UIT DE KERKENRAAD 

inds de laatste maal dat we gemeld hebben wat in de kerkenraad zoal 
is besproken, zijn alweer een paar maanden verstreken. Met een 

frequentie van één kerkenraadvergadering per maand zijn dat dus ook 
een aantal vergaderingen. Al hadden wij ook in juli als kerkenraad een 
vakantiereces. 
 
Belangrijkste zaken uit de kerkenraad: 

- Theo van Driel neemt deel aan de classis Gelderland Zuid & Oost 
als aangewezen Lutheraan; 

- Ten behoeve van de Open Monumentendag is een brochure 
gemaakt waarin we de historie van onze kerk beschrijven, en hoe 
we nu in onze gerenoveerde kerk onze diensten vieren; 

- Basisschool ’t Schrijvertje aan de Gentiaanstraat in Apeldoorn 
heeft de herdenkingsplaquette aan onze kerk geadopteerd. In dit 
nummer zult u een artikel van Maarten Brand kunnen lezen; 

- Als gemeente steunen wij de subsidie aanvraag van de Kooiman-
Boendermaker-Luther Stichting bij de Commissie Bewaren en 
Inbrengen van de Lutherse Traditie (ComBILT) voor het meerjarig 
project rond de leerstoel aan de Theologische Universiteit van 
Kampen. 

 
Marc Groeneweg 

 
 
 

S 
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THEO VAN WILLIGENBURG BEVESTIGD ALS OUDERLING 
9 September 2018 

 
inds september vorig jaar ben ik in 
onze Apeldoornse gemeente 

ambteloos; het was heel apart om een 
jaar later mijn levensgezel 
bevestigd te zien worden als 
lid van de kerkenraad in het 
ambt van ouderling. Hij 
heeft nu eigen 
verantwoordelijkheden  
voor kerkenraad en ge-
meente die ik niet had. 
Of ik hem niet zelf had willen 
bevestigen en inzegenen? Nee, juist 
niet; op een of ander manier zou ik het 
'vals spel' vinden als ik dat had gedaan; 
ik wil kerk en partnerschap graag uit 
elkaar houden. Het kwam dus erg goed 
uit dat Andreas Wöhle, oud-predikant 
van onze gemeente, nu als president 

van de Lutherse Synode te gast was, – 
kon hij dit mooi doen!  
En wat als ds. Wöhle niet op bezoek 

was gekomen? Dan had ik 
een van de 
kerkenraadsleden gevraagd 
dát deel van de dienst te 
doen, of 'zomaar' iemand uit 
de gemeente; want als ik 
Luther goed begrepen heb 
mag iedereen in het ambt 

van gelovige de dingen doen die 
gedaan moeten worden als dat nodig 
is. Wat er niet aan afdoet dat het 
bezoek en het werk van Andreas Wöhle 
alles extra feestelijk maakte! 
Bidden wij om kracht en gezondheid 
voor Theo om met de kerkenraad het 
goede voor de gemeente te zoeken. 

 
Pieter Oussoren 

 

 
 

S 
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MUZIEKDIENSTEN  
DECEMBER 2018 – JANUARI & FEBRUARI 2019 

 
Zondag 9 december 2018  12.00 uur 
Beroemde Aria's en koren uit de Messiah van Georg Friedrich Händel 
 
George Friedrich Händel (1685-1759) was een bijna exacte tijdgenoot van Johann 
Sebastian Bach (1685-1750), maar ze hebben elkaar nooit ontmoet en 

waarschijnlijk ook nooit iets van elkaars 
muziek gehoord.  Net als Bach schreef Händel 
muziek als broodwinning. Dat was toen hij 
zijn oratorium Messiah schreef echt nodig, 
want Händel zat op zwart zaad! Toch was de 
eerste opvoering niet in het mondaine 
Londen maar in het verarmde Ierland, waar 
de opbrengst ten goede kwam aan de aan 
hongersnood lijdende bevolking. Händel had 
de boodschap van zijn eigen oratorium over 
Jezus Messias goed begrepen! 
 
Het eerste deel van Messiah is geschreven 

voor de Advents- en Kersttijd. Bijzonder is dat Händel niet terugkijkt op de 
geboorte van het kerstkind, maar het verhaal vertelt vanuit het perspectief van de 
verwachting door vooral de profeet Jesaja 
aan het woord te laten.  Zo kijken wij met 
Kerst ook niet terug, maar verwachten de 
komst van de Vredevorst en Wonderbare 
Raadsman. 
We horen tijdens de muziekdienst van 9 
december enkele roerende aria's gebaseerd 
op Jesaja-teksten zoals He shall feed his 
flock en Rejoice!, en bekende koren als And 
the Glory of the Lord. Na het evangelie klinkt 
het beroemde Halleluja-koor waar de 
gemeente begin en einde meezingt.   
 
Euwe en Sybolt de Jong begeleiden de zangers op harmoniums en het 
Leeflangorgel (de arrangementen zijn gemaakt door Sybolt de Jong).  



13 
 

Het Borodin Kwartet bestaat uit Ingrid Nugteren (sopraan), Jochem Baas (altus), 
Aart Schutte (tenor) en Timon van Velzen (bariton). 
Voorganger is dr. Theo van Willigenburg.  
Vanaf 11.00: koffie en thee in de Lutherzaal 

 
Zondag 13 januari 2019 12.00 uur 
O nata lux 
 
Op deze eerste zondag na Epifanie lezen we over de doop van Jezus door Johannes 
in de Jordaan: het eerste teken van zijn verschijning als Messias, het kwetsbare 

Lam Gods dat de zonden der wereld 
wegdraagt. Het met Kerst geboren licht (nata 
lux) gaat nu schijnen in de wereld 
Tijdens de muziekdienst op 13 januari horen 
we het beroemde Tribus Miraculis van 
Palestrina over de drie wonderen in de Kerst- 
en Epifaniëntijd (Geboorte van Jezus, Doop van 
de Heer, Bruiloft te Kana) samen met een 
nieuw Ubi Caritas van Ola Gjeilo, de Noorse 
componist die nu werkt in New York en die 
wereldwijd furore maakt. 
Daarnaast horen we muziek voor Epifanie van 

de Amerikaanse componist Morten Lauridsen: Sure on this shining night en O Nata 
Lux.  
    
Sopraan is Cécile Beemster, altus Jochem Baas, tenor Theo van Willigenburg en 
bariton Ralph Koreman. De vier stemmen worden op piano en orgel begeleid 
door onze eigen organist Dirk Zwart. 
Voorganger is ds. Pieter Oussoren.  
Vanaf 11.00: koffie en thee in de Lutherzaal                                           
 
Zondag 10 februari 2019 12.00 uur 
Muziek van Jan Zwart    
 
De grootvader van onze vaste organist Dirk Zwart, was de beroemde organist en 
componist Jan Zwart (1877-1937) die vooral in orthodox-reformatorische kringen 
een grote naam is. Toch heeft hij zijn leven lang de Lutherse kerk in Nederland 
gediend. In 1989 werd hij benoemd als organist in de Hersteld-Evangelisch-
Lutherse Kerk te Amsterdam. Vanaf 1914 verzorgde hij in de zomermaanden 
wekelijkse orgelbespelingen die veel publiek trokken, mede omdat hij de eerste 
Nederlandse organist was die ook voor de radio speelde. Met die 
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radiouitzendingen trok hij een enorme schare 'fans' en wist hij in Nederland 
interesse te wekken voor bijvoorbeeld de orgelmuziek van Jan Pieterszoon 
Sweelinck.  
Eén van zijn bekendste leerlingen was Feike Asma (1912-1984). Zijn zoon Willem 
Hendrik Zwart (1925-1997) ging ook de muziek in en één van zijn dochters 
trouwde met organist en Zwartleerling Willem Mudde, jarenlang de belangrijkste 
kerkmusicus in Lutherse kring. 
Ook onder zijn kleinkinderen bevinden zich bekende musici, zoals Everhard Zwart 
(1958), Dirk Zwart (1962). Boudewijn Zwart (1962), Jan Quintus Zwart (1957) en 
Jaap Zwart jr. (1955). 
 
Jan Zwart heeft veel orgelmuziek gecomponeerd en ook koormuziek, maar veel 
daarvan is alleen in handschrift bewaard gebleven of uitsluitend van 
plaatopnamen bekend.  

Daniel Rouwkema, leerling van Willen Hendrik 
Zwart en thans cantor van de Kloosterkerk in Den 
Haag, is begonnen dit hele archief in kaart te 
brengen en de bladmuziek te publiceren. Hij 
neemt met zijn koor Canticum Groninghae vier 
cd's op met het volledige oeuvre aan koormuziek. 
Tijdens de Muziekdienst op 10 februari 2019 laat 
hij met een solistenoctet uit zijn koor pareltjes 
horen uit het archief van Jan Zwart en bespeelt 
ook zelf het Leeflangorgel. En in de dienst klinken 
ook twee composities van kleinzoon Dirk Zwart. 

 
Voorganger is Dr. Theo van Willigenburg. 
Vanaf 11.00: koffie en thee in de Lutherzaal 

 

           
Bron foto’s Jan Zwart: website Jan Gunnik 
 

Theo van Willigenburg 
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 MUZIEKDIENST op EERSTE Kerstdag 
25 December 2018 om 12.00uur 

 
Eerste Kerstdag 25 december 2018   12.00 uur 
Aria's en koralen uit Bach's Weihnachtsoratorium 
 
Na de Kerstnachtdienst op 24 december is het al weer vroeg op voor wie de 
Kerstmorgendienst van 10.00 uur wil meemaken. In dat probleem gaan we nu 
voorzien. Dit jaar is er voor het eerst, in plaats van de 10.00 uur dienst, een 
Muziekdienst om 12.00 uur. Daarin klinken pareltjes uit Bach's beroemde 
Weihnachtsoratorium. We horen drie bekende aria's voor alt en mezzosopraan: 

• Bereite dich Zion uit de eerste cantate van het Weihnachtsoratorium, 
• Schlafe, mein Liebster genieße der Ruh uit de tweede cantate en 
• Schließe, mein Herze, dies selige Wunder uit de derde cantate.   

Daarnaast zingen we samen bekende koralen uit het Weihnachtsoratorium. 
 

        
 
 
Solisten zijn Lette Vos (mezzo-sopraan) en Tobias Segura Peralta, (countertenor) 
Zij worden begeleid door Bob van der Linde op kistorgel die ook het 
Leeflangorgel bespeelt. 
 
Voorganger is ds. Pieter Oussoren.  
Vanaf 11.00: koffie en thee in de Lutherzaal. 

 
 
 

                     

 



16 
 

LUTHERSE PREKEN BIJ HET OUDE TESTAMENT 

et Leerhuis van de drie 'parkkerken' (Lutherse Kerk, Doopsgezinde Kerk en 
Regentessekerk) stelt dit seizoen een selectie van oud-testamentische preken 

van de beroemde Lutherse theoloog Eberhard Jüngel centraal, ingeleid en 
vertaald door Willem Maarten Dekker. Ds. Klaas Touwen schreef daarover een 
prachtige recensie in Homiletische1 hulplijnen 73 onder de titel 'De waarheid God 
in het gezicht schreeuwen'. 
 
De waarheid God in het gezicht schreeuwen. 
 
Onlangs verscheen een selectie van oud-testamentische preken van Eberhard 
Jüngel in Nederlandse vertaling: Lutherse preken bij het Oude Testament, ingeleid 
en vertaald door Willem Maarten Dekker. In de bundel zijn twaalf preken 
opgenomen, twee over een Thoraperikoop2, vier over een gedeelte uit de 
Profeten, en zes over fragmenten uit de Geschriften. Deze preken zijn literaire 
kunstwerken, theologische goudmijnen en balsem voor de ziel. Aan de preken is 
een programmatisch pamflet toegevoegd: ‘Wat heeft de preek met de tekst te 
maken?’ (1968), culminerend in 42 stellingen over hermeneutiek3, Gods Woord, 
de prediker en de preek, de hoorder en de kerk, God. 
  
Ik neem enkele stellingen over, en ga daarbij in het bijzonder in op Jüngels visie 
op de kerk. De kerk is volgens hem geen voorgegeven, maar voltrekt zich daar 
waar Woord en Sacrament worden bediend. Ook het ambt is geen voorgegeven. 
‘Gods Woord gaat aan al het menselijke spreken vooraf: de menselijke 
zelfhandhaving en zelfrechtvaardiging, de menselijke leugen en het geklets en het 
spreken over zichzelf.’ … ‘Gods Woord gaat zo ook aan de prediker vooraf.’ … ‘De 
prediker is de uitlegger van de tekst krachtens het hem in de tekst voorafgaande 
Woord van God.’ “Niet de tekst moet verkondigd worden, maar wat in de tekst als 
te verkondigen ter sprake komt.’ ‘…  waar mensen in beweging worden gezet door 
het Woord van God dat aan hen voorafgaat, daar gebeurt de preek en daar is de 
kerk.’ 
‘Elke preek legt daarom het fundament onder de kerk.’ ‘Prediking die de kerk 
fundeert is echter geen propaganda voor de kerk.’ ’Propaganda voor de kerk is 
altijd propaganda tegen God.’ Kortom: hier klinken grondtonen van de Lutherse 
reformatie. 
  
De bezorger van dit boek stamt niet uit de Lutherse maar uit de gereformeerde 
traditie. Willem Maarten Dekker promoveerde op Jüngel en heeft zich diens 
theologie eigen gemaakt. Niettemin wringen deze tradities soms. Dekker schrijft 

H 
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bijvoorbeeld dat in Jüngels theologie ‘de verzoening’ centraal staat (14). Dat is 
inderdaad wat het gereformeerde protestantisme graag ziet en er, overigens ook 
bij Luther, graag in leest. Enigszins onthutst constateert Dekker dat in de preken 
van Jüngel ‘de delging van de toorn’ (18) geen enkele rol speelt. Dat is een thema 
dat opspeelt in de gereformeerde theologie (de satisfactieleer), maar juist die 
satisfactieleer (God had een mensenoffer nodig om zijn toorn te stillen) is in de 
ogen van Luther een theologisch kwaad waaraan hij zich na 1517 nooit meer 
schuldig heeft gemaakt. Bij Luther en Jüngel is ‘de verzoening’ niet een 
overkoepelend begrip. ‘De rechtvaardiging van de goddeloze’ is bij hen geen 
verzoeningstheologie maar incarnatie-theologie: God heeft de kloof tussen God 
en mens zelf overbrugd door in Jezus zijn identiteit af te leggen en geheel mens te 
worden (in Jezus heeft God echt geleden en is echt gestorven). Met die 
genadedaad zet God de mens weer 'recht': in de rechte verhouding tot het 
goddelijke en tot de overige schepping. 
  
Deze kritische kanttekeningen nemen niet weg dat hier een prachtig boek ligt. 
Goed geconcipieerd, verstandig ingeleid. Maar natuurlijk zijn het vooral de preken 
van Jüngel die het doen. Eberhard Jüngel, Lutherse preken bij het Oude 
Testament, ingeleid en vertaald door Willem Maarten Dekker, Skandalon, 
Middelburg 2017 
 

Ds. Klaas Touwen 
1 -  preekkundige verklaring van een bijbeltekst 
2 – de eerste 5 boeken van de Bijbel 
3 – kunst van het vertalen naar nu 
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HET LEVEN VAN EEN KERSTBOOM GAAT NIET OVER 
ROZEN 

 
et hele jaar sta ik lekker in het bos,  
niet in een standaard, maar gewoon lekker los. 

De hele familie gezellig om mij heen en allemaal, net als ik, op één been. 
Maar dan komt december, fijn voor de mensen,  
maar wij bomen, kunnen ons wel iets anders wensen. 
Mannen met bijlen staan ons om te hakken,  
om daarna doodkalm de hele familie mee te gappen. 
Daarna liggen we met elkaar in een wagen, ik lig bovenop dus ik mag niet klagen. 
Bij de handelaar liggen we op de grond, een nare ervaring als je eerst altijd 
stond. 

Dan het gezeur over ons figuur, we zijn te vol of te 
kaal en dan ook nog eens te duur. 
Er gebeurt heel wat voor men de koop sluit; ze 
pakken je bij je nek en schudden je uit. 
Je verlangt naar de plek waar ze je haalden, want per 
klant verlies ik tientallen naalden. 
Maar het ergste komt als je bent verkocht, en wat 
men dan uithaalt is zeer vergezocht 
Je wordt in de hoek van een kamer geplant, met een 
piek op je kop en een bal in je hand. 
Pas tegen de avond is men met mij klaar en zit ik 
onder de kaarsjes en engelenhaar. 

En dan….terwijl ik geeuw, komt de jongste ook nog met spuitsneeuw! 
Zo sta ik dan een aantal dagen voor gek en dan halen ze me opnieuw van mijn 
plek 
Alles gaat eraf, ik word afgetuigd, ik voel me zo vrij mijn hartje juicht. 
Dan pakken ze mij beet, en je gelooft het nooit, dan word ik zomaar het raam 
uitgegooid. 
Zeker 15 jongens rennen op mij af en slepen mij naar huis op een snelle draf. 
Eindelijk zijn we er na een halfuurtje, en dan gooien ze me weer in een schuurtje. 
En daar ben ik niet de enige boom, ik ben bij mijn familie en denk dat ik droom. 
Op een avond gooien ze ons allen op een hoop, ik lig gelukkig naast buurman 
Joop. 
En dat is het laatste wat ik weet, want daarna werd het verschrikkelijk heet! 
 

Uit het archief van Mies Walgien. 
 

H 
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KERSTHERBERGEN 2018 
 

e Kerstherbergen bieden ook dit jaar de gelegenheid om samen met 
anderen het feest van licht en warmte te vieren. Iedereen die – om welke 

reden dan ook – niet thuis Kerstmis kan of wil vieren, is er van harte welkom. In 
‘De Herberg’ aan de Deventerstraat 40 staat de deur open op Kerstavond en de 
middagen van Eerste en Tweede Kerstdag. ‘De druif’ aan de Eglantierlaan 202 is 
op Tweede Kerstdag geopend.   

De Kerstherberg draait op goede wil, vrijwilligers en giften. Wilt u ook uw 
steentje bijdragen? Dat kan! U kunt gastvrouw of gastheer worden, tijdens een 
dienst van ongeveer 2,5 uur op een van de kerstdagen. Er is van alles te doen: 
koffie zetten en schenken, een lunchbuffet verzorgen, een spelletje doen, 
afwassen. U kunt zich als vrijwilliger melden bij Lodewijk Versluis, e-mail: 
versluizen@hetnet.nl. 

Kunt of wilt u geen vrijwilliger worden? Steun de Kerstherbergen dan met een 
gift. Met €7,50 zorgt u al voor lunch, koffie of thee met iets lekkers voor een 
bezoeker. Zo maakt u het mogelijk dat de Apeldoornse Kerstherbergen 
doorgaan.  

Giften zijn welkom op rekening NL 94 INGB 0002 0756 80 ten name van 
Werkgroep Kerstherbergen, Apeldoorn. Bij voorbaat dank! 

Openingstijden ‘De Herberg’, Deventerstraat 40, ingang Griftstraat: 
Kerstavond: 17:00 – 19:30 uur 
1e Kerstdag: 13:00 – 16:00 uur 
2e Kerstdag: 13:30 – 16:00 uur 

Openingstijden ‘de druif’, Eglantierlaan 202 (De Drie Ranken) 
2e Kerstdag: 11:00 – 15:00 uur 
 
 

 
 
 

D 

mailto:versluizen@hetnet.nl
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HERDENKINGSPLAQUETTE GEADOPTEERD  
 

n december 1944 werd ds. P.H. Borgers van de Evangelisch-Lutherse  
gemeenten Apeldoorn en Doesburg door de Duitse bezetter gearresteerd. 

Hetzelfde lot onderging eerder in 1944 de Lutherse kerkrentmeester A.C. Koot, 
vader van twee zonen die actief in het gewapend  verzet zaten en zelf bekend 
om zijn felle anti-Duitse gedrag.  Beide Lutheranen overleden in het voorjaar van 
1945 in het kamp Neuengamme, gelegen in Duitsland nabij de havenstad 
Hamburg. 
Deze twee Apeldoornse  Lutheranen werden in juni 1945 herdacht in 
kerkdiensten in Apeldoorn en Doesburg. In 1948 werden hun namen gegraveerd 
in de nieuwe luidklok van de Lutherse kerk in Apeldoorn. Op dinsdag 10 februari 
2015, zeventig jaar na dit drama, werden zij opnieuw herdacht in aanwezigheid 
van ds. P. Borgers jr. en hr. A. Koot jr. en zijn zus. Een vijftigtal belangstellenden 
zagen met de familieleden dat een plaquette werd onthuld, bevestigd aan de 
buitenmuur  van het Lutherse kerkgebouw  aan de Prof. Röntgenstraat in 
Apeldoorn.  

In oktober 2018 heeft de 
gereformeerde basisschool       
’t Schrijvertje in Apeldoorn  
deze plaquette met instemming 
van de Kerkenraad geadopteerd 
en deze adoptie laten 
inschrijven in het register van 
het Nationaal Comité 4 en 5 
mei.  Dit betekent in de praktijk 
dat elk jaar rond 10 februari 
groep 8 van deze basisschool 
een krans zal bevestigen onder 

deze plaquette.  Hieraan voorafgaand wordt vanuit de Lutherse gemeente in de 
klas het verhaal achter deze plaquette verteld.  Natuurlijk worden voor deze 
herdenking de ons bekende familieleden  uitgenodigd.  In 2019 zal de eerste 
herdenking plaats vinden op maandag 11 februari  tussen 10.30 en 11.15 uur.  
Wethouder M. Sandmann zal namens de gemeente Apeldoorn aanwezig zijn. 
Natuurlijk bent u ook uitgenodigd. 
 
n.b. Over de totstandkoming van deze plaquette  staat in Lutherse Kerkgeschiedenis 
(documentatie-blad nr. 43) een uitgebreid artikel; op aanvraag via mij beschikbaar. 
 

Maarten Brand 

I 
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AGENDA 
 
DECEMBER  

09 Muziekdienst- Messiah G.F. 
Handel 
Zie blz.: 12  

12.00 uur Koffie en thee om 11.00 
uur 
in de Lutherzaal 

12 Leerhuis. Lutherse preken bij het 
Oude Testament 

10.15 uur Regentessekerk 

16 Adventsmaaltijd 17.00 uur Lutherzaal 
18  Kerkenraadsvergadering 20.00 uur  
20 Christmas Carols 14.30 uur Regentessekerk 
25 Muziekdienst 

Zie blz.: 15 
12.00 uur Koffie en thee om 11.00 

uur in de Lutherzaal      

 
JANUARI 

06 Nieuwjaarsborrel  ± 11.00 uur Lutherzaal. Na de dienst 
van 10.00 uur 

10 Literatuurkring 20.00 uur Doopsgezinde kerk 
13 Muziekdienst – O Nata Lux 

Zie blz.: 13 
12.00 uur Koffie en thee om 11.00 

uur in de Lutherzaal 
15 Kerkenraadsvergadering 20.00 uur  
17 Themacafé 16.30 uur Regentessekerk 
23 Leerhuis. Lutherse preken bij het 

Oude testament 
10.15 uur Regentessekerk 

29 Eat en meet 17.45 uur Doopsgezinde kerk 
 
FEBRUARI 

10 Muziekdienst – Muziek van  
Jan Zwart. Zie blz.:13 

12.00 uur Koffie en thee om 11.00 
uur      in de Lutherzaal             

13 Leerhuis. Lutherse preken bij het 
Oude Testament 

10.15 uur Regentessekerk 

19  Kerkenraadsvergadering 20.00 uur  
21 Themacafé 16.30 uur Regentessekerk 
26 Eat en meet 17.45 uur Doopsgezinde kerk 
27 Leerhuis. Lutherse preken bij het 

Oude Testament 
10.45 uur Regentessekerk 

 
De redactie van OPWAARTS wenst u 

goede Kersdagen en voorspoedig 2019 toe! 
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Datum Zondagsnaam Bijzonderheden Antependium 

Aanvang Voorganger   2e collecte 

2 dec. 1e Advent   paars 
10.00 uur ds. J. E. Leentfaar-   orgelfonds 

  van der Brug     
9 dec. 2e Advent muziekdienst paars 

12.00 uur dr. T. v. Willigenburg   muziekfonds 
16 dec. 3e Advent   paars 

10.00 uur ds. J. Eldering   diaconie 
23 dec. 4e Advent Avondmaals- paars 

10.00 uur ds. C. L. Kraan viering diaconie t.b.v Nepal 
24 dec. Kerstavond   wit 

21.00 uur diaken Th. v. Driel   de Herberg 
25 dec. 1e Kerstdag extra wit 

12.00 uur ds. P. Oussoren muziekdienst muziekfonds 
30 dec. 1e zondag na Kerst   wit 

10.00 uur dr. T. v. Willigenburg   restauratiefonds 
6 jan. Epifanie   wit 

10.00 uur diaken Th. v. Driel   orgelfonds 
13 jan. 1e zondag na Epifanie muziekdienst wit 

12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 
20 jan. 2e zondag na Epifanie   wit 

10.00 uur ds. J. Eldering   restauratiefonds 
27 jan. 3e zondag na Epifanie Avondmaals- wit 

10.00 uur ds. A. Metske viering diaconie t.b.v. 
Nepal 

3 febr. 4e zondag na Epifanie   wit 
10.00 uur ds. L. v. Hilten -   orgelfonds 

  Mathijssen     
10 febr. 5e zondag na Epifanie muziekdienst wit 

12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 
17 febr. Septuagesima   groen 

10.00 uur ds. C. M. Baas   restauratiefonds 

24 febr. Sexagesima Avondmaals- groen 

10.00 uur hr. R. Bloemendal viering diaconie t.b.v. 
Nepal 
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Ontvangst Voorbereiding Organist Koffiedienst 

Mededelingen Schriftlezingen Cantor Koster 

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart mw. C. Honders 
hr. M. Brand mw. A. Leentfaar   hr. F. v.d. Kraats 

        
hr. M. Brand mw. L. Roomer hrn. E. & S. de  mw. J. Kleinbussink 

hr. P. Roomer hr. P. Roomer Jong  hr. H. v. Iwaarden 
hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Delsman mw. N. Groeneweg 

hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg   hr. F. v.d. Kraats 
hr. J. v.d. Braak mw. L. Roomer hr. B. v.d. Linde mw. C. Honders 
mw. L. Roomer mw. A. Leentfaar   hr. F. v.d. Kraats 

hr. M. Groeneweg   hr. D. Zwart diaconie 
hr. P. Roomer    hr. H. v. Iwaarden 

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. B. v.d. Linde mw. A. Leentfaar 
hr. M. Brand hr. M. Brand hr. T. v. Willigenburg hr. H. v. Iwaarden 

hr. J. v.d. Braak mw. J. Mulder hr. B. v.d, Linde mw. C. Honders 
hr. Th. v. Driel hr. Th. v. Driel   hr. H. v. Iwaarden 

hr. J. v.d. Braak mw. J. Mulder hr. D. Zwart diaconie 
hr. M. Brand hr. M. Brand   hr. F. v.d. Kraats 

hr. M. Groeneweg mw. L. Roomer hr. D. Zwart mw. N. Groeneweg 
hr. P. Roomer hr. P. Roomer hr. T. v. Willigenburg hr. H. v. Iwaarden 

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart mw. A. Leentfaar 
hr. M. Brand mw. A. Leentfaar   hr. F. v.d. Kraats 

hr. T. v. Willigenburg mw. J. Mulder hr. D. Zwart mw. J. Kleinbussink 
 

hr. Th. v. Driel hr. Th. v. Driel hr. T. v. Willigenburg hr. H. v. Iwaarden 

hr. J. v.d. Braak mw. J. Mulder hr. D. Zwart mw. C. Honeders 
hr. Th. v. Driel hr. Th. v. Driel   hr. F. v.d. Kraats 

        
hr. M. Brand mw. L. Roomer hr. D. Rouwkema mw. A. Leentfaar 

hr. P. Roomer hr. M. Brand hr. T. v. Willigenburg hr. H. v. Iwaarden 
hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart mw. N. Groeneweg 

hr. M. Groeneweg mw. A. Leentfaar   hr. H. v. Iwaarden 

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart mw. J. Kleinbussink 
 

mw. L. Roomer mw. L. Roomer   hr F. v.d. Kraats 
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MUTATIES 
 
Overleden 
Hr. H. Stokmans                Gemzenstraat 69               7315EL  Apeldoorn 

 

VERJAARDAGEN 75-PLUSSERS 
 

                   December    
3 Hr. L.C. van den Heuvel Weemeweg 6 8162EV Epe 

6 Hr. W.E. van Voorthuisen Molenstraat 90 7391KD Twello 

11 Mw. M. Delsman-Kresmer Sterrenlaan 14 7314KJ Apeldoorn 

14 Hr. R.P. Bloemsma Zwarte Kijkerweg 31 7313GD Apeldoorn 

14 Mw. L.M. Halsema-Kreyssig De Hovenlaan 7 7325ZD Apeldoorn 

15 Hr. J.C. Bergijk Kantstraat 10 7323JK Apeldoorn 

16 Mw. P. van der Beek Jasmijnstraat 111 8171AM Vaassen 

24 Mw. G.J. Temme Vuurdoornstraat 80 8171XH Vaassen 

25 Mw. L.J. Brussel-Eijlander Beethovenlaan 26 7333CD Apeldoorn 

 Januari    

1 Mw. E. van Hekezen-Koot 
Warenargaarde 
775/130 7329GR Apeldoorn 

7 Mw. L. van Nassauw-de Boer Woudhuizerallee 132 7325RB Apeldoorn 

15 Mw. J. Brasz-Doren Ordermolenweg 62 7313SL Apeldoorn 

22 Hr. J. van der Kraats Epicurusstraat 1 7323HZ Apeldoorn 

27 Mw. H.A. Walgien-Rietman Gemzenstraat 87 7315EL Apeldoorn 

28 Mw. C. van den Heuvel Weemeweg 6 8162EV Epe 

 Februari    
21 Mw. J. Verltman-vanGroesen Elegastgaarde 109 7328AM Apeldoorn 

21 Mw. J. van Leeuwen Handelstraat 45 7311CK Apeldoorn 

 

https://www.animaatjes.nl/lijnen/bloemen-en-natuur/lijnen-bloemen-en-natuur-280287
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VAN DE KERKRENTMEESTER 
 
Collecte opbrengsten augustus, september & oktober 2018. 

 
Kerk en diaconie €  529,40 
Muziekfonds €  373,70 
Orgelfonds €    89,50 
Restauratiefonds €  145,30 
Diaconie Nepal €    79,80 

 
De kerkrentmeesters. 

                                         
GEEF LICHT AAN KINDEREN IN DE KNEL 

et Kerst vieren we dat God, door de geboorte van Jezus, zijn Licht laat 
schijnen voor de wereld. Wij mogen dit licht met elkaar delen. Juist met 

kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken 
hand, een warm hart en een sterke schouder. Wij vragen u om, samen met ons, 
licht te bieden aan deze kinderen door middel van gebed en de collecte van 16 
december. Elke zondag van de Advent stelt Kerk in Actie kinderen uit een ander 
land centraal. De eerste week zijn dat de weeskinderen in de Oekraïne. Maar ook 
tijdens de andere zondagen en Kerst kunt u een donatie doen voor deze 
Kinderen in de Knel. Daartoe zullen elke zondag in de 
Adventsperiode ansichtkaarten worden uitgereikt, waarop het rekeningnummer 
staat, waarop u uw gift kunt overmaken.  
  
Namens de diaconie van harte bedankt! 
 
 
 

 
 

M 
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OPEN MONUMENTENDAG 2018 
 

p 8 september 2018 hebben wij onze kerk opengesteld voor de jaarlijkse 
Open Monumentendagen. Dit jaar was het thema ‘Europa’, en wie past 

beter dan Maarten Luther bij dit thema? En dus ook onze kerk. En op die 
zaterdag was het ook de Nationale Orgeldag. We hebben dankbaar gebruik 
gemaakt van het aanbod van de organist van de Open Hofkerk, Bert Brouwer, 
om op momenten ons mooie Leeflangorgel aan de bezoekers te laten horen. We 
hebben daarnaast ook een aantal bezoekers gehad die onder begeleiding ook 
hun kunsten op het orgel hebben laten zien. Daar zaten pareltjes tussen, erg 
mooi die muziek. 
We hebben over de gehele dag ruim 300 bezoekers mogen begroeten in onze 
kerk. Veel bezoekers die aangaven nu toch eens in de kerk te willen kijken waar 
ze zo vaak dagelijks langs heen fietsen. En die verrast waren hoe groot en 
modern de kerk van binnen is. De Veluwse Cantorij heeft begin en eind van de 
middag voor een muzikale omlijsting gezorgd rond het thema ‘Europa’. Het was 
een zeer geslaagde dag waarin we onze kerk op een mooie wijze aan de 
bezoekers hebben kunnen tonen. 
 

      
Flyer: Opmaak - Lisanne Roomer /Tekst – Maarten Brand 

 
         

O 



27 
 

Leerstoel voor Luther en Nederlands lutheranisme aan de  
Theologische Universiteit in Kampen 

 
an 2011 tot en met 2016 heeft Prof. Dr. Sabine Hiebsch aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam gewerkt in het kader van de W.J. Kooiman – J.P. 

Boendermaker Lutheronderzoekplaats.  
Dit project heeft vele resultaten ten bate van de Lutherse gemeenschap 
opgeleverd. Na zes jaar bleek het niet mogelijk dit onderzoek aan de Vrije 
Universiteit voort te zetten en moest een andere vestigingsplaats gezocht 
worden.  Om die reden is begin 2017 de Kooiman-Boendermaker-Luther 
Stichting opgericht. Deze vond in de Theologische Universiteit te Kampen een 
partner die graag onderzoek en onderwijs in Luthers theologie en de 
geschiedenis van het Nederlandse lutheranisme binnen haar muren wilde 
opnemen.  In de loop van 2017 is dit uitgewerkt tot een bijzonder 
hoogleraarschap aan deze universiteit, aldaar gevestigd door de stichting. 

 Op 31 oktober 2017 is dr. Sabine Hiebsch op 
deze leerstoel benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Luther en de geschiedenis van het 
(Nederlandse) lutheranisme.  
Evenals de vroegere onderzoekplaats aan de 
VU wordt ook deze hoogleraarsplaats 
gefinancierd door meerdere sponsoren, 
waaronder wederom het Luthers 
Diakonessenhuis Fonds. Om de bekostiging 
voor een langere periode veilig te stellen zal 
ook een beroep gedaan worden op het door 
de generale synode van de Protestantse Kerk 
in Nederland speciaal voor de Lutherse 
traditie ingestelde fonds : de gelden van de 

Commissie Bewaren en inbrengen van de Lutherse Traditie (ComBILT). In dit 
fonds is jaarlijks € 275.000 beschikbaar. 
De stichting is van mening dat de door haar ingestelde bijzondere 
hoogleraarsplaats bij uitstek in de doelstelling van dit fonds past.  De Synodale 
Commissie heeft  de stichting te kennen gegeven dat zij achter dit initiatief staat. 
Citaat : “De Synodale Commissie ziet dit (leerstoel aan de TUK) als een welkome 
aanvulling op de leerstoel Lutherana in het opleidingstraject  van predikanten 
aan de PThU”. Echter aanvragen bij dit fonds worden slechts gehonoreerd als ze 
door één of meer gemeenten zijn ingediend.  In navolging van de Lutherse 
gemeenten Het Gooi en Amsterdam hebben inmiddels een twintigtal Lutherse 
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gemeenten zich bij deze subsidieaanvraag aangesloten en roepen zij de 
commissie ComBILT op om de stichting in haar doelstelling ruimhartig financieel 
te ondersteunen voor een periode van tenminste zes jaren. De Kerkenraad van 
de Lutherse Gemeente Apeldoorn heeft  op 22 oktober j.l. verklaard deze 
subsidieaanvraag van harte te ondersteunen. 
 
n.b.  In elkkwartaal van december 2017 staat een uitgebreid artikel over : “Hoe 
Luther ook huist aan de TU in Kampen”. 

                    
Maarten Brand 

 
KERK IN ACTIE 

 

 
In de Lutherzaal staat een box waarin u deze spullen kunt deponeren. 
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WALKING DINNER 24 augustus 2018 
 

et Walking Dinner 2018 was een zeer gezellige herhaling van het Running 
Dinner van vorig jaar. Het is daarmee een traditie geworden. 

De opbrengst voor De Herberg is 1000 euro van de in totaal 36 deelnemers. 
De Lutherse gemeente zorgde als start voor een gezellige borrel met nootjes. 
De Regentessekerk had de courgettesoep met stokbrood klaar staan. 

In de Herberg konden we 
aanschuiven voor het hoofdgerecht 
met varkenshaas, gegratineerde 
aardappels en bloemkool, mais en 
doperwtjes. We mochten ook een 
lekker glaasje wijn inschenken. 
Proost, op de Herberg! 
De Doopsgezinde gemeente had zich 
uitgesloofd met een heerlijk dessert 
van kokoskoekje met vanille-ijs en 
verse rode en blauwe bessen en 
frambozen, koffie, thee en een 

chocolaatje. Daarnaast hadden zij liedjeszanger Hans Brouwer uitgenodigd, wat 
zeer gewaardeerd werd. Hij speelde voor het goede doel Kika.  
 
Met dank aan alle vrijwilligers, die zich hiervoor ingezet hebben en de kerken die 
de kosten van het menu gedragen hebben. 
Wij hopen de traditie volgend jaar voort te zetten voor de Herberg, ons 
inloophuis voor iedereen in Apeldoorn. 
 

Theo van Driel 
 

 Verslag Symposium “WAT KAN IK VOOR JE DOEN?” 
 

p 19 oktober was in Apeldoorn een symposium georganiseerd ter 
gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Het Apeldoorns Beraad van 

Kerken en het 40 jarig bestaan van De Herberg. 
Het thema was “Wat kan ik voor je doen?” 
Van veel verschillende Kerken waren bezoekers aanwezig in Gigant, ook 
Lutheranen. 
 
Na de opening door voorzitter Theo van Driel waren er drie programma-
onderdelen. 

H 
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Marja van der Tas, voormalig wethouder voor het CDA in Apeldoorn, vertelde 
ons over de geschiedenis van vrijwilligerswerk in Apeldoorn en in het algemeen. 
Aspecten van ontkerkelijking, arbeidsparticipatie, vergrijzing en mantelzorg  
kwamen aan de orde. Nog steeds is vrijwilligerswerk heel belangrijk voor een 
samenleving. Overheid en vrijwilligers kunnen prima samenwerken, elkaar 
aanvullen. Hierbij moet wel bedacht worden, dat er grenzen zijn aan wat 
vrijwilligers kunnen opbrengen. 
 
Uit Rotterdam was Cor Lubach gekomen. Hij is betrokken bij “House of Hope”. 
14 Jaar geleden gingen ze vragen aan de Gemeente Rotterdam: “Wat kunnen 
wij, als kerken,  voor jullie doen?”. Rotterdam vroeg hulp voor een 
achterstandswijk met 71% mensen van niet Nederlandse afkomst. 
Mensen van House of Hope gingen in deze achterstandswijk contacten leggen:  
zij klopten aan de deuren. Men ging niet werken met een vooropgesteld plan, 
maar waren open voor wat God op hun weg bracht. 
Ze gebruiken als metafoor een bouwbedrijf: samen met mensen bouwen aan 
hun “Levenshuis”. Is er renovatie nodig? Ontbreken er bouwstenen? Moeten de 
muren steviger? Wat kunnen wij voor je doen? Waarmee kunnen we je 
ondersteunen? 
Iedereen is welkom om mee te doen: vrijwilligers uit de wijk, mensen van House 
of Hope. Na 14 jaar werken er 16 betaalde krachten en 350 vrijwilligers, waarvan 
200 uit de eigen wijk.  
House of Hope is actief in Rotterdam, Utrecht, Purmerend en Deventer. Zie hun 
websites als je meer wilt lezen. 
 
Als laatste maakten we kennis met een groepje  dat zich “De Dubbele Boterham” 
noemt.  Deze groep had als woordvoerster Janette, die verbonden is met 
kerkgemeenschap  “Hoop voor Noord” uit Amsterdam Noord. 
Janette  had in haar hart dat ze in Amsterdam deze gemeenschap moest gaan 
ondersteunen. Ze ging contacten leggen met wijkbewoners door in de speeltuin 
op een bankje te gaan zitten. Geen vooropgezet plan, maar open voor wat God 
op haar weg bracht. 
Er ontstonden allerlei groepen: niet alle groepen hielden stand. De groep die zich 
in Apeldoorn presenteerde was zeer divers in afkomst en  leeftijd. Ieder van hen 
vertelde ons een persoonlijk en boeiend verhaal. Deze groep komt 1 x er week 
bij elkaar en iedereen stort dan 5 minuten zijn/haar hart uit. Ze nemen 
cateringopdrachten aan, ondernemen uitstapjes (Apeldoorn) en steunen elkaar 
in alle opzichten.  
“Hoop voor Noord” is heel belangrijk voor hen geworden.  
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Het symposium stond onder de bezielende leiding van Kees Posthumus 
 
Er was tot slot een “meet en greet”  waar nog levendige gesprekken 
plaatsvonden. 
 

Verslag: Maria Lanting-Verweij 
 

VERSLAG LITERATUURKRING 8 NOVEMBER  
 

e tweede bijeenkomst van de literatuurkring was op donderdag 8 november. 
Theo van Driel leidde het gesprek in door te vertellen over de schrijver, een 

oud-journalist, die vorige maand overleden is en hij wist enkele 
wetenswaardigheden te vertellen over zelfdodingen in de hele wereld. Finland 
blijkt niet het land met de meeste zelfdodingen te zijn, maar Zuid-Korea. Echter, 
in Finland zijn de mensen het gelukkigst.  
De meningen over het boek De zelfmoordclub van Arto Paasilinna waren niet 
unaniem lovend. Sommigen waardeerden de (cynische) kwinkslagen in het boek, 
maar iedereen had in ieder geval het eind van het verhaal gelezen: hoe loopt het 
af met de zelfmoordclub in de bus? 
Het gesprek ging verder over het onderwerp leven en dood, waar we ook niet 
unaniem hetzelfde over dachten. Dat is het mooie van een boek, dat een 
zingevingsgesprek oplevert. 

 
Op donderdag 10 januari 2019 gaan we het boek Ik ga 
op reis en laat achter van de schrijfster Simone Awhina 
bespreken. 
 
Als twijfel en wanhoop het leven van Simone beginnen 
te overheersen en ze een burn-out nabij is, besluit ze 
impulsief de pelgrimsroute naar Santiago de 
Compostella te gaan lopen. Hartje zomer, ruim 
achthonderd kilometer, dwars door de Pyreneeën, over 
hoogvlaktes, langs wijngaarden en eindeloze 
korenvelden, helemaal alleen. Simone wil tijdens deze 

tocht alles loslaten wat niet meer bij haar past en al lopend beleeft ze haar jonge 
maar heftige en avontuurlijke leven opnieuw. Haar emigratie naar Nieuw-
Zeeland, waar haar leven een tragische wending neemt als haar vriend Nico twee 
maanden voor hun trouwen overlijdt aan een hersentumor. Een jaar later de 
dood van haar nieuwe liefde Jason door een auto-ongeluk. De ontdekking van de 
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helende kracht van haar stem, haar zangcarrière bij tijden stormachtig succesvol 
en dan weer enorm frustrerend, en haar vertrek naar Amerika, waar ze als 
zangeres haar geluk wil beproeven en in een camper rondtoert, dromend van 
een leven vol glitter en glamour. De bijzondere mensen die Simone tijdens haar 
pelgrimstocht ontmoet, helpen ieder op hun eigen manier de reis naar binnen te 
maken. Met het volbrengen van deze zware tocht is het rusteloze zoeken voorbij 
en datgene waar ze jaren naar verlangd heeft, komt bij terugkeer in Nederland 
geheel onverwacht in haar leven. 
 
Nieuwe leden zijn bij de literatuurkring van harte welkom.  
Lees voorafgaand aan de bijeenkomst het boek en kom meepraten. 
 

AnneJet Bennink 
 

KUNST van POLLA in de DOOPSGEZINDE KERK 
 

ijkend naar de kunst van Greet Hamer lacht het leven je weer toe. Haar 
schilderijen zijn veelkleurig, speels en humoristisch. De werken van Greet 

doen denken aan Corneille en andere ‘Cobra’ kunstenaars. In de levendige 
voorstellingen duiken vrolijke mensfiguren op, plat en naïef weergegeven. De 
relatie met kindertekeningen wordt versterkt door vormvereenvoudigingen en 
het ontbreken van perspectief. De suggestie van diepte en een derde dimensie 
vindt Greet ondergeschikt aan de levendige ordening van platte vormen en 
kleurvlakken.  

Greet komt van oorsprong uit Vorden, 
haar man Wim uit Apeldoorn. Na vele 
omzwervingen zijn ze begin 2018 
teruggekeerd naar Apeldoorn. Al van 
kinds af aan tekent en schildert Greet 
graag en gemakkelijk. Ze heeft die 
creatieve inslag altijd behouden, ze zou 
niet meer zonder haar schilderen 
kunnen. Haar hobby vervult haar met 
diepe blijdschap en geeft haar innerlijke 
rust. Haar schilderijen worden 
gesigneerd  
met de naam ‘Polla’, de koosnaam 
gegeven door haar kleinkinderen.  
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Voor de zondagsdienst op 9 december, voorafgaand aan de openingsreceptie, 
laat ds. A. C. Bronswijk zich inspireren door de schilderijen van Greet met als 
thema ‘ Op Ooghoogte’. Uiteraard nodigen wij u van harte uit om deze dienst, 
met het bijpassende thema, mee te maken.  
 
Praktische informatie: 
 

- Kerkdienst op zondag 9 december om 10.00 uur aan de Paslaan 6 in 
Apeldoorn 

- Vernissage ‘Kunst van Polla’ op 9 december 2018 van 11.30 tot 13.00 uur 
- Overige openingstijden van de expositie:  

Zaterdagmiddagen 15 december, 22 december 2018 en 5 januari 2019 van 14.00 
tot 16.00 
Een aantal schilderijen zijn te koop.  
 
Wij heten u van harte welkom op de genoemde activiteiten en tijdstippen! 

 
 

 
 

 
AnneJet Bennink 
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Veluwse Cantorij Afscheidsconcert Greet Aanen  
 

Tijdens de monumentendag heeft de Veluwse Cantorij o.l.v. Greet Aanen in onze 
kerk belangeloos opgetreden.  
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TERUGBLIK: Jazz in de kerk / J.de Heer / Requiem - Fauré 
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Omdat de tekst niet in de gehele kerk duidelijk te verstaan was, volgt hier de volledige 
uitvoering gesproken door Arian Reymen. 
 
Libera Me - Gabriel Fauré vertelt 
 
Als ik geweten had dat dat Requiem van mij zo beroemd zou worden!  
Als ik geweten had dat het na mijn dood een van de meeste uitgevoerde werken in de 
hele wereld zou worden! 

Ik schijn tegenwoordig op nummer 1 te staan, 
zelfs in Nederland, waar toch de Matthäus Passion 
van Bach zo beroemd is en in Engeland waar ze 
maar geen genoeg krijgen van de Messiah van 
Handel. 
Weet je dat sinds mijn dood dat Requiem van mij 
misschien wel 30.000 keer is uitgevoerd?  
En dat het bijna altijd het mooiste Requiem wordt 
gevonden dat ooit is geschreven.  
Het is ongelooflijk. 
Ik denk wel dat ik weet hoe dat komt. 
Vanaf de Middeleeuwen zijn er honderden 
requiems, dodenmissen, gecomponeerd.  
Maar ze zijn vaak erg saai en somber of juist 
woest en met veel poeha, zoals het Requiem van 
Mozart of het Requiem van Verdi: een muzikale 
doodsstrijd met zóveel decibellen dat horen en 
zien je vergaat (nou ja de overledene heeft daar in 

ieder geval tijdens de uitvoering geen last van). 
 
Misschien is mijn Requiem wel zo populair omdat ik er een wiegeliedje van heb proberen 
te maken: een mooie melodie waarop de overledene naar het paradijs wordt gedragen.  
Bij mij geen verschrikkelijk laatste oordeel (Dies Irae!!), maar meer een zachte bevrijding: 
....in paradisum deducant te angeli..... ten paradijze geleiden u de engelen. 
 
Voor mij is de dood niet zo'n afschrikwekkende Magere Hein, maar meer een lieve vriend 
die verschijnt als de tijd gekomen is.  Nee, bij mij geen Dag van Toorn, - Dies Irae. Alleen 
de laatste twee zinnen van dat Dies Irae heb ik overgehouden, je weet wel 
Pie Jesu Domine, dona eis requiem. 
 
Ik ben hier om iets te onthullen wat nog nooit iemand ontdekt heeft.  
Niemand weet namelijk waarom ik dat beroemde Requiem geschreven heb.  
Ja het is uitgevoerd op mijn eigen begrafenis in 1924.  Maar daaraan heb ik nog niet 
gedacht toen ik de laatste nootjes 36 jaar eerder, in 1888, op papier zette 



37 
 

Ik kreeg van iemand een boek van professor Bombardet, de grote Parijse musicoloog die 
zichzelf zo ontzettend slim vindt. Hij schrijft daarin dat ik het Requiem geschreven zou 
hebben voor de begrafenis van mijn vader in 1885.  
Nou, die Bombardet is geen knip voor zijn neus waard!  
Want ik was pas klaar met componeren in 1888, drie jaar na de dood van mijn vader.  
En het Requiem is ook niet geschreven voor mijn lieve moeder die op Oudjaarsavond 
1887 onverwacht naar de hemel ging. Ik was toen nog niet eens klaar met het Sanctus. 
Ik heb er namelijk heel lang over gedaan, over dat Requiem.  
Uiteindelijk is het voor het eerst uitgevoerd op 16 januari 1888 in mijn geliefde 
Madeleine, de kerk in Parijs waar ik organist was 
Maar ik was al begonnen aan het Requiem in 1877. Elf jaar heb ik er over gedaan.  
Precies 11 jaar, en dat is niet voor niets. Elf is voor mij en mijn Requiem een heel 
belangrijk getal.  
En het was ook precies op de elfde van de elfde in 1877 dat ik de eerste muziek van het 
Requiem voltooide.  
Dat was niet het openingskoor of het Offertorium of het Sanctus, maar het Libera Me 
aan het einde van het Requiem.  
"Libera me", dat was voor mij toen een soort nood kreet, een gebed van wanhoop, een 
roep om hulp: bevrijd mij! maak mij vrij van mijn verdriet! 
 
Heb je dat wel eens gehad dat je zo verdrietig bent dat het lijkt of je gevangen zit, diep in 
een zwart gat? 
Alles om je heen is grijs en donker.  
Als mensen naar je glimlachen lijken het wel monsters die je uitlachen, pestkoppen die je 
nog verder de modder in willen duwen.  
Als iemand iets fijns of bemoedigends zegt dan denk je: donder op, je hebt geen idee hoe 
naar het is om te leven. 
 
Op 1 november 1877 stortte mijn wereld in, verdween alle licht uit mijn leven. Ik werd 
wanhopiger dan wanhopig.  
Die dag, ik weet nog (gek genoeg) dat het heel zonnig was in Parijs, maar dat was meer 
een dreigende zon dan een vrolijk licht.  
Op die dag kwam er plotseling een einde aan alle geluk dat ik zeven jaar lang had mogen 
beleven met mijn lieve verloofde Marianne Viardot. 
 
Ach, Marianne, de liefde van mijn leven, maakte zomaar een einde aan onze relatie.  
Waarom?  
Was ik een slechte minnaar? 
Was ik teveel bezig met muziek? 
Wilde ze liever een rijke bankier? 
Was ze jaloers omdat er zoveel leuke meisjes belangstelling voor mij toonden? 
 
Nou nadat zij het had uitgemaakt had niemand meer belangstelling voor mij.  
Niks vrolijkheid meer, ik wilde niemand meer zien. 
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Ik begreep niets meer van de wereld, ik begreep niets meer van mijn leven.  
De wereld was een andere wereld geworden: zwart en zwaar, slijmerig en stroperig.  
Niets had meer betekenis. Ik sleepte mezelf de dag door. 
Als ik opstond wilde ik alweer naar bed.  
Het leek of ik met een dodenmasker rond opliep.  
Een duivelse droefheid had me in de greep. 
 
Ik geloof dat zoiets tegenwoordig 'depressiviteit' wordt genoemd en dat je daar pilletjes 
voor hebt.  
Maar toen ik leefde, 125 jaar geleden, toen kenden we dat woord nog niet.  
In de negentiende eeuw spraken we niet van depressie maar van 'spleen' of 'miltzucht': 
een soort geestelijke melaatsheid, een somberheid die je gevangen hield en waardoor 
mensen ook bij je vandaan bleven, want met je somberheid kon je overal de sfeer 
verpesten.  
Spleen was besmettelijk, daar was iedereen bang voor. 
En dat maakte dat wie aan spleen leed nog eenzamer werd dan hij al was. 
 
Je moet weten dat ik niet zo'n gelovig type ben, maar toch zag ik in die zwarte wereld 
waarin ik gevangen zat, maar één uitweg.  
Ik had, net als iedereen, geleerd dat als je geteisterd werd door de boze geest van de 
somberheid je Sint-Maarten moest aanroepen.  
Ik kende, net als iedereen, de legende over Sint-Maarten die ooit de kok van een 
landheer had bevrijd van een verschrikkelijk demon. En bevrijding dat wilde ik. 
 
Dus in mijn gevangenis ben ik toen dat mooie Libera me gaan schrijven: bevrijd mij!  
Ik wist meteen dat het voor bariton solo moest zijn en ik had ook meteen de melodie te 
pakken. 
En precies op 11 november 1877 heb ik het stuk voltooid, opgedragen aan Sint-Maarten. 
 
Nou moet je niet denken dat mijn somberheid toen ineens over was, hoor.  
Het heeft nog elf jaar geduurd voordat ik mijn geliefde Marianne Viardot echt achter me 
kon laten. In die elf jaar heb ik de rest van het Requiem geschreven. 
 
En natuurlijk moest het de eerste keer uitgevoerd worden in de Sainte Madeleine, want 
die kerk is vernoemd naar Maria Magdalena, de dieptreurige vrouw die volgens het 
Evangelie door Jezus werd verlost van vele boze geesten en ziekten. 
 
Bij die eerste uitvoering kon je het verdriet en de vreugde horen. En wat vond men de 
mooiste delen? Het Libera Me en het Pie Jesu. 
 
Na die uitvoering in de Sainte Madeleine leerde ik Emma Bardac kennen. Wat een 
heerlijke sopraan en een wondermooie vrouw! 
We werden verliefd. Ze wilde het Pie Jesu ook graag zingen en werd mijn vaste soliste.  
Gek wat zo'n vrouw met je kan doen.  
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Ik werd weer vrolijk, gelukkig en vol energie alsof de wereld weer een beetje ook van mij 
was. En componeren dat ik deed! Ik barstte van de energie.  
 
Alles zat mee. Ik kreeg een prestigieuze benoeming aan het Parijse conservatorium en 
werd hoofdorganist van mijn geliefde Madeleine. 
  
Maar mijn Requiem wilde ik voorlopig niet meer zo vaak uitvoeren, al schreef ik wel 
versies voor kamerorkest en symfonieorkest.  
Pas op mijn begrafenis klonk het hele werk weer zoals ik het had bedoeld. Maar dat heb 
ik natuurlijk zelf niet gehoord, want ik was toen dood. Ik heb ik alleen van horen zeggen 
dat het prachtig was, die uitvoering. 
 
Het is trouwens ook aan een vrouw te danken dat dat Requiem van mij zo beroemd is 
geworden.  
Het was mijn leerlinge Nadia Boulanger die na mijn dood in 1924 de onvermoeibare 
kampioene werd van het Requiem.  
Zij heeft het stuk meer dan honderd keer over de hele wereld gedirigeerd en zorgde later 
ook voor de eerste plaatopname. Dat werd gelijk "platina", zoals jullie dat tegenwoordig 
zeggen. Ik heb gehoord dat mijn Requiem wel 40 keer is opgenomen op cd - die kleine 
plaatjes die jullie gebruiken. 
 
Dankzij Nadia Boulanger zie je dat vrouwen het belangrijkste zijn voor de muziek. 
Zij zorgen ervoor dat je wanhopig verdrietig kunt zijn, maar ook volmaakt gelukkig.  
Ze inspireren tot de mooiste muziek en zij zijn het die de echte muziek het meest warme 
hart toedragen.  
 
Libera Me! Nu weet u waarom ik het schreef: verdriet om mijn Marianne Viardot.  
Sint-Maarten heeft mij misschien niet bevrijd van de depressie, maar vanaf 11 november 
1877 vond ik wel een weg omhoog en die weg loopt van het Libera Me naar het lieflijke 
In Paradisum. 
 

 
Theo van Willigenburg 
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POËZIEAVOND 22 Januari 2019 
Laat u inspireren! 

 
oorafgaand aan de jaarlijkse landelijke poëzieweek wordt in de 
Regentessekerk  onze  jaarlijkse poëzieavond gehouden. 

Op die avond dragen we zelf gedichten voor. Gedichten die we mooi vinden, om 
wat voor reden dan ook. Een eigen of andermans gedicht, alle poëzie is welkom. 
Doe mee, of kom in ieder geval luisteren! 
Wil je een gedicht inbrengen op deze  gezellige en sfeervolle poëzieavond, geef 
je dan op bij een van de onderstaande personen. 
Bij hen kun je ook terecht voor meer informatie. 
Er wordt ook weer een boekje gemaakt met alle ingebrachte gedichten, dat op 
de avond wordt uitgereikt. Daarom is het nodig de gedichten vóór 10 januari in 
te leveren, bij voorkeur via e-mail, op het adres van.hasselt@wxs.nl 
 
Datum: dinsdag 22 januari 2019 
Tijd:      19.30 – 22.00 uur 
Plaats:  Regentessekerk, Regentesselaan 14 B 
Kosten: Vrijwillige bijdrage 
(voor het gedichtenboekje en een drankje na afloop. Er is glühwein!) 
Info/opgave : 
Frans van Hasselt, 055-521 54 66,  van.hasselt@wxs.nl 
André Maris,          06-54 33 40 17, meneermaris@gmail.com 
Henk Barkhof,        055-541 53 53,  henk.barkhof@xs4all.nl 
Heleen Dolleman, 055-533 8344,   hsbertoen@dolleman.net 
  

 

INFORMATIE VAN DE PROTESTANTSE KERK 
 
Zie voor  actuele informatie over de ontwikkelingen: 
www.pknclassisapeldoorn.nl 
 
Verslagen van de classicale vergaderingen zijn opvraagbaar bij de scriba  
Gerrit Bok:  gerrit.w.bok@hetnet.nl  
 
 
 
 
 

V 
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GOD HEEFT HET EERSTE WOORD 
Nieuwjaarslied 

 
 

 
 

 

                                      
 

 
Uit: Liedboek 2013 Zingen en bidden in huis en kerk 

Tekst: Jan Wit. 
 Melodie: Gerard Kremer 
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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 pastoraal team 
  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.com     
     
Ouderlingen         
hr. M. Groeneweg van Roekelweg 83 7335 HC Apeldoorn 06-15063209 
hr. P.J. Roomer Lage Landenlaan 56 7325 SH Apeldoorn 06-53380581 
hr. M.J. Brand Mozartlaan 139 7391 XG Twello 06-20434677 
Bijz. opdrachten / 
Ledenadministartie 

email: m.j.brand@planet.nl 
   

     
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     

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

hr. E. Brasz 
email: vanwilligenburg@kantacademy.nl 
F. Bollaan 29                          7312 MX       Apeldoorn          055-3556191  

 email: e.brasz@gmail.com  
     
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 055-3550077 
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. 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. 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) :   Binnen de standaarden van de 
AVG blijft er ruimte om plaatselijk kerkenwerk als “gerechtvaardigde activiteiten” uit te 
voeren en in dat kader als gemeente en diaconie persoonsgegevens te verwerken.  Deze 
gegevens worden niet gedeeld met derden.   
Zie ook  het artikel in Opwaarts, jaargang nr. 97, nr. 3. 
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Druk: Drukkerij HODAK, Van Limburg Stirumweg 11    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 


