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De kopij voor het volgende nummer van ‘Opwaarts’, no. 4 moet uiterlijk
op 10 Augustus 2019 binnen zijn, (bij Huib van Iwaarden) bij voorkeur per e-mail:
huib.v.iwaarden@gmail.com
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ZOMER

K

ijk naar de tuin en geniet
van de bloemen, planten,

bomen, de ooievaars
op het nest, klaar om eruit
te vliegen en hun wijde
wereld te gaan vergroten.
De zon die met heerlijke
warme gloed en stralen
alles doet schitteren en
Uw schepping zo machtig
wonderschoon blijft verhalen
dank voor Uw zonnestralen.
Bron: www.gedichtensite.nl
Petra Groeneveld
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OVERDENKING
God is mens geworden en mens gebléven.

I

k ben opgevoed met het verhaal van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren als een
soort koningssprookje. Dat gaat als volgt.
Jezus, de hemelse Prins wordt door God naar de aarde gezonden om onder de
mensen te zijn. Hij legt zijn koningsmantel af en kleedt zich met mensenvlees.
Een beetje –zo stelde ik me dat voor als kind– zoals een koning bedelaarskleren
aantrekt, omdat hij zich incognito onder zijn onderdanen wil begeven om eens
echt te horen hoe het daar aan toegaat.
Jezus ervaart als mensgewordene het diepe onrecht van het Romeinse
rechtssysteem en de arrogantie van de religieuze leiders van het Godsvolk. Hij
wordt verstoten, gemarteld en gehangen aan het kruishout der schande.
Maar na drie dagen keert het tij. Hij staat op als overwinnaar, werpt de
bedelaarskleding van zich af en stijgt in zijn rode koningsmantel triomfantelijk
ten hemel, waar hij plaatsneemt op de troon ter rechterzijde van God de Vader.
En met Pinksteren zendt hij vanuit de hemel zijn overwinnaarsgeest uit zodat wij
kracht ontvangen om naar zijn voorbeeld te leven.
Klinkt goed, voelt goed, maar het is niet het echte verhaal van Pasen,
Hemelvaart en Pinksteren. Het is niet het verhaal van iets volkomen nieuws, iets
onverwachts, iets volstrekt ongedachts. Want na Jezus’ opstanding is in dit
sprookje alles weer bij het oude. De mensheid is weliswaar gered (hoe dan?),
maar Jezus is gewoon weer de hemelse prins op zijn goddelijke troon, zoals het
verhaal begon. Maar dat klopt niet. Pasen betekent juist dat er iets beslissend
veranderd is.
De verhalen van Pasen vertellen iets verbijsterends. De Opgestane verschijnt niet
als een goddelijke overwinnaar, een aan het graf ontsnapte geest, maar als een
gewonde man.
Hij zegt het zelf: "Zie me aan, zie mijn doorboorde handen en voeten, betast me.
Raak de wonden aan. Zie dat ik geen geest ben, maar een mens van vlees en
beenderen."
En als de leerlingen het dan nog niet kunnen geloven, dat volstrekt nieuwe, dit
onverwachte, dan vraagt Jezus om iets te eten. Ze geven hem een moot
gebakken vis, misschien wel van die Petrusvis uit het meer van Gallilea met al die
graten erin. En Jezus eet dat voor hun ogen op.
"Ik ben geen spook, geen fata morgana", zegt Jezus. “Geef mij iets te eten”.
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Het verrassende van Pasen, het volstrekt ongedachte, is dat God in Jezus mens is
geworden, maar dat hij ook mens is gebleven. Gods zoon is niet even mens
geweest om daarna weer in goddelijke heerlijkheid terug te gaan naar de hemel.
Incarnatie wil zeggen dat God zich definitief heeft verbonden met zijn
schepselen. Dat God werkelijk mens heeft willen zijn en in zijn zoon Jezus mens
is gebleven. Er is geen geest opgestaan, maar een mens. Er is geen geest ten
hemel opgestegen, maar een mens.
Luther hield in al zijn preken en geschriften niet op te benadrukken dat God in
Jezus mens is geworden en ook mens is gebleven. Er is een mens ten hemel
opgevaren, geen geest. Die geest is juist op aarde uitgestort, zoals we met
Pinksteren vieren.
Het geheim van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren is dat God zelf definitief de
kloof tussen schepper en schepselen heeft overbrugd. God zelf heeft de pijn van
mensen gevoeld, heeft de wreedheid van mensen ervaren, heeft de verlatenheid
van mensen gevoeld, heeft ervaren wat het is om verworpen en geminacht te
worden. God zelf is de dood van mensen gestorven.
Onze God is voorgoed een gewonde God geworden.
Daarom hangen wij het symbool van marteling, schande en dood, het kruis van
Jezus in onze kerken en boven de deur. Onze God is een ten dode toe gewonde
God.
Wat is daar dan vreugdevol aan? Wat is de overwinning van Pasen precies? De
overwinning is dat Jezus' pijnlijke verleden weliswaar niet is uitgewist, de
littekens zijn nog zichtbaar, maar dat dat verleden geen greep meer heeft op
hem. Het verleden is niet weg, maar het oefent geen macht meer uit. Het
bepaalt niet langer het heden en de toekomst.
Dat is opstanding: dat de wonden misschien nog zichtbaar zijn, maar dat het
trauma geen macht meer heeft. Dat is het hemelse: de wonden zijn misschien
zelfs nog voelbaar, maar ze hebben geen zeggingskracht meer, ze kunnen het
leven niet meer overschaduwen.
Het evangelie, de goede boodschap van de Opstanding, is dat nieuw leven
mogelijk is zonder dat het verleden wordt uitgewist. Je blijft voor altijd gewond,
maar de pijn heeft geen kracht meer, de dood oefent geen macht meer uit. Dat
is het volstrekt nieuwe dat ons in het Paasevangelie wordt aangezegd.
Theo van Willigenburg
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‘Vinden

ser vi inte’ - De wind, wij zien hem niet

e wind, wij zien hem niet,
zijn stem klinkt in ons oor,
een briesje of een storm
die alle rust verstoort.

D

De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.
De wind, wij zien hem niet,
maar toch trekt hij zijn spoor:
de golven in de zee,
het lange gras buigt door.
De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht,
als na een enge droom.
Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.

Liedboek 2013 lied 676
Tekst Anders Frostensen – ‘Vinden ser vi inte’

VAN DE VOORZITTER

D

e afgelopen kerkenraadsvergadering hebben we een gesprek gehad met ds.
Andreas Wöhle, president van de Lutherse Synode. Tijdens dit gesprek zijn
diverse onderwerpen aan de orde gekomen. Allereerst de toekomst van onze
eigen gemeente in Apeldoorn, de samenwerking in de AZA met Arnhem en
Zutphen en eventuele andere samenwerkingsvormen binnen Luthers Nederland.
Onze eigen gemeente
De kerkenraad heeft aangegeven dat de situatie binnen onze gemeente
vooralsnog niet zorgwekkend is. Ondanks het feit dat het ledental (voornamelijk
door overlijden) terugloopt, zijn er nog voldoende aanknopingspunten om de
toekomst redelijk positief tegemoet te zien. Natuurlijk moeten we wel aandacht
besteden aan de terugloop van het aantal leden. De vacante positie van
voorganger geeft op dit moment geen echte grote problemen, we vullen alle
diensten nog steeds met vervangers en ook ds. Oussoren vervult nog steeds veel
diensten (o.a. alle muziekdiensten i.s.m. Theo van Willigenburg), waarvoor we
hem en zijn partner erg erkentelijk zijn.
De muziekdiensten worden zeer goed bezocht (tussen de 60 en 80 bezoekers),
de reguliere diensten worden minder bezocht, maar er komen toch regelmatig
nieuwe bezoekers bij. Tot nu toe is er nog geen reden om diensten niet door te
laten gaan (behalve een enkele in de zomervakantie).
De financiën van de gemeente zijn op orde, de uitgaven zijn wel hoger dan de
inkomsten, maar omdat onze huurinkomsten de afgelopen jaren gestegen zijn,
valt het negatieve saldo relatief gezien mee. Het zou natuurlijk fijn zijn als de
vrijwillige bijdragen ieder jaar wat hoger uitvallen, dit is echter helaas niet het
geval.
Vooralsnog ziet de kerkenraad geen aanleiding om veranderingen aan te
brengen in de huidige situatie, hoewel het pastoraat wel een aandachtspunt
blijft. Het beroepen van een nieuwe (deeltijd) predikant is nog niet aan de orde.
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Samenwerking AZA
De samenwerking tussen Apeldoorn, Zutphen en Arnhem staat bij alle
gemeenten niet hoog op de prioriteitenlijst. De samenwerking is eigenlijk vooral
in het leven geroepen om het mogelijk te maken om predikanten te kunnen
beroepen met een laag deeltijdpercentage (lager dan 40%). Daarnaast is er op
diaconaal gebied nog wel enige samenwerking. Er is geen aanleiding om deze
samenwerking stop te zetten, maar een intensivering lijkt ook niet echt aan de
orde. De huidige vorm wordt gecontinueerd.
Regionale samenwerking
De President van de Synode heeft met ons ook nog gediscussieerd over een
mogelijk groter samenwerkingsverband, zoals nu ook in Zuid en Noord
Nederland aan de orde is. Dit samenwerkingsverband (Oost Nederland) kan in de
toekomst mogelijkheden bieden om binnen gemeenten predikanten of andere
ondersteunende diensten te delen. Voor nu hebben we als kerkenraad
geconcludeerd dat een dergelijk samenwerkingsverband niet direct onze
prioriteit heeft.
Het was een vruchtbare discussie en ds. Wöhle was blij om te constateren dat
binnen onze Gemeente alles nog naar behoren functioneert.

PINKSTERLIED
Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed
Lied 672 uit het nieuwe liedboek,
vertaling Jan Wit.
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MUZIEKDIENSTEN JUNI & JULI
Eerste Pinksterdag: een veelheid van muzikale talen

Op eerste Pinksterdag zondag 9 juni 12.00 uur is de
maandelijkse Muziekdienst (12.00 uur) geheel gewijd aan
Louis van Dijk. Organist en pianist Kees Kuiper is al van
jongs af aan een enorme bewonderaar van deze
veelzijdige musicus. Louis van Dijk is klassiek geschoold,
maar combineert in zijn pianospel klassiek, met jazz en
pop. Zo horen we jazzy uitvoeringen van klassieke
thema's en klassieke variaties op melodieën uit de
popmuziek. In de dienst horen we onder meer de aria
'Mache dich mein Herze rein' uit de Matthäus Passion
terug in Louis van Dijk's Cent Mille Chansons. Ook de
samenzang zal in de stijl van Van Dijk worden begeleid.
Het wordt een Muziekdienst waarin vele muzikale stijlen
in harmonie samen klinken, zoals op de Pinksterdag vele
talen in harmonie bij elkaar kwamen.
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Orgelmuziekdienst op 14 juli

Tijdens de Muziekdienst op zondag 14 juli staat het Leeflangorgel centraal.
Daarop zal bij de samenzang en als solist de 22-jarige Maurits Bunt uit
Apeldoorn zijn kunsten laten horen. Maurits studeerde vanaf zijn negende jaar
orgel bij onder meer Sytze de Vries en Ton Koopman. Momenteel studeert hij
clavecimbel bij Tini Mathot, de echtgenote van Ton Koopman en hoofdvak orgel
bij Bas Vroome en Hayo Boerema, alsmede kerkmuziek aan het Codarts
Conservatorium in Rotterdam.

Uitnodiging voor de Gemeentevergadering
zondag 30 juni 11.30 uur.

N

a de Avondmaalsdienst op zondag 30 juni willen we graag vanaf 11.30 uur
een korte gemeentevergadering houden waarvoor alle gemeenteleden en
belangstellenden zijn uitgenodigd. We bespreken dan onder genot van koffie en
koek de (nabije) toekomst van onze Lutherse Gemeente. Aan de orde komen de
diensten in onze prachtig gerenoveerde kerk, de verhuur, het (inmiddels
stabiele) ledental, de (inmiddels ook stabiele) financiële situatie en het
pastoraat.
Heeft u onderwerpen die u aan de orde wilt stellen, meld dit dan even bij de
voorzitter van de kerkenraad, hr. Paul Roomer 06-53380581 of mail
naar elgapeldoorn@gmail.com.
Namens de Kerkenraad van de Lutherse Kerk Apeldoorn
Theo van Willigenburg
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Wist U dat....
-

de Lutherse gemeente net een familie is? Ons kent ons.
‘onze’ Maarten Brand het tuintje onder de gedenkplaat mooi heeft
gemaakt?
‘onze’ Mies Walgien afgelopen 12 mei precies 90 jaar geleden gedoopt
is?
dat in ‘onze’ kerk was?
‘onze’ Bob van der Linde op koningsdag op het carillion in Amersfoort
gespeeld heeft?
hij de jongste beiaardier van Nederland is?
hij 6 juni master eindexamen orgel doet? Zie blz. 36
‘onze’ Jan van de Braak en ‘onze’ Anna Leentfaar allebei
domineeskinderen zijn?
hun ouders allebei in ‘onze’ kerk voor zijn gegaan?
we vanaf 12 mei een nieuwe gemeente hebben: de
muziekdienstgemeente.
‘onze’ Dirk Zwart en ‘onze’ gebroeders De Jong allebei een eigen website
hebben?
dat respectievelijk www.dirkzwart.com en www.dejongdejong.nl zijn?
je daar muziek en cd’s kunt bestellen
‘onze’ in het Frans ‘elf’ is?

VREDESWEEK SEPTEMBER 21~29 - 2019

H

et duurt nog even, maar in september is het weer Vredesweek. Hieronder
een stukje over de Vredesambassadeur van Apeldoorn voor 2019,
geschreven door Bert Nijenhuis in het Apeldoorns Stadsblad van 1 mei jl.
VREDESWEEK IN VREEDZAAM APELDOORN
Het kan nauwelijks een verrassing worden genoemd dat Ragay Sinout unaniem is
verkozen tot Vredesambassadeur Apeldoorn 2019. Niet dat er in de gemeente
veel sprake is van misverstanden en onvrede tussen verschillende
bevolkingsgroepen, maar als er eens een brandje geblust moet worden, is Sinout
daarvoor de aangewezen persoon. Tijdens de Vredesweek – die dit jaar duurt
van 21 t/m 29 september en als thema ‘Vrede verbindt over grenzen’ heeft – zal
hij verschillende activiteiten bijwonen en opluisteren met toepasselijke,
zelfgeschreven gedichten.
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Het was noch voor de vrede noch om
politieke redenen dat Sinout in 1997 vanuit
Egypte naar Apeldoorn kwam. “Mijn vrouw is
Nederlandse en we moesten kiezen tussen
beide landen. De eerste keer dat ik hier was
vond ik alles – land, stad en omgeving – zo
mooi dat de keuze niet heel moeilijk meer
was. Wat een mens nodig heeft, heb je hier
voorhanden. Desondanks was het best een
grote stap om mijn vaderland te verlaten.
Maar ik voel me inmiddels honderd procent
Apeldoorner en dat geldt zeker ook voor mijn
kinderen.” De kersverse Vredesambassadeur
zegt zich gelukkig te prijzen dat hij in
Apeldoorn snel aan de slag kon als
trajectbegeleider voor nieuwkomers. In die
functie helpt hij tot op de dag van vandaag allochtonen bij integratie en andere
vraagstukken. “Als ik vertel dat Apeldoorn vijftien procent niet-westerse
inwoners telt, gelooft niemand me”, lacht Sinout. “Dan krijg ik de vraag: ‘waar
zijn ze dan?’ Dat komt doordat deze groep niet in negatieve zin opvalt. Wat
vooral te maakten heeft met de kerkelijke cultuur en het rustige karakter van
Apeldoorn. Iedereen mag hier meedoen, welke etnische achtergrond je ook
hebt. Voormalig wethouder Paul Blokhuis bezocht continu verschillende etnische
groepen, zelfs op zondag. Bewonderenswaardig. Tijdens de vorige Vredesweek
hing bij een Apeldoornse moskee de regenboogvlag. In welke andere gemeente
kan dat?”
Niet dat er nooit een wanklank is, maar door snel te signaleren en anticiperen,
blijven volgens Sinout problemen als radicalisering uit. “Wederzijds begrip is zo
belangrijk, Daarom gaan we altijd op een niet betuttelende manier met de
verschillende etnische groepen in gesprek. Als je een gemeenschap daarbij zelf
verantwoordelijkheid geeft, worden de problemen vaak intern al opgelost.
Syrische vluchtelingen leer ik om niet in conflicten te denken en iedereen op een
open manier te benaderen, wat heus niet altijd makkelijk is als je uit een
oorlogsgebied komt.”
Als Apeldoorn zo vreedzaam en vrij van misstanden is, waarom dan toch een
Vredesweek organiseren en een Vredesambassadeur aanstellen? “Omdat het
goed is stil te staan bij wat we hebben en te benadrukken dat vrede geen
vanzelfsprekendheid is”, reageert Sinout stellig. “Vrede is geen luxe maar een
levensbehoefte.” Om de goede vrede te bewaren is het naar de mening van de
12

Vredesambassadeur zaak waakzaam te blijven. “Ik maak me bijvoorbeeld best
zorgen om het populisme in de politiek. Als populisten maar vaak genoeg tegen
bepaalde bevolkingsgroepen blijven zeggen dat ze er niet bij horen, is de kans
aanwezig dat ze zich daar naar gaan gedragen. Tegelijkertijd is het net zo
belangrijk om de invloed die autoritaire staatshoofden hier willen uitoefenen te
bestrijden.”
Aandacht voor conflicten.
De Vredesweek is een initiatief van de internationale vredesbeweging PAX en
bedoeld om in elk geval één week in het jaar aandacht te vragen voor de vele
gewapende conflicten in de wereld, maar ook voor spanningen en conflicten
op nationaal en lokaal niveau.
Cartoon: Len Munnik

“De popUPkerk, een kerk vol lucht”

D

e popUPkerk torende voor een paar dagen hoog boven het NS station
Apeldoorn uit. Een initiatief om in de aanloop naar Pasen de kerk en het
geloof dichter bij de mensen te brengen. Het werd georganiseerd in
samenwerking met verschillende kerken in Apeldoorn en ook de Barnabas kerk
deed mee. Op
Goede
vrijdagmorgen
was er een team
van onze kerk aanwezig.
Het thema op deze
morgen was creativiteit
en dat was goed te
zien.
Bezoekers
experimenteerden
met het maken van kant.
Ook konden bezoekers oefenen met handletteren en houtbewerken. Tijdens deze
activiteiten ontstonden er mooie waardevolle gesprekken. Er werd verse koffie en
thee met paasbrood uitgedeeld. Veel bezoekers gingen naar huis met een Bijbel,
dvd of andere informatie. De bezoekers die we spraken zijn globaal in te delen in
drie groepen. Er waren supporters/kerkleden die langskwamen om de teamleden
even een hart onder de riem te steken. Ook was er de geïnteresseerde
voorbijganger die met een open houding kwam kijken en luisteren en zich liet
verrassen. Tot slot was er de criticus die wel wilde laten weten wat er mis was met
de kerk en vaak met zeer terechte reflectiepunten voor de dag kwam. Vriend en
“vijand” waren het er echter over eens dat deze popUPkerk op veel manieren een
laagdrempelig aanknopingspunt vormde om een gesprek aan te gaan met
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voorbijgangers van jong tot oud. Kortom, een prachtige manier om het Goede
Nieuws zichtbaar en hoorbaar te maken in onze stad.
Afgelopen zondag reed ik langs het station en ongemerkt keek ik naar de plaats
waar deze popUPkerk de afgelopen dagen zo mooi boven alles uit stak. Het enige
wat ik zag was een leeg veld. En ik dacht terug aan wat iemand gekscherend had
gezegd over de popUPkerk; "die opblaaskerk is alleen maar lucht en leegte, wat
is de zin ervan?”. Het was inderdaad lucht wat die popUPkerk nodig had om
overeind te blijven staan, bewegende lucht wel te verstaan, vier grote
ventilatoren bliezen constant grote hoeveelheden lucht de kerk in. Bewegende
lucht is wind. Ineens moest ik denken aan iets dat ik eerder had gehoord..….
"plotseling was er een gedruis alsof er een hevige wind opstak. Het hele huis was
er vol van en er verscheen hen ook iets dat op vuur leek. Allen werden vervuld
van de Heilige Geest. De leerlingen verloren hun angsten, stonden op en
begonnen te spreken…...” En toen realiseerde ik mij dat mijn leven vol is van
momenten en mogelijkheden om te getuigen van Gods liefde voor mensen. Niet
alleen maar vier dagen een popUPkerk bij het station maar wij mogen allemaal
als christen een wandelende popUPkerk zijn vol van de Geest van God die in ons
waait!
Brenda Wuabaran

Afbeelding: site popupkerk
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AANVULLING BIJ ENKELE DIENSTEN DEZE ZOMER
Bloemendienst 2 juni
Op 2 juni is het bloemendienst. Zo’n twintig boeketten vinden dan weer
hun weg naar oudere en aan huis gebonden gemeenteleden. Ieder wordt
gevraagd om een boeket weg te brengen. De diaconie is bij voorbaat u
zeer erkentelijk voor uw hulp
Zondag van de Lutherse Wereldfederatie 23 juni
Een extra preekbeurt voor ondergetekende op deze zondag, waarin ik in
hoop te gaan op de betekenis van de Lutherse Kerk voor de brede
oecumene. De verhouding met de wereldkerk, onze katholieke broeders
en zusters en de plaatselijke oecumene zullen hierin aandacht krijgen
Hoog Soeren 4 augustus
Op deze zondag zijn we om 11.00 uur te gast in de Onderwegkerk van
Hoog Soeren. Na afloop van de dienst nodigt de diaconie u uit voor een
kopje koffie in een restaurant. Mocht u problemen met vervoer hebben,
meldt dit dan bij één van de diakenen.
Zangdienst 11 augustus
Net als vorig jaar is er een zomerzangdienst, waarin uw gekozen liederen
aan bod zullen komen. Heeft u een wens voor het zingen van een lied uit
de kerkelijke schat der eeuwen, meldt dit dan bij mij persoonlijk, via de
mail of telefoon.

Kapel Hoog Soeren
Hoog Soeren 44
7346 AJ Hoog Soeren

Theo van Driel
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Lutherse trouwbijbel is (nog) de weg kwijt

H

et begon begin dit jaar met een mailtje van de Lutherse gemeente ZierikzeeZeeland en werd een nieuwe uitdaging voor een ouderling met bijzondere
opdrachten in Apeldoorn. In Zierikzee was een trouwbijbel binnengebracht;
enigszins beschadigd maar herkenbaar als ooit uitgereikt in Apeldoorn.
De Zeeuwse kerkenraad liet aan ons de keuze . Of retour Apeldoorn en
proberen nazaten van het bruidspaar te achterhalen óf deze bijbel verder te
laten rusten in het kleine Luther Museum in Groede. Het werd Apeldoorn. Ik ga
de uitdaging aan deze bijbel, nu in bewaring bij onze gemeente , weer terug te
geven aan kinderen, neven of nichten. Maar eerst doe ik een beroep op de
(oudere) lezers van Opwaarts. Wellicht komt er na lezing van dit artikeltje een
herinnering bovendrijven.
Wanneer werd de trouwbijbel uitgereikt?
Op de zonnige woensdag 13 juni 1928. De
Lutherse kerk is dan pas ruim twee jaar
zelfstandig en de bijbel werd uitgereikt door
de eerste predikant Ds. C. Th. Scharten. Het
orgel werd waarschijnlijk bespeeld door
organist H. v.d. Kraats en er zal zijn gekosterd
door ‘Mej.’ Looman. Er was nog geen
Luthers kerkkoor; het eerste meisjeskoor
werd eerst in 1930 opgericht. Het was wel
een echte Lutherse trouwbijbel; in 1925
uitgegeven door het Nederlandsch
Bijbelgenootschap. De beschadigingen laten
zich nu nog herkennen als gebruiksslijtage.
Bij welke familie voelt de trouwbijbel zich
thuis?
De bruidegom was Teunis Cornelissen, op 28
maart 1926 door Ds. Scharten als lid van de
Lutherse gemeente Apeldoorn bevestigd. Het
bewijs van lidmaatschap kon worden terug
gevonden tussen bladen van de trouwbijbel.
De bruid was Elsje Steinvoorte. Dit zijn alle nu bekende gegevens.
Het verhaal zal ongetwijfeld langer worden. Gingen zij in Apeldoorn wonen?
Kwamen er kinderen en werden die gedoopt? Los van de vele mogelijkheden
om via Google te zoeken bieden diverse archieven zeker aanknopingspunten.
Deze zoektocht kent nu een begin maar nog geen einde. Dat proberen we samen
in te vullen en daarover natuurlijk weer te schrijven in Opwaarts.
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O ja, voor wie twijfelt of een ouderling met bijzondere opdrachten bestaat? In
ieder geval wel bij de Lutheranen in Apeldoorn en omstreken. Kijk maar in de
colofon.
Maarten Brand
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ZOMERPUZZEL
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AGENDA
JUNI
2
9
18
22
30

Bloemendienst. Zie blz.16
Muziekdienst.
Organist en pianist Kees Kuiper speelt
in de stijl van Louis van Dijk. Zie blz.10
Kerkenraadsvergadering
KLUSDAG. Zie blz.25
Gemeentevergadering (na de dienst).
Zie blz.11

JULI
14 Muziekdienst met Maurits Bunt
Orgelmuziek op het prachtige
Leeflangorgel. Zie blz.11
16 Kerkenraadsvergadering
AUGUSTUS
4 Dienst in Hoog-Soeren Onderwegkerk.
Zie blz.16

10.00 uur
12.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

12.00 uur

Koffie en thee om 11.00
uur in de Lutherzaal

Lutherzaal

Koffie en thee om 11.00
uur in de Lutherzaal

20.00 uur
11.00 uur

MUTATIES
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Datum

Zondagsnaam

Bijzonderheden

Antependium

Aanvang

Voorganger

2e collecte

2 juni

Exaudi

wit

10.00 uur

diaken Th. v. Driel

9 juni

Pinksteren

12.00 uur

ds. P. Oussoren

16 juni

Trinitatis

10.00 uur

ds. H. Boter

23 juni

1e zondag na Trinitatis

10.00 uur

diaken Th. v. Driel

30 juni

2e zondag na Trinitatis

Avondmaals-

groen

10.00 uur

dr. T. v. Willigenburg

viering

diaconie Nepal

7 juli

3e zondag na Trinitatis

10.00 uur

diaken Th. v. Driel

14 juli

4e zondag na Trinitatis

12.00 uur

ds. P. Oussoren

21 juli

5e zondag na Trinitatis

10.00 uur

ds. J. Eldering

28 juli

6e zondag na Trinitatis

Avondmaals-

groen

10.00 uur

dr. T. v. Willigenburg

viering

diaconie Nepal

4 aug.

7e zondag na Trinitatis

dienst in kapel

groen

11.00 uur

diaken Th. v. Driel

Hoog Soeren

11 aug.

8e zondag na Trinitatis

10.00 uur

diaken Th. v. Driel

18 aug.

9e zondag na Trinitatis

10.00 uur

hr. R. Bloemendal

25 aug.

10e zondag na Trinitatis

Avondmaals-

groen

10.00 uur

ds. H. Boter

viering

diaconie Nepal

1 sept.

11e zondag na Trinitatis

10.00 uur

diaken Th. v. Driel

8 sept.

12e zondag na Trinitatis

12.00 uur

ds. P. Oussoren

rood
muziekdienst

muziekfonds
groen
groen

groen
groen
muziekdienst

muziekfonds
groen

groen
groen

groen
groen
muziekdienst

muziekfonds
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Ontvangst

Voorbereiding

Organist

Koffiedienst

Mededelingen

Schriftlezingen

Cantor

Koster

hr. J. v.d. Braak

mw. J. Mulder

hr. D. Zwart

mw. C. Honders

hr. M. Groeneweg

mw. J. Mulder

hr. M. Brand

mw. L. Roomer

hr. P. Roomer

hr. M. Brand

hr. J. v.d. Braak

mw. A. Leentfaar

Hr. F. v.d. Kraats

mw. C. Honders

hr. M. Brand

mw. A. Leentfaar

hr. E. Brasz

hr. H. v. Iwaarden

hr. P. Roomer

mw. J. Mulder

hr. D. Zwart

mw. J. Kleinbussink

hr. J. v.d. Braak

mw. J. Mulder

mw. L. Roomer

mw. L. Roomer

hr. M. Brand

hr. M. Brand

hr. P. Roomer

mw. J. Mulder

hr. J. v.d. Braak

mw. J. Mulder

hr. M. Brand

mw. L. Roomer

hr. M. Bunt

mw. L. Roomer

hr. P. Roomer

hr. P. Roomer

hr. E. Brasz

hr. H. v. Iwaarden

hr. J. v.d. Braak

mw. A. Leentfaar

n.n.b.

mw. A. Leentfaar

hr. M. Brand

mw. A. Leentfaar

mw. L. Roomer

mw. L. Roomer

hr. M. Brand

hr. M. Brand

hr. P. Roomer

mw. J. Mulder

hr. J. v.d. Braak
hr. J. v.d. Braak

mw. J. Mulder
mw. A. Leentfaar

hr. M. Brand

mw. A. Leentfaar

mw. L. Roomer

mw. L. Roomer

hr. D. Zwart

mw. A. Leentfaar

hr. M. Brand

hr. M. Brand

hr. E. Brasz

hr. F. v.d. Kraats

hr. P. Roomer

mw. J. Mulder

hr. D. Zwart

mw. C. Honders

hr. M. Groeneweg

mw. J. Mulder

hr. M. Brand

mw. L. Roomer

hr. P. Roomer

hr. P. Roomer

hr. H. v. Iwaarden
hr. K. Kuiper

mw. A. Leentfaar
kerkenraad

hr. E. Brasz
hr. D. Zwart

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

hr. D. Zwart

mw. J. Kleinbussink
hr. H. v. Iwaarden

hr. E. Brasz
hr. B. v.d. Linde

mw. J. Kleinbussink
hr. F. v.d. Kraats

hr. D. Zwart

mw. C. Honders
hr. F. v.d. Kraats

hr. D. Zwart

mw. J. Kleinbussink
hr. H. v. Iwaarden

hr. H. v. Iwaarden
n.n.b.

mw. L. Roomer
hr. H. v. Iwaarden
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VERJAARDAGEN 75-PLUSSERS

VAN DE KERKRENTMEESTERS

De kerkrentmeesters.
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BERICHTEN
HERBERG ZOEKT SOEPKOKERS
De Herberg is dringend op zoek naar mensen, die soep willen koken op dinsdag –
of vrijdagmiddag.
Wilt u deze zomer incidenteel soep koken of dit als vaste soepkoker doen, meldt
u zich dan bij mij. Alvast bedankt namens de bezoekers.

WEKELIJKSE RONDJE
Wekelijks krijgen gemeenteleden die dit willen per email een eenvoudige
Nieuwsbrief toegestuurd. Wilt u deze ook ontvangen, meldt dit dan per mail aan
t.driel22@upcmail.nl en geef daarbij aan of uw emailadres zichtbaar (CC) of
onzichtbaar (BCC) moet zijn voor anderen.
Theo van Driel

Uitnodiging voor de Gemeentevergadering
zondag 30 juni 11.30 uur.

N

a de Avondmaalsdienst op zondag 30 juni willen we graag vanaf 11.30 uur
een korte gemeentevergadering houden waarvoor alle gemeenteleden en
belangstellenden zijn uitgenodigd. We bespreken dan onder genot van koffie en
koek de (nabije) toekomst van onze Lutherse Gemeente. Aan de orde komen de
diensten in onze prachtig gerenoveerde kerk, de verhuur, het (inmiddels
stabiele) ledental, de (inmiddels ook stabiele) financiële situatie en het
pastoraat.
Heeft u onderwerpen die u aan de orde wilt stellen, meld dit dan even bij de
voorzitter van de kerkenraad, dhr. Paul Roomer 06-53380581 of mail
naar elgapeldoorn@gmail.com.
Namens de Kerkenraad van de Lutherse Kerk Apeldoorn
Theo van Willigenburg
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BERICHTEN VAN DE NLVB

NLVB Ontmoetingsdag, 25 mei 2019 te Haarlem

D

e jaarlijkse ontmoetingsdag van de NLVB
vindt dit jaar plaats in de Lutherse kerk te
Haarlem, Witte Herenstraat 22, 2011 NV
Haarlem. Aanvang 10.00 uur
Het ochtendprogramma bestaat uit de
ledenvergadering waarin we het jaarverslag
en de jaarrekening graag met u doornemen.
De eerste termijn van onze penningmeester
Helena Axler loopt af, zij heeft zich
herkiesbaar gesteld. We hopen op jullie
goedkeuring! We nemen helaas ook afscheid
van Margreet van Dijk als bestuurslid. Haar
termijn loopt dit jaar af en Margreet heeft zich
niet herkiesbaar gesteld.
Het middagprogramma is voor ons nog een
verrassing. Het wordt verzorgd door de
Lutherse Kerk van Haarlem met medewerking
van Arno Fafié en ds. S. van Kammen.
Zie voor het vollegdige dagprogramma op www.nlvb.net
U kunt zich opgeven bij Helena Axler; email: h.v.axler@gmail.com
De kosten van deze geheel verzorgde dag bedragen € 25,--.
Wilt u het bedrag overmaken naar NL29 INGB 0001 1397 33 of ter plaatse afrekenen.
Ook introducees, dames én heren, niet leden, dochters en zonen zijn van harte welkom!

NLVB Brainstormmiddag, 10 juli 2019 te Utrecht
Van harte nodigt het bestuur van de NLVB jullie allemaal uit om op 10 juli 2019 met ons
mee te komen denken welk thema we volgend jaar kunnen uitdiepen als jaarthema in
onze ontmoetingen en welke activiteiten we rondom het thema kunnen organiseren.
Zeker nu we als bestuur nog steeds verzwakt zijn door het gemis van een secretaris
stellen we het erg op prijs als zoveel mogelijk leden( en ook andere belangstellenden)
met ons meedenken!
We starten de middag met een gezamenlijke lunch om 13.00 uur en gaan daarna met
elkaar in gesprek.
Tijdens de brainstormmiddag gaat het er om een thema voor 2020 te vinden. Wat
spreekt ons aan om volgend jaar een mooie Studiedag mee in te richten? Hoe kunnen we
volgend jaar vorm geven aan de samenwerking met de Oud Katholieke Vrouwen in
Beweging (OKViB)?
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De dag is in de ELG, Hamburgerstraat 9, 3512 NN Utrecht
13.00 uur lunch en 14.00 - 16.00 uur de brainstorm.
In verband met de lunch graag aanmelden via h.v.axler@gmail.com. Deelname aan deze
dag is kosteloos.

Vooraankondiging NLVB najaarsactiviteit
28 september 2019 Dolen en dromen
De najaarsactiviteit is dit jaar in Zutphen. We lopen verder in het spoor van het
jaarthema ‘Luther en de vrouwen’, maar richten ons deze dag niet op Luther,
maar op een aantal bekende vrouwen, die Zutphen als domicilie hadden.
Het wordt een interessante dag. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

GROOT LETTER BIJBEL

V

eel oudere mensen kampen met slechter wordende ogen. Lettertjes in een
‘gewone’ Bijbel zijn te klein geworden voor hen. Daardoor gaat het lezen
steeds moeilijker of het lukt zelfs helemaal niet meer.
Met name als het de Bijbel betreft wordt dat als een gemis ervaren. De oplossing
lijkt simpel: dan koopt zo iemand toch een Groot Letter Bijbel?!
Maar zo simpel is het niet! Groot Letter Bijbels
zijn nauwelijks nog te koop. Hier en daar is
hooguit nog een gebruikt exemplaar te koop.
Overigens waren de nieuwe exemplaren destijds
ook enorm prijzig. En dat voor mensen die door
hun handicap vaak toch al te maken hebben met
veel extra kosten!
Vandaar dat de Bijbelvereniging het initiatief
heeft genomen om de Groot Letter Bijbel
opnieuw te laten drukken. En evenals alle
andere uitgaven van deze vereniging wordt ook
deze 5-delige serie (4 delen OT en 1 deel NT)
gratis terbeschiukking gesteld. Het enige dat
wordt gevraagd is een bijdrage in de verzendkosten van € 9,50.
Via de website www.bijbelvereniging.nl kan de Bijbel gratis worden
aangevraagd. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen via
info@bijbelvereniging.nl
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DE BLOEMEN ZIJN GEGAAN NAAR:

Leerstoel voor Luther en Nederlands lutheranisme
aan de Theologische Universiteit Kampen
Leerstoel voor Luther in Kampen
Eind vorig jaar steunde onze gemeente met 22 andere gemeenten een
subsidieaanvraag van de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting (KBLS) bij de
Commissie BILT. Deze subsidieaanvraag voor financiering van de Lutherse
leerstoel aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK) werd ondanks warme
woorden van de synodale commissie afgewezen.
Wat is nu de stand van zaken?
Inmiddels vinden 25 Lutherse gemeenten het een goed plan met beschikbaar
Luthers geld deze leerstoel aan de Gereformeerd Vrijgemaakte Universiteit in
Kampen te financieren. Zij zien het als een opgewaardeerde voortzetting van de
eerdere Lutheronderzoekplaats aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Een
logische stap is nu dat gewezen wordt op een groter draagvlak en aan de
Commissie BILT gevraagd wordt de afwijzing van de subsidieaanvraag in
heroverweging te nemen. Daarnaast heeft de KBLS inmiddels aan de Synodale
Commissie verzocht deze bijzondere leerstoel aan de TUK op te nemen in het
binnenkort door de synode vast te stellen beleidsplan.
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Overigens staat de afkorting comBILT voor Commissie Bewaren en Inbrengen
van de Lutherse Traditie en is n.b. opgericht voor verantwoorde financiële
steunverlening. Je zou toch denken dat dit in dit geval wel wat inhoudelijker en
vlotter moet kunnen….. Wordt dus weer vervolgd.
Maarten Brand

KLUSDAG

O

p 22 juni a.s. is er weer onze jaarlijkse klusdag. De perken en paden rondom
de kerk onkruidvrij maken. Ramen lappen. Hang- en sluitwerk nazien en z.n.
smeren.
Stofzuigen in de toren – (niet bang zijn voor een paar vliegen).
De tuin bij de Lutherzaal zomerklaar maken. Enz. enz. enz.
U bent welkom vanaf 10.00 uur. Dan staat de koffie gereed. Tussen de middag
wordt gezorgd voor soep en broodjes.

LEERHUIS 2019 ~ 2020
Kick Bras, Oog in oog. Christelijke mystiek in tekst en beeld. Uitg.
Skandalon 2017, € 27,50.
In dit rijk geïllustreerde boek
presenteert Kick Bras (1949) aan de
hand van kunstvoorwerpen en teksten
uit diverse culturen, periodes en joodschristelijke tradities de blijvende
zeggingskracht van mystieke
ervaringen. De mystiek-kenner verbindt
de visuele en verbale uitingen als
verwanten, die op eigen wijze op die
Ene, op het goddelijke mysterie, zijn
gericht. De selectie beeldende kunst en
relevante teksten maken samen met de
persoonlijke commentaren en
getuigenissen het boek tot meer dan een
rijk gesorteerd overzicht: het nodigt de
lezer uit tot persoonlijke verkenning,
reflectie en bezinning.
Het fenomeen ‘mystiek’ is niet aan tijd
of cultuur gebonden en gaat over ingrijpende ervaringen. “Opnieuw zien we
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hier dat in de mystieke literatuur niet zozeer gefilosofeerd wordt over wie
God is, maar veeleer beschreven wordt hoe hij met ons handelt, wat hij ons
doet.” (Kick Bras, p. 49) Het gaat over het verlangen en streven van mensen
naar contact met het levensmysterie, dat in christelijke kringen God wordt
genoemd. “Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog
in oog”, schreef de apostel Paulus in het eerste brief aan de Korintiërs. En
naar dat straks wordt uitgekeken, vaak in stilte.
In Oog in oog. Christelijke mystiek in woord en beeld bespreekt Kick Bras aan
de hand van een selectie kunstwerken en teksten uit een omvangrijk erfgoed
hoe dat mystieke gedachtegoed is vormgegeven door de eeuwen heen.
De auteur gidst zijn lezers naar het wezen en de doorwerking van mystieke
ervaring. Werken van Caravaggio, Giotto, Chagall, Rothko, Kiefer, Turner en
Bernini passeren, maar ook iconen en glas-inlood ramen naast teksten van
kerkvaders als Augustinus, mystici als Jan van Ruusbroec en Hadewych, en
dichters als Percy Shelley en Ida Gerhardt. Als vertrekpunt neemt hij de
mystiek in de Bijbel en doorheen de geschiedenis. Daarna zoemt hij in op het
Godsbeeld, het beeld van Christus, de mens en de wereld tot nu toe. Dan
volgen vijf veelgebruikte metaforen (ladder, spiraal, labyrint, pelgrimage en
berg) en drie te onderscheiden fasen (zuivering, verlichting en vereniging) in
de mystiek. In het laatste deel van het boek belicht Bras de doorwerking van
de ervaring: contemplatief leven, navolging van Christus, dienst aan de
armen, kennis en ervaring delen met anderen, werken aan de schepping, in
lijden en sterven.
Met een groep geïnteresseerden lezen we in de loop van het seizoen dit boek.
We bespreken het en vragen ons af wat dit boek ons anno 2019 te zeggen heeft.
Dit lezen en bespreken gebeurt stapsgewijs, per hoofdstuk of per twee
hoofdstukken. De leiding is iedere keer in handen van een van de predikanten
van deelnemende geloofsgemeenschappen: Regentessekerk, Doopsgezinden en
Lutheranen.
Plaats: DOOPSGEZINDE KERK (Paslaan 6), Mennozaal.
Dus niet in de Regentessekerk!
Tijd: Dinsdag 10.15 – 11.45 uur.
Let op: op DINSDAG in plaats van woensdag!
Data: 10 bijeenkomsten: 24 september, 8 en 29 oktober, 12 en 26 november,
10 december 2019; 21 januari, 11 februari, 3 en 17 maart 2020.
Kosten: € 10,- voor het seizoen.
Info/opgave: bij André Maris. Email: meneermaris@gmail.com; 055-3124632
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LUTHERSE WERKWEEK VOOR KERKMUZIEK in JULI 2019

V

oor wie van muziek en zang houdt organiseert de Lutherse Werkgroep voor
Kerkmuziek van zondag 21 juli tot en met zaterdag 27 juli haar 69ste
Werkweek voor Kerkmuziek in Huize Elisabeth van de zusters Franciscanessen in
Denekamp.
Voor meer informatie : www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl of via de kerkenraad.
Is zelf zingen in het grote weekkoor of het hoger te kwalificeren kleinkoor te hoog
gegrepen? U kunt de zangers samen en apart beluisteren in het slotconcert op
zaterdagmiddag 27 juli in de Dorpskerk in Wilp.
Maarten Brand

ACTUEEL NIEUWS UIT DE PROTESTANTSE KERK

W

ie tot met 2018 als Lutheraan ook interesse had in actueel nieuws uit de
Protestantse Kerk kon, zoals vooral kerkenraadsleden deden, gratis terecht
bij een viertal tijdschriften. Daarin komt nu verandering. ‘Vanaf januari 2019
verschijnt er nog maar één gebundeld magazine van de Protestantse Kerk. Alle
abonnees, of ze nou Woord&Weg, Diakonia, Kerk&Israël Onderweg of Jong
Protestant lezen, krijgen hetzelfde magazine. Aan de ene kant is dat maandelijks
Woord&Weg; draai je het om, dan lees je maandelijks een van de andere drie
tijdschriften.’
Dit nieuwe magazine is gratis; eens per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd
voor de onkosten (zoals ook bij ELKkwartaal het geval is). In de praktijk zullen
vooral predikanten, scriba’s, kerkelijk werkers, ouderlingen, diakenen en
kerkrent-meester in het nieuwe combi-magazine het actuele nieuws gaan
waarderen. Maar iedere Lutheraan wordt een gratis abonnement aangeboden
na aanmelding op www.protestantsekerk.nl/magazine of via de kerkenraad.
Maarten Brand

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
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LIED TIJDENS DE AVONDMAALSVIERING
Laat, Heer, uit vrijheid vrede groeien
De tekst van dit Lied is van Martin de Geus:
Laat, Heer, uit vrijheid vrede groeien,
uit vrede liefde tot u,
uit liefde voor de ander
gelijk de liefde voor onszelf,
uit ons en al wie u volgen
genegenheid voor al wat leeft.
De muziek is van Dirk Zwart, een 2/2 de maat in de toonsoort F-groot:
eenstemmig, met orgelbegeleiding en ad libitum een fluitpartij (er is ook versie
met strijkers).
De mannenstemmen beginnen, en halverwege komen de vrouwenstemmen
erbij, maar je kunt het ook prima solo zingen of met twee stemmen.
Het lied is oorspronkelijk bedoeld als acclamatie na de Tien Geboden, die
traditioneel in reformatorische kerken gelezen worden. Maar, zoals we hebben
ervaren, past het ook heel goed tijdens het avondmaal.
Er is een mooie opname van, nl. op de cd: Bron van Leven. Nieuwe liederen voor
koor en gemeente. Die cd is verkrijgbaar bij Dirk Zwart,
zie: http://www.dirkzwart.com/cds/126-bron-van-leven

Van PERSPECTIEF naar ZICHT 055

S

inds 1 januari 2019 is er veel veranderd bij ons kerkblad.
Niet alleen werd het van een tweewekelijkse uitgave een maanduitgave, maar
het blad kreeg ook een nieuwe naam: (ZICHT 055) en de opzet wijzigde. In de
oneven maanden ziet u de wijkberichten zoals u gewend bent: tekst met foto’s
en/of plaatjes. In de even maanden is het kerkblad een missionaire uitgave met
een wisselend thema, waarbij ons gevraagd wordt de ruimte die we hebben voor
de wijkberichten bij voorkeur te besteden aan dat thema in onze wijk.
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Wat betekent dit praktisch voor de ruimte in het kerkblad als het om de
wijkberichten gaat?
Tot 1 januari jl. konden we elke maand ruim 20.000
lettertekens (exclusief afbeeldingen) insturen. Nu
hebben we in de oneven maanden ca 10.000
lettertekens, maar in de even maanden bij de
themanummers slechts 2200; dit is inclusief de
afbeeldingen. Ter illustratie: een 1 koloms liggende
foto kost ongeveer 400 tekens, een staande foto
ongeveer 700 tekens.
Wijkberichten kunnen in de themanummers alleen
heel beknopt vermeld worden. Vaak zal voor
verdere informatie doorverwezen worden naar
onze wekelijkse nieuwsbrief.
Aan hen
die kopij insturen daarom het verzoek om:
a) rekening te houden met de lengte
van de berichten en
b) goed op te letten welke berichten
alvast vooruit aangekondigd kunnen
worden in de oneven maanden als er
meer ruimte is voor de wijkberichten.
En om u een idee te geven: dit stukje
tekst over het kerkblad bevat 1594
lettertekens,
de
illustratie
niet
meegerekend!

Fred Niezink, voorzitter kerkenraad
Heleen Keus-Asveld, regioredacteur Noordoost
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SCRATCHDAG: ABRAHAM-ORATORIUM 5 oktober

N

a de geslaagde scratchdagen van mijn paasoratorium en kerstoratorium
verleden jaar, wordt er vanuit het "Compositiefonds Dirk Zwart" nu een
scratchdag georganiseeerd met mijn Abraham- Oratorium "Hemelluisteraar",
op teksten van Martin de Geus. Een aansprekend werk uit 2016 van bijna
anderhalf uur, wederom bestaande uit lezingen en liederen, dankbaar om in te
studeren en uit te voeren door het betere amateurkoor of amateur-kamerkoor
als zelfstandig concert, of in het kader van een kerkelijk project. In dit oratorium
worden episodes uit het leven van Abraham verklankt, ontleend aan de
hoofdstukken 11-25 uit het bijbelboek Genesis: zijn vertrek uit Haran, de belofte
van talrijk nageslacht, de geschiedenis met Hagar en Ismaël, de
naamsverandering in Abraham, het bezoek van de drie mannen aan Abraham en
Saraï, de geboorte van Isaak, de beproeving op de berg in Moria, de dood van
Sara, Abrahams huwelijk met Ketura en ten slotte zijn dood.
Martin de Geus (met wie ik inmiddels al vier oratoria schreef) schrijft prachtige
teksten: toegankelijk, rijk van inhoud en soms ronduit ontroerend. Het
meegestuurde geluidsfragment komt uit het lied wat Abraham zingt als Saraï is
gestorven. De laatste strofe luidt:
Ga nu maar, ik zal je volgen, / rusten in dezelfde droom.
Dank voor al je lieve zorgen, / alle trouw aan mij betoond.
Slaap maar, tot een nieuwe morgen / onze nacht met licht bekroont.

Voor dit oratorium heb ik ervoor gekozen alleen een piano (= uiteraard een
vleugel) als begeleidingsinstrument te gebruiken. Zoals steeds bij mijn oratoria
voegde ik daar ook nog iets instrumentaals aan toe: dit keer een viool en een
cello, wat voor een intense muzikale sfeer zorgt. Van de 23 delen zijn er drie
"koralen" voor de gemeente.
Er is nog geen cd-opname van dit oratorium, maar op mijn website staan
opnames van een live-uitvoering uit 2016. Daar staan ook de midi-bestanden,
waarmee thuis vooraf de partijen kunnen worden ingestudeerd.
(Zie http://www.dirkzwart.com/cds/150-abraham-oratorium-qhemelluisteraarq)
De scratchdag wordt gehouden (onder voorbehoud van voldoende
deelnemers) op zaterdag 5 oktober, wederom in de Brugkerk in Amersfoort. Zie
bijgaande PDF voor de prijzen.
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Aanmelden kan vanaf nu, liefst via https://forms.gle/Rt2iWUDhwvzHxfyV8 of
evt. via email: compositiefonds@gmail.com.
Op zoek naar koormuziek? Kijk op www.dirkzwart.com
Op zoek naar muziek bij het nieuwe Liedboek (2013)? Kijk
op www.nieuwliedboek.info
Geïnteresseerd in klassieke kerkmuziek in het algemeen?
Kijk www.kerkmuziek.nu
Vriendelijke groet,
Dirk Zwart
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UIT HET ARCHIEF VAN MIES WALGIEN

Doopbewijs.
Kerk ± 1945

Uit de trouwbijbel
Helaas bestaat
deze maquette
niet meer!
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Persbericht Diaconale excursie duurzaamheid
22 juni in Apeldoorn
Geloof, Duurzaamheid en Toekomst Gelderland nodigt u van harte uit voor een
diaconale excursie in Apeldoorn op 22 juni. We sluiten aan bij het thema van de
landelijke kerkennacht die in dat weekend plaatsvindt. Tijdens de Kerkennacht
laten plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen in het hele land zien dat je
in hun kerk verrassende dingen kunt beleven. Onder het motto ' Is dit óók kerk?'
stellen kerken zichzelf open en laten ze een ongekende kant zien.
Wij gaan vanuit de lokale geloofsgemeenschappen in Gelderland op diaconale
excursie naar Stichting Stadsakkers, een duurzame plek in menselijke relaties en
waar op duurzame wijze groenten en fruit geteeld worden.
We nemen deel aan de rondleiding en gaan zelf oogsten en koken met na afloop
een tafelgesprek over het thema ‘geloof en duurzaamheid’.
Praktische gegevens.
Datum : Zaterdag 22 juni.
Tijd
: 10.00 – 14.00 uur
Adres : Dommeweg 5b, 7323 RD Apeldoorn,
Kosten : 10 euro per persoon. (Maximaal 50 deelnemers)
Opgave voor kan via gelderlandduurzaam@gmail.com.
Na aanmelding ontvangt u de definitieve uitnodiging.
We hopen u dan te ontmoeten.
Met hartelijke groet namens het voorbereidingsteam
Ronald Dashorst
Theo van Driel
Frans Hoogendijk
Mirjam Schuilenga

Emmausparochie Apeldoorn
werkgroep duurzaamheid beraad van kerken Apeldoorn
Diaconie Protestantse gemeente Apeldoorn
Stichting De Kim provincie Gelderland, tel. 06-15150061
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U bent allen van harte uitgenodigd voor het examenconcert waarmee Bob van
der Linde zijn master studie afsluit. Het concert is op donderdag 6 juni 2019 om
20.00uur in de Grote Kerk van Vianen. (Korte Kerkstraat 1, 4132 XC Vianen)
Op het programma staan o.a. de zesde toccata van George Muffat en de
passacaglia en sonate VI van Johann Sebastian Bach.
De toegang is vrij, maar graag even melden als u voornemens bent om te komen
bij:
bob.vanderlinde@gmail.com of door te bellen met
Theo van Willigenburg 06 33912948
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Parkweg - Omdat het zo’n mooi plaatje is......

Bron: Het Oude Apeldoorn – beheerder Henk Imming

de Aanwezige
de Aanwezige
in mijn nood
is God de arm
om mij heen geslagen
troostend
sterkend
schragend
is Hij mij nabij
in mijn nood
is Hij de Kracht
die mij zal dragen
Hij
mijn God
en opgestane Heer
Oeke Kruythof
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COLOFON
Kerkgebouw

Prof. Röntgenstraat 9

7311 AM

Apeldoorn

055-5788737

Apeldoorn
Apeldoorn

055-3121603
06-18193612

Website Evangelisch-Lutherse Gemeente Apeldoorn
www.luthersekerkapeldoorn.nl
Predikant

Vacant

Pastoraal team
hr. G.R. Bloemendal
diaken Th. van Driel

Moerbosch 15
Hofdwarsstraat 16

Pastoraal meldpunt

Voorzitter kerkenraad
hr. P.J. Roomer

7323 BZ
7311 KK

bij ziekte, ziekenhuisopname, overlijden: het pastoraal team
bij verhuizing etc.: het secretariaat

Elegastgaarde 27
7329 AH
email: paul@roomerremix.nl

Secretariaat kerkenraad
hr. M. Groeneweg
p/a Prof. Röntgenstraat 9
7311 AM
email: elgapeldoorn@gmail.com
Ouderlingen
hr. M. Groeneweg
hr. P.J. Roomer
hr. M.J. Brand
Bijz.opdrachten /
ledenadministratie
hr. T. v. Willigenburg
Diakenen
diaken Th. van Driel

mw. L.M. Roomer-van
der Laan

Apeldoorn

06-53380581

Apeldoorn

06-15063209

van Roekelweg 83
Elegastgaarde 27
Mozartstraat 139

7335 HC
7329 AH
7391 XG

Apeldoorn
Apeldoorn
Twello

06-15063209
06-53380581
06-20434677

Oudegracht 291

3511 PA

Utrecht

06-33912948

Hofdwarsstraat 16
7311 AK
Apeldoorn
email: t.driel22@upcmail.nl
ABN-AMRO rekening NL38ABNA0540610364
t.n.v. Diaconie Evang. Lutherse kerk Apeldoorn
Elegastgaarde 27
7329 AH
Apeldoorn
email: roomerlisette@gmail.com

06-18193612

06-21526405

Kerkrentmeesters
hr. J.N. van de. Braak
beheer financiën

Loolaan 392
7315 AD
Apeldoorn
055-5769323
email: jnvdbraak@kpnmail.nl
ABN-AMRO rekening NL93ABNA0531127818
t.n.v. Kerkrentmeesters Evang. Lutherse Kerk Apeldoorn
hr. P.J. Roomer
Elegastgaarde 27
7329 AH
Apeldoorn
06-53380581
beheer gebouwen
email: paul@roomerremix.nl
verhuur kerk en Lutherzaal
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Cantor
hr. T. v. Willigenburg
hr. E. Brasz

Oudegracht 291
3511 PA
Utrecht
email: vanwilligenburg@kantacademy.nl
F. Bollaan 29
7312 MX
Apeldoorn
email: e.brasz@gmail.com

Coördinator organisten
hr. J.N. van de Braak
Loolaan 392
Organist
hr. D. Zwart
1e Weerseweg 71
email: dirkzwart@jak.nl

06-33912948
055-3556191

7315 AD

Apeldoorn

055-5769323

7412 WP

Deventer

0570-567828

7321 DP
7315 KS
7312 MX

Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn

06-57471933
055-5212140
055-3556191

Verzorging bloemen altaartafel
mw. M.M.M. Delsman
Sterrenlaan 14

7314 KJ

Apeldoorn

055-3550077

Organisatie Luthersoos
mw. M.M.M. Delsman
Sterrenlaan 14
hr. Th. van Driel
Hofdwarsstraat 16

7314 KJ
7311 KK

Apeldoorn
Apeldoorn

055-3550077
06-18193612

Loolaan 392
7315 AD
Minervalaan 59
7321 DP
email: huib.v.iwaarden@gmail.com

Apeldoorn
Apeldoorn

055-5769323
06-57471933

Kosters
hr. H.C. van Iwaarden
hr. F. van de Kraats
hr. E. Brasz

Redactie Opwaarts
hr. J.N. van de Braak
hr. H.C. van Iwaarden

Minervalaan 59
Ampèrestraat 42
F. Bollaan 29

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: >totdrukwerk

An len 11, 7333 PE Apeldoorn 055-533 77 22

Bezorging : SMN POST, Arnhemseweg 38, 7331 BL Apeldoorn

Verschijnt 4 maal per jaar

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