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Advent  

 
1. Eerste adventszondag 
Het zal geschieden in de laatste dagen 
dat God verschijnt met macht en majesteit 
en in zijn licht de dageraad laat komen  
die onze duisternissen weg doet stromen.  
Zijn huis, hoog op de berg, staat vast in wijs beleid  
als onderkomen van zijn welbehagen.  
 
 
2. Tweede adventszondag 
Het zal geschieden in de laatste dagen  
dat de Gezalfde Gods de vrede sticht  
die alle boosheid breekt en doet bedaren,  
om in de Geest des Heren te bewaren  
wat groeit in groot geduld en in het glanzend licht  
van Vaderlijke troost het leed zal dragen  
 
 
3. Derde adventszondag 
Het zal geschieden in de laatste dagen 
dat de woestijn zal bloeien als een bloem 
en zich verblijdt om de gebaande wegen, 
Om vruchten, die, gerijpt in zon en regen, 
vertellen van bevrijding na gericht en doem 
als antwoord op veel levenslange vragen. 
 
 
4. Vierde adventszondag 
Het zal geschieden in de laatste dagen 
Dat God een teken geeft diep in de dood 
Of boven in den hoge van genade 
En vrede voor wie in des Heren daden 
Het woord Immanuël herkent dat, in de schoot 
Verborgen van de tijd, nu wordt voldragen 
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Advent en Kerst aan het begin van een nieuw Mattheüsjaar 
 

k probeer het van me af te houden, maar er zijn soms roerige tijden. Je zult maar 
burgemeester zijn in Brabant waar dierenactivisten en boeren elkaar bestoken. 

Of je vindt dat Zwarte Piet best gitzwart mag zijn. Of je vindt juist dat dat écht niet 
meer kan! Onmiddellijk pakken donkere wolken zich boven je samen. Gezichten 
van boze witte mannen, die ook vrouwen kunnen zijn, spreken boekdelen.  
"Vroeger was de wereld veel rustiger," zegt de bejaarde buurvrouw.  
"Voor de joodse buren niet!" kaats ik vals terug. 
"Vroeger waren de dominees aardiger," vindt zij. En misschien heeft ze wel gelijk. 
 
'Troost, troost mijn gemeente' 
De troost die de profeet Jesaja uitroept is niet dat het ondanks alles weer 'Kerst' 
wordt, met kaarslicht en dennengeur, kerstmuziek en gezellig eten. De tijding van 
Advent is niet dat het Kerst wordt, maar dat er een koning op komst is! 
Met Kerst wordt er een kind, een goddelijk kind, geboren maar het nieuws is met 
Kerst en in heel het evangelie van Mattheüs (dat vanaf deze Advent een jaar lang 
het thema-evangelie is) dat het kind van Kerst een nieuwgeboren koning van Israël 
is, een zoon van David die in Jeruzalem Gods koningschap zal gaan belichamen. 
Hoe is God koning bij de mensen? Niet met grote stem en harde hand, niet 
'almachtig', iemand die alles wel even regelt. Nee, hij is zachtmoedig en nederig, 
rijdend op een ezel, op het veulen van een ezelin. Als hij zijn kroning tegemoet 
gaat, gaat hij op zijn kruisiging aan. Hij zal leven ... als een gestorvene die 'opstaat' 
en bij de zijnen is in verschijningen en in de kracht van de Geest. 
De koning die Israël en de volkeren ontvangen is heel even zo concreet en sterfelijk 
als alle profeten die worden gedood. En hij leeft en regeert als geestelijke 
werkelijkheid zo sterk als alles van God en tegelijk zo zwak als de gekruisigde heeft 
willen zijn. 
Hij kan niemand dwingen om in hem te geloven. En hij kan niet zomaar de tijden 
minder roerig maken. Hij verlamt ook niet de stembanden van mensen die 
verschrikkelijke dingen zeggen over medemensen. 
Is hij wel ergens goed voor? 
Ja, als mensen zich aan hem toevertrouwen gaat er grote vrede van hem uit en 
ontvangen zij in hun zwakheden kracht om in roerige tijden staande te blijven. Zij 
ervaren dan de roerige tijden van nu (vol onvrede en conflicten) als 'tijden van 
Jezus': de wereld waarin hij feestelijk verwelkomd werd was geen betere wereld 
dan we nú meemaken, maar hij wist er mee om te gaan en durfde er op in te gaan, 
– met de tijding van Gods Rijk en zijn gerechtigheid. En hij vervulde de zijnen met 
vreugde en goede hoop! 

I 
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Een nieuw kerkelijk jaar, zoals er nu weer één begint, wil ons (opnieuw en op 
nieuwe wijze) meenemen door de tijd van Jezus, – wil ons 'heden' verbinden met 
zijn 'heden' dat eeuwig is. Daarom is het goed dat we ons voegen bij de leerlingen 
en de scharen die hem zo feestelijk hebben ontvangen bij de poorten van 
Jeruzalem. In de viering van 'een jaar van Jezus' komt ook tot óns goedheid, vrede, 
kracht en troost van God, ondanks dat ook wij het misschien zullen zijn die ons 
ergeren aan zijn zwakheid en zachtmoedigheid. Ondanks dat ook wij het zullen 
zijn die hem prijsgeven aan de machten die over ons heersen en zullen roepen om 
zijn kruisiging. Ook wíj kunnen verrast worden door zijn overwinning van de dood 
in het licht van de Paasmorgen en het vuur van de Pinksterdag. Alles wat toen 
eerst aan enkelen en vervolgens aan duizenden is geschied kan ook ons 
overkomen, vanaf deze Advent, deze Kerst: de ervaring van een van-zin-vervuld 
leven dat niet snel 'voltooid' is, in de kracht van de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest. 
 

Pieter Oussoren 
 
 

Kerstnacht en Kerstmorgen 

 
5. Kerstnacht 
En het geschiedde in de nacht der nachten  
dat er een kind ter wereld werd gebracht  
in Bethlehem, Gods antwoord uit den hoge  
om alle leed en lijden te gedogen, -  
een licht dat schijnt voor alle volken in die nacht  
als woord dat sterker is dan alle machten.  
 

 
6. Kerstmorgen 
In den beginne werd het woord gesproken  
dat was bij God en aan Hemzelf gelijk,  
waarin het leven als een licht zou schijnen  
opdat het zwarte duister zou verdwijnen  
en mensen zicht geeft op het grote koninkrijk:  
dat woord woont onder ons onafgebroken 
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Bron: Liedboek2013 ; Lied 455 

Website Oosterkerk, Zeist 
 
 

Bij het Nieuwe Jaar - Garantie 
 
“Goede resultaten uit het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst!” Met 
deze zin sluiten beleggingsmaatschappijen elke mogelijke claim van nieuwe 
investeerders kort. Als je kijkt naar weer een nieuw jaar en dat in relatie tot het 
geloof, ben je geneigd deze zin te omarmen. Geloven lijkt eerder ingewikkelder te 
worden dan eenvoudiger. Toch laat de Eeuwige ons via Mozes weten dat het wat 
Hem betreft net andersom is. De goede resultaten uit het verleden staan garant 
voor wat Hij met mensen heeft gedaan en zal doen. JHWH maakt zich eerst aan 
Mozes bekend als de God van diens vader Amram, daarna als de God van 
Abraham, Izaäk en Jacob. Op beide momenten laat Hij weten dat er dus een relatie 
was die er toe deed. In deze relaties liet God zien dat Hij met mensen begaan en 
op weg was. Hij laat Mozes weten dat Hij garant staat voor wel degelijk goede 
resultaten in de toekomst. Uit Zijn bemoeienissen met vader Amram en de 
aartsvaders mag je het vertrouwen halen dat Hij dat ook met Mozes en met ons 
zal doen. Hij is met mensen op weg gegaan, is nu met hen op weg en blijft met 
hen op weg gaan. Met deze garantie mogen we, door alle moeite en pijn die er 
ook in 2020 stellig zullen komen, hopen op goede betrouwbare resultaten.  
 
Dat het een zo goed mogelijk jaar mag worden, wens ik u van harte toe. 
 

Ruud Bloemendal  
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Kerstboom en Kerstavond-zangdienst 
 

wee zaken gaan we in Advent en Kersttijd nog wat feestelijker aanpakken. 
In de eerste plaats willen we de grote kerstboom al vanaf Eerste Advent in de 

kerk hebben. In Duitsland is het de gewoonte om met Eerste Advent groots uit te 
pakken en de kerstboom te plaatsen (en Glühwein te schenken na de dienst!). We 
willen niet achterblijven (althans met de kerstboom), want het is jammer dat die 
pas een week voor Kerst verschijnt. De kerstboom staat er de hele Advent tot 
Driekoningen, al zullen we 'de kerstbal van Mieke' pas met Kerst in top hijsen! 
 

Een tweede feestelijke vernieuwing betreft de 
dienst op Kerstavond. Mieke Heineman wist destijds 
een 'Service of Carols & Lessons' te organiseren, 
maar in die vorm is wat slijtage gekomen.  
Vandaar dat we dit jaar op 24 december een 
Kerstavondzangdienst houden om 20.00 uur waarin 
het Koor voor Kerkmuziek van Dirk Zwart meewerkt. 
Naast de vaste Lutherse onderdelen zingen we 
bekende kerstliederen en bekende Carols die door 
Sytze de Vries zijn hertaald en door Dirk Zwart zijn 
gearrangeerd voor koor, gemeente en orgel. 
Natuurlijk zingen we Waar eens David is geboren 
(Once in royal David's city), Eer zij God in onze 
dagen, Er is een roos ontloken, Wij staan aan een 
kribbe (Away in a manger), Nu zijt wellekome en 

Stille nacht. Er is geen preek, maar wel zijn er zeven Kerstlezingen. 
 

Theo van Willigenburg 
 

Extra muziekdienst op 1e Kerstdag – 12.00 uur 

Extra muziekdienst op Eerste Kerstdag 25 december 2019  - 12.00 uur 
Aria's en koralen uit Bach’s Weihnachtsoratorium 
 
Kistorgel en orgel: Maurits Bunt 
Sopraan: Iris Bouman 
Altus: Jochem Baas 
Viool: Femke Huizinga 
 

T 
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Op kerstmorgen weer vroeg op na de Kerstavonddienst? Het hoeft niet! Want ook 
dit jaar is er op Eerste Kerstdag, 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 sopraan: 
Bereite dich Zion uit de eerste cantate van het Weihnachtsoratorium, Flößt, mein 
Heiland, flößt dein Namen uit de vijfde cantate en Schließe, mein Herze, dies selige 
Wunder uit de derde cantate.   
Violiste Femke Huizinga en organist Bob van der Linde begeleiden de zangsolisten. 
Daarnaast zingen we samen bekende koralen uit het Weihnachtsoratorium. 
Voorganger is ds. Pieter Oussoren.  
Vanaf 11.00: koffie en thee in de Lutherzaal. 
 

Theo van Willigenburg 
 

Kerst 1947! 
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Van de voorzitter 

raditiegetrouw kijken we in de laatste Opwaarts van het jaar terug op het 
afgelopen jaar. Een jaar dat in mijn beleving ongelofelijk snel voorbij is 

gegaan, maar ook een jaar waarin toch onbewust weer een hoop gebeurd is. Als 
ik het jaar in een woord zou moeten samenvatten, dan zou dat woord TROTS 
zijn. Trots op alle mensen binnen onze kleine gemeente die er voor zorgen dat 
alles wat er binnen onze kerk gedaan moet worden, ook wordt opgepakt.  

Trots omdat, ondanks dat we geen formele predikant meer hebben, we iedere 
week weer een kerkdienst in onze kerk kunnen vieren en ook iedere maand 
weer een fantastisch bezochte muziekdienst houden. Dank aan alle predikanten, 
voorgangers, musici, kosters, maar ook degenen die het hele jaar door ervoor 
zorgdragen dat er predikanten en organisten zijn. Dank ook voor alle trouwe 
kerkbezoekers, we zijn dan wel een kleine kerk, maar omdat iedereen zo trouw 
komt, blijft ons een lege kerk bespaard. 

Trots op ons pastorale duo (Theo & Ruud), dat iedere week weer 
hulpbehoevende en zieke gemeenteleden bezoeken, maar ook dank aan alle 
andere gemeenteleden die bij verjaardagen of andere aangelegenheden bij 
gemeenteleden op bezoek gaan. Dit houdt onze gemeente levend en is volgens 

mij ook de reden dat we er nog steeds zijn. 

Trots op onze vrijwilligers die week in week uit op 
zaterdagen en soms op doordeweekse dagen klussen in- 

en om de kerk doen, de voortuin opknappen, een nieuwe schutting maken en 
met gevaar voor eigen gezondheid een vliegenplaag bestrijden. Jullie zijn de stille 
krachten die ervoor zorgen dat onze kerk up-to-date blijft na de renovatie van 
vier jaar geleden. 

Trots op diegenen die door het jaar heen de festiviteiten binnen onze kerk 
regelen, het jaarlijkse uitje, de bloemenkalender, de oogstdienst, de 
bloemendienst, de adventsmaaltijd en de nieuwjaarsborrel. Dank, want door 
jullie bereiken we een groot deel van de gemeente die niet in de gelegenheid is 
om onze kerkdiensten te bezoeken.  

T 

TROTS op… 
 
TROTS omdat…. 
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Trots op onze kerkenraadsleden. In de Lutherse kerken om ons heen is het soms 
moeilijk om een voltallige kerkenraad bij elkaar te krijgen. Wij zijn al jaren 
voltallig en kunnen alle taken binnen de kerkenraad goed verdelen en vervullen. 
Dank hiervoor! 

Tenslotte ben ik trots op u allen, gemeenteleden, omdat u er bent tijdens onze 
kerkdiensten en op andere activiteiten, maar ook omdat u met uw financiële 
bijdragen ervoor zorgdraagt dat we er nog zijn en zelfstandig kunnen blijven 
functioneren. 

Een nieuw jaar komt er weer aan, een jaar vol nieuwe uitdagingen, maar vol 
vertrouwen gaan we dit jaar in! 

 Ik wens u allen een gezegende Kerst en een goed uiteinde toe! 

 Voor 2020 wens ik u toe: een goed, gezond en vredevol jaar! 

Paul Roomer 
                                                       

Samen eten en klinken 

Adventsmaaltijd  
  
Op zondag 15 december, de 3e zondag van 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  8 december of u hierbij aanwezig kan zijn. 
Om de kosten enigszins te dekken vragen wij een (vrijwillige) bijdrage van € 10,00. 
 
Lisette Roomer          06-2152 6405 
Nicolet Groeneweg    
 
Nieuwjaarsborrel 
  
Op zondag 5 januari biedt de kerkenraad u een nieuwjaarsborrel aan. Na de dienst, 
geleid door onze eigen Ruud Bloemendal, en na het koffiedrinken, wordt er een drankje 
geserveerd met wat lekkers. Onze voorzitter zal een nieuwjaarswens uitspreken. Voor 
deze borrel hoeft u zich niet op te geven. 

Lisette Roomer 
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Nieuwjaarswens van de redactie 

e redactie van OPWAARTS wenst u allen een gezegend Nieuw Jaar toe; 
kracht en sterkte voor wie dat nodig hebben en blijdschap over veel 

aspecten van uw leven. 
Wij hopen dit jaar weer vier mooie OPWAARTSEN voor u te maken. 

De redactie 
 
 

Kerstherbergen 2019 

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’  
Deventerstraat 40 staat de deur open op Kerstavond en de middagen van Eerste 
en Tweede Kerstdag. Ontmoetingsplek ‘de druif’, (Kerkcentrum De Drie Ranken)  
is op Tweede Kerstdag geopend.   

De Kerstherbergen draaien 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 ontmoetingscentrum ‘de druif’, De Maten (Kerkcentrum De Drie 
Ranken). Ingang achterzijde gebouw aan het Violierenplein. 
2e Kerstdag: 11:00 – 15:00 uur 
 

Theo van Driel 
 

D 

D 

mailto:versluizen@hetnet.nl
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Muziekdiensten in dec 2019 en jan - feb 2020        

Zondag 8 december 2019  - 12.00 uur 
Beroemde Aria's en koren uit de Messiah van Georg Friedrich Händel 
 
Euwe en Sybolt de Jong, orgel en harmonium  
Sopraan: Elise van Etten 
Altus:       Jochem Baas 
Tenor:      Aart Schutte 
Bariton:   Timothé Beemster 
 
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 8 december enkele roerende aria's 
gebaseerd op teksten uit Jesaja zoals Comfort Ye, He shall feed his flock en 
Rejoice!.  
Voorganger in deze Muziekdienst is dr. Theo van Willigenburg.  
Vanaf 11.00 uur: koffie en thee in de Lutherzaal. 
 
Extra muziekdienst op Eerste Kerstdag 25 december 2019  - 12.00 uur 
Aria's en koralen uit Bach's Weihnachtsoratorium 
 
Kistorgel en orgel: Maurits Bunt 
Sopraan: Iris Bouman 
Altus:       Jochem Baas 
Viool:       Femke Huizinga 
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Op kerstmorgen weer vroeg op na de 
Kerstavonddienst? Het hoeft niet! Want ook dit jaar is 
er op Eerste Kerstdag 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 sopraan: 
Bereite dich Zion uit de eerste cantate van het 
Weihnachtsoratorium, Flößt, mein Heiland, flößt dein 
Namen uit de vijfde cantate en Schließe, mein Herze, 
dies selige Wunder uit de derde cantate.  

Violiste Femke Huizinga en organist Bob van der Linde begeleiden de 
zangsolisten. Daarnaast zingen we samen bekende koralen uit het 
Weihnachtsoratorium. 
Voorganger is ds. Pieter Oussoren. 
Vanaf 11.00: koffie en thee in de Lutherzaal 
 
 
Zondag 12 januari 2012 - 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 12 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 en een diep roerend Onze Vader van Nikolai Kedrov. 
 
Sopraan is Roos van Herrewege, altus Jochem Baas, tenor Theo van Willigenburg 
en bariton Ardaan Dercksen. De vier stemmen worden op piano en orgel 
begeleid door onze eigen organist Dirk Zwart. 
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Voorganger is ds. Pieter Oussoren.  
Vanaf 11.00: koffie en thee in de Lutherzaal. 
 
Zondag 9 februari 2020 - 12.00 uur. 
Barok, Baas en Bunt: oude muziek door jongeren van nu. 
 
Drie muzikale kinderen uit één familie en een altus die als zesjarige al Barok zong: 
Harald, Alexander, Maurits Bunt en Jochem Baas hebben hun hart verpand aan 
Bach, Bruhns en Buxtehude, componisten uit de 17de en 18de eeuw.  
Samen met sopraan Lisa Groothedde brengen ze werken 
voor zangstem, (kist)orgel en viola da gamba. Harald Bunt is 
nog maar 12 jaar oud, maar speelt al op professioneel niveau 
op zijn nieuw gemaakte gamba (barokcello) die een kopie is 
van gamba's zoals ze eind 17de eeuw gemaakt werden. 
Maurits Bunt kennen we als onze nieuwe vaste organist op 
de eerste zondagen. Hij studeert hoofdvak orgel, clavecimbel 
en kerkmuziek aan het Codarts Conservatorium in 
Rotterdam. 

 
Op het programma staan onder meer 
Bach's Erbarm' dich mein, o Herre Gott 
(BWV 721) en Georg Böhm's Vater unser 
im Himmelreich uitgevoerd door orgel, 
gamba en zangstem. Ook klinkt het 
bekende koraal Jesu mein Freude 
gevolgd door het orgelkoraal (BWV 610). 

Van Buxtehude wordt uitgevoerd zijn koraal Verleih uns Frieden genädiglich 
gevolgd door het bijpassende orgelkoraal (BuxWV 185).  
 
Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter Oussoren 
Vanaf 11.00: koffie en thee in de Lutherzaal. 

Theo van Willigenburg  
 
 

Luther als poëet 

aarten Luther kan in zijn geschriften academisch redeneren, vurig preken, 
twisten, schelden of pastoraal vermanen. Maar hij kan ook dichten! Neem 

deze prachtige overweging bij Psalm 147 vers 18: ‘Hij spreekt, dan smelt het; Hij 
laat Zijn wind waaien, dan dooit het weg’.  
 

M 
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Dit schrijft Luther in Der 147 Psalm, Lauda Jeruzalem, ausgelegt uit 1532: 
 
"David verwondert zich, en zegt dat we God moeten loven dat Hij zo wonderlijk 
de winter verdrijft. Het is gelukkig dat God, om het ijs te laten dooien, de wind 
gebruikt en geen vuur en hitte. Dit laat zien dat het beeld van sneeuw en rijm én 
de geestelijke betekenis daarvan zo goed passen bij het werk van de Heilige Geest. 
Want de geestelijke winter moet ook verdreven worden door deze zachte Wind 
en door niets anders. 
     Wat is de geestelijke winter? Als de inwendige mens in zonden bevroren is en 
in deze koude als gestorven is. Daar is het waar de sneeuw, de rijm en het ijs op 
het koudste zijn. Deze winter wordt veroorzaakt door de wet, én door de duivel 
met zijn aanvechtingen. Dit is niet een fout in Heilige Geest, maar de fout zit in het 
arme bedroefde geweten: dáár is de sneeuw als wol en de rijm als as en het ijs als 
stukken. 
Nu is er hoop en belofte dat deze winter zal voorbijgaan, en de zomer – namelijk 
de vergeving van zonden – zal komen. En wanneer het tijd is, dan komt de Wind, 
de Heilige Geest, en blaast het Evangelie onder zulke koude zondaren. Hij vergeeft 
hun zonden en troost ze: daar dooit het, daar gaat het ijs smelten, daar gaat het 
water vloeien en is de winter voorbij (vgl. Hooglied 2:11). 
     De vergelijking met  de zonde als een in-jezelf-bevroren-zijn is bijzonder raak. 
"Zonde" is in Luthers ogen de in-zichzelf-gekeerdheid van de mens, zijn afgewend-
zijn van de Gever van het leven en van alles wat het leven de moeite waard maakt. 
In plaats van zich spontaan te verheugen in het onnoemelijk goede dat het leven 
geeft, wil een mens altijd méér: hij wil altijd hebben wat hij nog niet heeft, ook al 
heeft hij dat niet nodig. Daarom zijn er wetten die ons in toom houden. Maar juist 
die wetten lokken overtreding uit. Want als iets verboden is ontstaat vanzelf de 
verleiding om toch even de grens over te gaan en te proeven van dat verbodene. 
Zet ergens een bordje bij 'verboden te betreden' en er ontstaat een aandrang om 
toch even te gaan kijken. Dat is de "duivel" op de achtergrond van het menselijke 
bestaan: de bron van telkens terugkerende aanvechtingen. 
     Maar deze winter kan voorbijgaan als God met de wind van zijn Geest het ijs 
laat ontdooien. We worden vergeven. Ons gebrek wordt ons niet aangerekend. In 
die vergeving worden we door God getroost. Daarom blaast de Geest het 
Evangelie onder ons "koude zondaren". We mogen vertrouwen op de vriendschap 
en het eindeloze geduld van een God die onze Vader wil zijn. 
 

Theo van Willigenburg 

                                            



De liturgie onder de loep – het Gloria 

Het ‘Ere zij God in den hoge’ lijkt nagelvast verbonden aan het ‘ Here God, 
ontferm u’, maar zodra het antependium paars is blijkt het kyrie ook zónder 
gloria te kunnen. In de paarse periodes van Vasten en Advent keert de kerk om 
zo te zeggen terug naar een oudere fase van haar vierende bestaan: naar de 
eeuwen dat het kyrie z’n plek al had en het gloria nog niet. Tegen het jaar 400 
na Chr. bestaat het gloria als losse hymne al wel, in het Grieks, maar pas tegen 
700 na Chr. is de Latijnse tekst vastgelegd en begint het gloria in excelsis vanuit 
Rome z’n min of meer vaste plaats in de liturgie te veroveren, - een plaats die 
door Luther nooit betwist is, zodat het in kortere of langere vorm nog steeds 
meedoet in elke Lutherse liturgie. 

De lange vorm is de eigenlijke. Deze 
lange vorm wordt geëerd, maar weinig 
gekend. De muziek is prachtig, maar 
niet direct gemakkelijk. Je hebt er wel 
een voorzanger of een cantorij bij 
nodig, en die heb je niet overal. 
De hymne Gloria begint met Lucas 2, 14: 
de engelenzang in de velden van Efrata. 

Dan volgen nog meer lofprijzingen van de hemelse Vader. Het middendeel 
bestaat uit smekende aanroepingen van Christus, het Lam Gods. In de afsluiting 
weer lofprijzingen, nu van Jezus Christus, tenslotte: ‘met de heilige Geest / in 
de heerlijkheid van God de Vader’, een impliciete huldiging van heel de Drie-
eenheid.  
Zo’n plechtige lofzang uit de oude kerk verdient het om met eerbied en 
aandacht breeduit en staande gezongen te worden, niet bekort tot twee regels 
of vervangen door een willekeurig ‘glorialied’. In onze orde van dienst laten we 
ons daarom helpen door wat de geschiedenis ons aanbiedt: Gezang 302, ‘God 
in den hoge alleen zij eer’, naar een vroeg-reformatorische berijming van het 
Grote Gloria op een melodie die gemaakt is naar motieven van het Grote Gloria 
uit onze Nederlands Lutherse traditie. Na de gregoriaanse aanhef zingen we 
één of meer verzen van Gezang 302, en dat als lijsters! Zodat het gloria niet in 
een vloek en een zucht voorbij is, want de hemelse koning groeten op zon- en 
feestdagen, dat doe je als gemeente niet in een vloek en zucht. 
Na de slotnoot van het gloria komt de gezongen groet. Een spannend moment! 
Volgende keer over die groet en het zondagsgebed. 
 

Pieter Oussoren 
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Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020 

et buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid 
van de christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone 

vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed 
ons uit om te streven naar meer dan het gewone.  
Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door 
samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid 
voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek 
te geven. 
 

 De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste 
deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 
28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden 
op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid benaderd worden. 
Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland 
bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de 
christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal 
voor de gebedsweek voorbereid. 
 
De Week van Gebed wordt georganiseerd door Missie Nederland en 
de Raad van Kerken. Ook in Apeldoorn zullen er van 19 t/m 26 januari 
gebedssamenkomsten zijn. Op zaterdag 25 januari zal er om 19.30 
een oecumenische dienst worden belegd in de Lutherse Kerk, 
waaraan diverse voorgangers zullen meewerken. De dienst wordt 
georganiseerd door het Apeldoorns Beraad van Kerken. U bent allen 
van harte welkom. 

 
Theo van Driel 

 
 

MOETEN ….. HEULEN ….. HEBBEN ….. 
    

l 75 jaar speelt het door mijn hoofd: MOETEN. Steeds weer, als het Onze 
Vader gebeden wordt, “zoals ook wij vergeven …. onze schuldenaren”. Bij die 

puntjes, of ik nou wil of niet, daar komt dat MOETEN naar boven. Het lijkt wel 
geprogrammeerd. En dat al 75 jaar lang. Ik moet het maar eens van mij afschrijven, 
dat zou het advies kunnen zijn van een psychiater. Dat doe ik dan, bij deze. 
2020: 75 jaar bevrijding! Bij die bevrijding was ik zeven jaar en op die leeftijd 
worden dingen die je hoort en meemaakt in je hoofd opgezogen zoals een spons 
water opzuigt. Die spons kan je weer uitknijpen, maar je hoofd niet.  

H 

A 
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De bevrijding was een feest maar de verschrikkingen van de oorlog ontaardden in 
een verschrikkelijke haat. Onvoorstelbare dingen waren er gebeurd. 
Onvergeeflijke dingen. Die aardige  overbuurman van me, met die lange jas en die 
gele ster…. Verschrikkelijke verhalen werden in mijn hoofd opgezogen.  
Je zou denken dat het er na 75 jaar wel uit zou zijn, maar nee, het is alleen maar 
erger geworden. Beelden komen weer in het nieuws: Moffenmeiden…., open 
wagens met een stoel in het midden…., jonge vrouwen die op die stoel moesten 
zitten…., prachtige krullen werden afgeknipt en op hun kaalgeschoren hoofden 
werd met rode verf een hakenkruis geschilderd. Wat een feest die bevrijding…., 
wat een haat…. Die vrouwen op de stoel op die open wagen hadden ‘geheuld’ met 
de moffen en daarom werden ze gehaat en gestraft. Dat werd mij toen verteld, ik 
wist niet wat heulen was maar ik vond het verschrikkelijk. Ik werd heen en weer 
geslingerd tussen haat en liefde. Die Duitse soldaat die op wacht stond voor de 
bezette school, ik moest hem haten en er met een bocht omheen lopen, maar 
toch kreeg ik een stuk chocolade van hem toen ik dichterbij durfde te komen. Haat 
en liefde. Over dat ‘heulen’, mijn lieve moeder zei dat ze ‘geheuld’ hadden omdat 
ze dat in ruil deden voor voedsel en medicijnen voor hun kinderen, die ziek waren 
geworden van de suikerbieten en bloembollen. Haat en liefde. Het onvergeeflijke 
werd door mijn moeder vergeven…. (als ik de papieren daarvoor had zou ik haar 
heilig verklaren). 
Kortgeleden vroeg ik aan een oude dominee, die de bevrijding veel bewuster had 
meegemaakt (hij was al over de negentig), of hij zich kon herinneren dat het Onze 
Vader in die bevrijdingstijd aangepast werd met dat MOETEN …, ’zoals ook wij 
vergeven MOETEN onze schuldenaren…’. Hij kon zich dat niet herinneren. Wel 
vertelde hij dat in een oorspronkelijke vertaling stond ….’zoals ook wij vergeven 
HEBBEN onze schuldenaren….  
Zo, ik heb het van mij afgeschreven. Maar of het uit mijn hoofd is…, zeker weten 
van niet. Dat HEBBEN heeft het weer een stuk moeilijker gemaakt. Het is nu een 
dilemma: MOETEN is veilig, maar ik denk niet dat het geaccepteerd wordt, dat zal 
wel niet. HEBBEN is riskant, je moet wel zeker zijn van je zaak. MOETEN of HEBBEN 
gewoon weglaten is misschien toch wel de beste optie.  
Oh ja, ik heb er natuurlijk niets mee te maken, maar heeft u nog schuldenaren? Er 
zou een App moeten komen waarmee automatisch de schuldenaren in de 
contacten verplaatst worden naar een nieuwe map met de naam <NOG 
BEHANDELEN>. Veel overzichtelijker! 
 

Dirk Delsman 
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Sluiting van de Open Hof Kerk 

p 17 november jl. was de laatste kerkdienst van de wijksectie Open Hof, 
onderdeel van de Grote Kerk, in de basisschool aan de Boerhaavestraat.  

Dit was een overgangsregeling na het sluiten van 
de Open Hofkerk op 31 december 2018.  
Namens onze gemeente is er voor bij die laatste 
dienst een boeket bloemen bezorgd als 
bemoediging. Wij wensen Ds. Loes Kraan en alle 
gemeenteleden veel sterkte bij het zoeken van 
een alternatieve manier van kerken. 
 

Anna Leentfaar 
 

 
Diaconaal project t.b.v. het verzorgingshuis in Chanava 

(Slowakije) 

anaf december gaan de diaconieën van de drie AZA gemeenten (Arnhem, 
Zutphen en Apeldoorn) geld inzamelen voor de bouw van een lift in een 

protestants 
verzorgingshuis in het 
dorpje Chanava. Dit jaar 
bezocht ik samen met 
een oecumenische 
delegatie uit Arnhem 
deze zusterstad en we 
ontdekten dat er 
weliswaar liefdevolle 
verzorging is in dat huis, 

maar dat een lift ontbreekt, waardoor de ouderen niet liggend vervoerd kunnen 
worden. Nu kost een lift weliswaar meer dan wat wij als gemeenten kunnen 
opbrengen, maar de predikant, Nagy Ákos Róbert, schreef daarover: “We 
verzamelen het geld uit meer bronnen. Maar uw hulp en steun zou erg belangrijk 
voor ons zijn. We hopen met uw hulp en met de hulp van anderen (onze kerk, 
ons dorp, andere stichtingen) dat we de lift in het volgende jaar kunnen 
bouwen.” Samen willen we daarom onze schouders eronder zetten.  
Doet u mee?  
 

Namens de AZA diaconieën, 
Theo van Driel 

O 

V 
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                                   Als we adventskaarsen aansteken….. 

 

 

 
 

Uit Kind op Zondag – Jaargang 2016-2017 
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Agenda 

December 
08 Muziekdienst – Händel, delen uit de 

Messiah. Zie blz.: 12 
12.00 uur Koffie en thee om 11.00 

uur in de Lutherzaal 
10 Kerkenraadsvergadering 19.30 uur  
15 Adventsmaaltijd 17.00 uur Lutherzaal 
24 Kerstavond-zangdienst m.m.v. koor 

voor kerkmuziek o.l.v. Dirk Zwart. 
Zie ook blz. 7 

20.00 uur  

25 Kerstmuziekdienst – aria’s uit Bach’s 
Weihnachtsoratorium. Zie blz.: 13 

12.00 uur Koffie en thee om 11.00 
uur in de Lutherzaal      

 
Januari 

05 Nieuwjaarsborrel   Lutherzaal. Na de dienst 
van 10.00uur 

12 Muziekdienst – O nata lux – (geboren 
licht). Zie blz.: 13  

12.00 uur Koffie en thee om 11.00 
uur in de Lutherzaal 

21 Kerkenraadsvergadering 19.30 uur  
 
Februari 

09 Muziekdienst – Barok, Baas en Bunt 
– oude muziek door jongeren van nu. 
Zie blz.: 14 

12.00 uur Koffie en thee om 11.00 
uur in de Lutherzaal             

18 Kerkenraadsvergadering 19.30 uur  
 
 

Mutaties 

Overleden    
Hr. W.A. Lamper Gruttersdreef 214 7238DP Apeldoorn 

     
Verhuisd (naar)    
Hr. K. Willemsen Koning Lodewijklaan 221 7414AZ Apeldoorn 
Mw. M.H. Maassen Nagelhoutstraat 10 7451EE Holten 
Hr. J.O.L. Walgien Nagelhoutstraat 10 7415EE Holten 
Mw. B. Schouten Landweg 257 2833VH Leusden 
Ds. M.J. van der Ende Ravelijn 278 7325NV Apeldoorn 
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Datum Zondagsnaam Bijzonderheden Antependium 
Aanvang Voorganger   2e collecte 

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

  v. d. Brug     
8 dec. 2e Advent muziekdienst paars 

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

10.00 uur ds. J. Eldering   orgelfonds 
22 dec. 4e Advent Avondmaals- paars 

10.00 uur ds. C. L. Kraan dienst diaconie Nepal 
24 dec. Kerstavond kerstavond- wit 

20.00 uur dr. T. v. Willigenburg zangdienst de Herberg 
25 dec. Kerstmis muziekdienst wit 

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

10.00 uur ds. C. M. Baas   restauratiefonds 
5 jan. Epifanie   wit 

10.00 uur hr. R. Bloemendal   orgelfonds 
12 jan. 1e zondag na Epifanie muziekdienst wit 

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

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

10.00 uur ds. C. L. Kraan dienst diaconie Nepal 
2 febr. 4e zondag na Epifanie   wit 

10.00 uur diaken Th. v. Driel   orgelfonds 
9 febr. Septuagesima muziekdienst groen 

12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 
16 febr. Sexagesima   groen 

10.00uur ds. H. Boter   restauratiefonds 
23 febr. Quinquagesima Avondmaals- groen 

10.00 uur ds. C. L. Kraan dienst diaconie Nepal 

1 mrt. Invocabit   paars 
10.00 uur ds. P. Akerboom   orgelfonds 
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Ontvangst Voorbereiding Organist Koffiedienst 
Mededelingen Schriftlezingen Cantor Koster 

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart mw. L. Roomer 
mw. L. Roomer mw. A. Leentfaar   hr. H. v. Iwaarden 

        
hr. P. Roomer mw. L. Roomer hrn. E. & S. de Jong mw. A. Leentfaar 
hr. M. Brand hr. M. Brand   hr. H. v. Iwaarden 

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

hr. Th. v. Driel mw. J. Mulder hr. J. Kleinbussink mw. L. Roomer 
hr. M. Brand hr. M. Brand   hr. E. Brasz 

mw. L. Roomer hr. Th. v. Driel hr. J. Hildering LisAnNi 
hr. Th. v. Driel dr. T. v. Willigenburg   hr. H. v. Iwaarden 

hr. M. Groeneweg mw. L. Roomer hr. M. Bunt mw. A. Leentfaar 
hr. P. Roomer hr. P. Roomer   hr. H. v. Iwaarden 

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

hr. P. Roomer mw. L. Roomer hr. M. Bunt LisAnNi 
hr. M. Groeneweg mw. A. Leentfaar   hr. E. Brasz 

hr. P. Roomer mw. L. Roomer hr. D. Zwart mw. A. Leentfaar 
hr. M. Brand hr. P. Roomer   hr. H. v. Iwaarden 

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart mw. J. Kleinbussink 
hr. M. Groeneweg mw. A. Leentfaar hr. E. Brasz hr. H. v. Iwaarden 
hr. J. v.d. Braak mw. L. Roomer hr. D. Zwart mw. C. Honders 

hr. M. Brand hr. M. Brand   hr. F. v.d. Kraats 
hr. M. Groeneweg mw. J. Mulder hr. M. Bunt mw. J. Kleinbussink 

hr. P. Roomer mw. J. Mulder   hr. F. v.d. Kraats 
hr. P. Roomer mw. L. Roomer hr. M. Bunt mw. L. Roomer 
hr. M. Brand hr. M. Brand   hr. H. v. Iwaarden 

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart mw. J. Kleinbussink 
hr. M. Groeneweg mw. A. Leentfaar hr. E. Brasz hr. H. v. Iwaarden 
hr. J. v.d. Braak mw. L. Roomer hr. D. Zwart mw. C. Honders 

hr. M. Brand hr. M. Brand   hr. F. v.d. Kraats 

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. M. Bunt mw. J. Kleinbussink 
hr. P. Roomer mw. A. Leentfaar hr. E. Brasz hr. H. v. Iwaarden 
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VERJAARDAGEN 75-PLUSSERS 
 
 

                                

 December    
1 Ds. M.J. v.d. Ende Ravelijn 278 7325NV Apeldoorn 
3 Hr. L.C. van den Heuvel Weemeweg 6 8162EV Epe 
6 Hr. W.C.van Voorthuisen Molenstraat 90 7391KD Twello 

11 Mw. M.M.M. Delsman-Kresmer Sterrenlaan 14 7314KJ  Apeldoorn 
14 Hr. R.P. Bloemsma Zwarte Kijkerweg 31 7313GD Apeldoorn 
14 Mw. L.N. Halsema-Kreyssig De Hovenlaan 7 7325ZD Apeldoorn 
15 Hr. C.J. Bergijk Imm. Kantstraat 10 7323JK Apeldoorn 
16 Mw. P. van der Beek Jasmijnstraat 111 8171AM Vaassen 
19 Hr. J.N. van de Braak Loolaan 392 7315AD  Apeldoorn 
24 Mw. G.J. Temme Vuurdoornstraat 80 8171XH Vaassen 
25 Mw. L.J. Eijlander Beethovenlaan 26 7333CD Apeldoorn 

     

 Januari    
1 Mw. E. van Hezeken-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 Epicurestraat 1 7323HZ Apeldoorn 
24 Mw. A.A. Plomp Vosselmanstraat 208 7311CC 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. Veltman-van Groesen Laan van Borgele 7 7414GS Deventer 
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 kerkrentmeesters 
 
Collecte opbrengsten augustus, september en oktober 2019. 
 

Kerk en diaconie €  435,90 
Muziekfonds €  364,30 
Orgelfonds €  102,10 
Restauratiefonds €  136,80 
Diaconie Nepal €    66,50 
Bijbelgenootschap €    71,50  

 
 
 

De bloemen gingen naar……. 

 
 

 
 
 
Ps. De bloemenlijst voor 2020 is bijna weer geheel ingevuld, er zijn nog maar een 
paar mogelijkheden om u op te geven! Haast u voor u te laat bent. 
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Lutherana Wereldwijd 
Een Lutherse verschuiving? 

 
eze column over Lutherana wereldwijd is een voortzetting van de columns 
die ik van 2013 tot 2018 voor het gemeenteblad van de lutherse gemeente 

Amsterdam schreef. Meestal gingen mijn stukken over Lutherana in Europa en 
soms in Amerika. Het idee achter de column was om voor de lutheranen in 
Nederland de lutherse traditie wereldwijd dichterbij te brengen.  De 
onderzoekscijfers van de Lutherse Wereldfederatie (LWF) uit 2016 laten echter 
zien dat de groei van de leden van lutherse kerken niet in Europa en Amerika zit – 
daar krimpen de kerken –, maar in Afrika en Azië. Wereldwijd zijn er 75,5 miljoen 
lutheranen in 99 landen. Dat betekent een groei van 2,1 miljoen leden sinds 2013. 
De grootste lidkerken bevinden zich nu in Ethiopië en Tanzania. De Ethiopisch-
Evangelische Kerk Mekane Yesus is met bijna 7,9 miljoen leden de grootste lidkerk 
van de LWF. De Evangelisch-Lutherse Kerk in Tanzania komt op de tweede plaats 
met 6,5 miljoen leden. Ter vergelijking: De lutherse kerk in Zweden heeft, na een 
lichte daling, 6,3 miljoen leden.  De Afrikaanse LWF-lidkerken hebben gezamenlijk 
iets meer dan 23 miljoen leden, de Aziatische 11,8 miljoen, de Amerikaanse 3,9 
miljoen en de lidkerken in Europa hebben samen krap 35 miljoen leden.  De vraag 
is wat dit cijfermateriaal betekent voor de ontwikkeling van de lutherse traditie. 
De gezaghebbende universiteiten voor lutherse theologie zijn nu nog in Europa en 
in Amerika. Logisch, omdat daar als gevolg van de reformatie de meeste 
lutheranen woonden. Maar blijft dat zo? Saksen, het gebied waar Luther in 
Wittenberg het grootste deel van zijn leven doorbracht, heeft het laagste aantal 
lutheranen in Duitsland. In het reformatiejaar 2017 met alle activiteiten juist in 
het oorsprongsgebied van de reformatie was dat een pijnlijk dieptepunt.  Het is 
dus misschien wel toepasselijk dat de LWF-conferentie van 22 tot 29 oktober 2019 
over het thema 'Global perspectives on Lutheran identity' niet in Wittenberg, 
maar in Addis Abeba plaatsvindt.     
 
Prof. dr. Sabine Hiebsch, Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de 
geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme, Theologische Universiteit 
Kampen.  

Uit Nieuwsbrief nr. 5, oktober 2019 
 

Maarten Brand 
 
 
 
 

D 
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Wist u dat…..? 
 
Wist u dat….. 

- de eindredacteur van dit blad een meester is in het verzinnen van 
nieuwe woorden? 

- ‘peri-kerkse werkzaamheden’ en ‘aspirant leerling koster in opleiding’ 
daar voorbeelden van zijn? 

- onze brandveiligheidsmeester Maarten laatst bijna zélf vlam had gevat? 
- we een appelboompje in de voortuin hebben geplant? (foto blz. 29) 
- dat de tuin en de schutting nu helemaal klaar zijn? 
- dat we de ‘tuinmannen’ zeer erkentelijk zijn? 
- u een prijsje kunt winnen door dit blad goed te lezen? 
- dat kan door te raden wie de persoon is die bij het appelboompje bezig 

is? (foto blz. 29)  
- dat OPWAARTS ook via onze website te downloaden is? 
- dat er prachtige foto’s van onze kerk te bewonderen zijn via 

www.kerkfotografie.nl 
- dat wij die foto’s mogen gebruiken, zonder dat daar kosten aan 

verbonden zijn? 
- dat u zelf ook een “wist u dat” mag insturen? 
- dat we dat héél leuk zouden vinden? 
- dat een nieuw “koffiejuf” hebben? 
- dat zij zich LisAnNi noemen? 

 
 

Luthers Jaarboek 2019 - 2020 
 
Ook dit jaar is het Luthers jaarboek weer beschikbaar. 
Kosten € 16,00. 
Intekenlijst ligt in de Lutherzaal of direct (via email) bestellen bij hr. J. v.d. Braak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkfotografie.nl/
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Wegwerken van het oude hek! 
 

 
 
Linksboven    : Geul graven 
Rechtsboven : Planken er tegenaan lijmen! 
Midden          : Gaas er tegen aan 
Ik (Maarten) heb mijn wagen volgeladen met Hedera  
Eindresultaat -> Subliem 
 
 
Koffie  + dankzij Anna. Toezicht ± JvdB. 
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De voortuin 
 

 
Linksboven    : zoals het was 
Rechtsboven : nieuwe borderrand + APPELBOOM! 
Linksonder     : borderrand opgeknapt en opnieuw geplaatst – appelboom, lavendel en    
                           Ilex geplant. De Ilex is dé vervanger van de Buxus, geen last van mot. 
Rechtsonder  : wie is deze geheimzinnige werker? 
Zoals u ziet is er hard gewerkt! De voortuin links én rechts en de erfafscheiding aan de 
zijkant zijn weer keurig op orde. 
We gaan nu verder met het opknappen van het voormalige jeugdhonk. Strippen, van 
oude rode verf ontdoen en een vers laagje verf aanbrengen, zodat het een fatsoenlijke 
vergader- en omkleedruimte wordt. 
We houden u op de hoogte. 

Maarten-Hans-Jan-Anna-Huib 
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Het leven van de familie Aptroot-Muller 
Gedenkstenen Joods Apeldoorn 

 
ondagmiddag 1 september 2019 waren Lisette Roomer-van der Laan, Janine Mulder, 
Theo van Driel en ik aanwezig bij het leggen van een aantal gedenkstenen voor 

Nazislachtoffers. ’s Morgens werd in de kerkdienst al aandacht besteed aan o.a. de jonge 
Joodse kinderen Sara en Aleida Aptroot, die vermoord zijn in de tweede wereldoorlog. De 
diaconie heeft een steen bekostigd en tijdens de kerkdienst heb ik een speciaal kaarsje 
ontstoken voor de familie Aptroot-Muller.  
 

 
 
Jonas werkt na de ambachtsschool als elektricien bij het elektriciteitsbedrijf van 
Groningen. Op grond van de anti-Joodse maatregelen wordt hij daar in 1941 
ontslagen. Later werkt hij als elektricien in het Apeldoornsche Bosch (een joodse 
psychiatrische instelling), waar hij op 24 juni 1942 in dienst treedt. Het gezin gaat 
wonen in de Kleine Velderslaan, op nummer 8 (de huidige Bremweg 8). 
Hun eerste dochtertje Sara wordt 22 november 1940 nog in Groningen geboren 
en wordt naar haar moeder en oma Sara genoemd. 
In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 januari 1943 wordt het Apeldoornsche 
Bosch door de nazi's ontruimd en worden bijna 1200 patiënten en 50 
personeelsleden gedeporteerd naar Auschwitz en vrijwel allemaal vermoord. 
Sara, Jonas en dochtertje Sara horen daar nog niet bij, want een aantal 
personeelsleden moet nog zorgdragen voor een goede en vlotte ‘administratieve 
afwikkeling’ van, zoals de nazi’s het noemen ‘de overname van het Apeldoornsche 
Bosch’.  
Op 2 februari 1943 wordt het gezin Aptroot-Muller in Kamp Westerbork 
geregistreerd. 
Op 7 juni 1943 is hier hun dochter en zusje Aleida geboren. 
Het beroep van Jonas zorgt voor tijdelijk uitstel van verdere deportatie. 
Op 4 september 1944 moet de familie toch op transport naar Theresienstadt.  

Z 

Jonas is 8 maart 1909 in Groningen 
geboren als zoon van Mozes 
Aptroot en Sara Blok. Sara Muller 
is 25 april 1914 in Appingedam 
geboren. Zij is de dochter van 
Marcus Muller, koopman en 
slager, en van Aaltje Cohen. Op 20 
november 1939 treden Sara en 
Jonas in Groningen met elkaar in 
het huwelijk. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazi-Duitsland
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/238127/aleida-aptroot
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Na drie weken moet Jonas (Sara en de kinderen moeten nog in Westerbork 
blijven) op 29 september 1944 op transport naar Auschwitz, waar hij dwangarbeid 
moet verrichten. Later wordt hij nog naar concentratiekamp Sachsenhausen 
gedeporteerd. Hier werkt hij met gevangenen-nummer 130413 in de 
vliegtuigfabriek van Heinkel. Jonas werkt hier  naar alle waarschijnlijkheid met 
bakstenen. Volgens het archief van voormalig concentratiekamp Sachsenhausen 
in de stad Oranienburg is hij op 29 januari 1945 omgekomen. 
Sara en haar kinderen worden op 6 oktober 1944 ook van Theresienstadt naar 
Auschwitz gedeporteerd. Meteen na aankomst in het kamp, op 8 oktober 1944, 
worden Sara, dochter Sara en Aleida in één van de gaskamers om het leven 
gebracht. 
 

 
 
Op zondag 1 september 2019 zijn door de “werkgroep Gedenkstenen Joods 
Apeldoorn” 4 gedenkstenen gelegd ter nagedachtenis aan de familie Aptroot-
Muller. 

Ben Lössbroek 
 
Noot van de redactie. 
Ben Lössbroek, schrijver van dit artikel, heeft ook geschreven over een Joodse 
familie uit Oldenzaal met speciale aandacht voor een bewaard gebleven 
tafelkleed. Dit artikel is  terug te vinden op onze website: 
www.luthersekerkapeldoorn.nl 
Ook zullen we in het volgende nummer van OPWAARTS aandacht geven aan dit 
artikel – gelet op de herdenking 75 jaar na de bevrijding. 
 

Info website: Lutherse Kerk Apeldoorn 
 

e website www.luthersekerkapeldoorn.nl is dé website om actuele 
informatie te vinden over onze kerk.  

U kunt daar ook OPWAARTS downloaden, maar ook andere artikelen, zoals het 
bijzondere verhaal van Ben Lössbroek over gedenkstenen in Apeldoorn en 
struikelstenen in Oldenzaal. 
En we kunnen ook items plaatsen van wat ú onder de aandacht wilt brengen. 
 

De redactie 

D 

http://www.luthersekerkapeldoorn.nl/
http://www.luthersekerkapeldoorn.nl/
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Indeling OPWAARTS 
 

e redactie van Opwaarts doet vier keer per jaar erg haar best om u een 
kwalitatief hoogstaand en kleurrijk blad aan te bieden. 

Sinds het blad vier keer per jaar uitkomt (i.p.v. 6 keer) is er een bepaalde 
structuur van het blad ontstaan. 
Het rooster van de kerkdiensten en haar medewerkers vindt u in het midden. 
Vóór het rooster vindt u de meditatie en de informatie van en over onze eigen 
kerk. 
Ná het rooster kunt u lezen over algemene Lutherse zaken, interessante 
artikelen en uw eigen inbreng.  Vooral déze inbreng wordt door ons zeer op prijs 
gesteld.  
Op de laatste bladzijden vindt u de colofon. 
Verder hebben de vier uitgaven elk hun eigen thema: 
 

Kerst  / Winternummer dec-jan-feb 
Pasen / Lentenummer mrt-apr-mei 
Zomernummer jun-jul-aug 
Begin van seizoen / Herfstnummer sep-okt-nov 

 
Wij doen dit vrijwillig en met veel plezier. U kunt ons helpen door uw 
inzendingen vóór de sluitingsdatum (te vinden op de eerste blz.) te sturen aan 
Huib van Iwaarden, huib.v.iwaarden@gmail.com . 
Verder maakt de kerk kosten voor het drukken van Opwaarts door Totdrukwerk. 
U kunt een bijdrage voor de kosten overmaken op rekeningnummer 
NL93ABNA0531127818 t.n.v. kerkrentmeester Evangelisch Lutherse kerk 
Apeldoorn, o.v.v. bijdrage Opwaarts. Hartelijk dank. 

De redactie 
 

Informatie uit de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en 
Classis 

 
e Lutherse gemeente Apeldoorn vormt een combinatie met de Lutherse 
gemeenten van Arnhem en Zutphen en maakt als zodanig deel uit van de Classis 

Gelderland Zuid en Oost van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). 
In deze classis worden de Lutheranen vertegenwoordigd door diaken Theo van Driel (zie 
voor contactgegevens de colofon). 

Maarten Brand 

 
 

D 

D 

mailto:huib.v.iwaarden@gmail.com
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Activiteiten: De Groene Hoed 
 

Themacafé 
Op de derde donderdag van de maand is het Themacafé geopend 
van 16.30-19.00 uur.  
De middagen zijn altijd gezellig en interessant. Na de ontvangst met 
een drankje komt om 17:00 uur het thema aan bod en rond 17:30 
worden zelfgemaakte soep en verse broodjes rondgedeeld. We 
sluiten af met koffie/thee. U bent van harte welkom, ook als u maar 
een deel aanwezig kunt zijn. introducés zijn van harte welkom!  
Donderdag 16 januari 2020  
Geïnspireerd door de natuur, door Marian van Ittersum 
Donderdag 20 februari 2020  
De blokfluit in de Renaissance- en barokmuziek, door Heleen de Wilde 
Plaats  Regentessekerk (achterzaal) 
Tijd  16.30 - 19.00 uur 
Kosten  € 4,-- per persoon 
 
 
 

Eat & Meet 
Vindt u het leuk om samen met anderen te genieten 
van een voedzame maaltijd? Wilt u een keer niet zelf 
koken, maar wel samen met anderen eten? Tijdens Eat 
& Meet op dinsdagavond geniet u van een heerlijke 
maaltijd en kunt u gezellig praten met de andere 
aanwezigen.  
De maaltijd bestaat uit 2 gangen (hoofdgerecht en 
nagerecht) en wordt klaargemaakt door een 
uitstekende cateraar. Ook voor de vegetariërs wordt gezorgd. Wel graag uw speciale 
eetwensen doorgeven. U kunt per keer besluiten om mee te eten.  
Data   Dinsdag 28 januari 2020 
  Dinsdag 25 februari 2020 
Tijd U bent van harte welkom om uiterlijk 17.45 uur.  
 De maaltijd duurt ongeveer een uur 
Plaats  Doopsgezinde Kerk 
Kosten  € 8,- per persoon 
Info/opgave (per keer) bij Margriet Diekema (055) 355 30 42, 

albertenmargriet@diekema-arkema.nl 
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Literatuurkring 
Boekbesprekingen en literaire zoektochten 

o.l.v. Theo van Driel 
Het tweede seizoen van de literatuurkring is begonnen. We gaan met elkaar in gesprek over 
een boek, dat de deelnemers zelf aandragen. Samen zoeken we hoe verdieping en bezinning 
een plaats hebben in de literatuur. Voor de 3e bijeenkomst kiezen we het boek Vogels 
moeten Vliegen van Anja Keesmaat  
    Anja Keesmaat vertelt op openhartige en ludieke wijze over deze fase in hun gezinsleven. 
Over hoe het begon met de burn-out van haar echtgenoot. Over hun impulsieve vertrek naar 
Suriname. En over hoe het was om opeens allochtoon te zijn in een nieuw land, waar je 
niemand kent. Zonder elektriciteit, stromend water of internet, maar wel mét apen in de tuin, 
honderden papegaaien en... rust. 
De bijzondere ontmoetingen met de mensen daar waren voor haar de juweeltjes van 
Suriname. Het was mooier en moeilijker, relaxter en zwaarder dan ze vooraf dachten. Een 
eerlijk verhaal, met hoogtepunten, maar ook een geloofscrisis. 
Tussen de regels door hoopt Anja mensen aan te moedigen om in alles op God te 
vertrouwen. 
Data   29 januari 
Tijd   20.00 - 22.00 uur 
Plaats  Doopsgezinde kerk 
Kosten   Geen 
Info/opgave Theo van Driel, (06) 18 19 36 12, t.driel22@upcmail.nl  
 

Themacafé in Kerstsfeer 
Christmas Carols  

& aansluitend een Christmas High Tea 
 
 
Een uurtje kerstmuziek met traditionele Christmas Carols.  
Er wordt gezongen en we zingen samen, er is muziek en ds. 
Klaas Douwes leest een prachtig kerstverhaal. Daarna is er in 
de achterzaal een feestelijke High Tea. Wij nodigen u van 
harte uit. 
 
 

Datum   Donderdag 19 december 2019 
Tijd   14.30 - 16.30 uur 
Plaats   Regentessekerk 
Informatie Ada Stafleu (055) 521 11 85, stfl.apel@wxs.nl 
  

mailto:stfl.apel@wxs.nl
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Poëzieavond 
Laat u inspireren! 

Voorafgaand aan de jaarlijkse landelijke poëzieweek 
houden we onze poëzieavond. Op die avond dragen we 
zelf gedichten voor. Gedichten die we mooi vinden, om 
wat voor reden dan ook. Ontroerend, diepzinnig, 
vermakelijk, vrolijk, droevig, een eigen of andermans 
gedicht. Alle poëzie is welkom. Doe mee, of kom in ieder 
geval luisteren! 
Wil je een gedicht inbrengen op deze altijd gezellige en 
sfeervolle poëzieavond, geef je dan op bij een van de onderstaande mensen. 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 voor 9 januari 2020 in te leveren. 
Datum  Woensdag (!) 22 januari 2020  
Tijd   19.30 - 22.00 uur 
Plaats  Doopsgezinde kerk (!) 
Kosten  Vrijwillige bijdrage voor het gedichtenboekje en een drankje na afloop 
Info/opgave  Henk Barkhof,       (055) 541 53 53,    henk.barkhof@xs4all.nl 

Frans van Hasselt, (055) 521 54 66,    van.hasselt@wxs.nl 
André Maris,          (06) 54 33 40 17,  meneermaris@gmail.com 
Heleen Dolleman, (055) 533 83 44,    hsbertoen@dolleman.net 

 
 

DeJongDeJongPlus Kerst in Contrast editie 4 
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www.kerkfotografie.nl 
 

 
 

ls mens kan ik stil worden als ik een kerk binnenloop, het raakt me altijd weer om 
een Godshuis te bezoeken. Als amateurfotograaf vind ik het een uitdaging om dit via 

mijn beelden weer te geven. Het is een passie van me geworden, een - weliswaar wat uit 
de hand gelopen - hobby. Een vorm van contemplatie. Ik hoop dat anderen door mijn 
foto's ook geraakt worden en geïnspireerd om een kerk binnen te gaan. Daarmee is het 
ook een missie geworden. Ik deel de foto's, met het grote publiek online, via de pagina 
Kerkfotografie op Facebook 
(https://www.facebook.com/Kerkfotografie-1524351631163346/timeline/?ref=hl) en 
een daartoe gemaakte website, www.kerkfotografie.nl. Inmiddels zijn er op de site meer 
dan 850 kerken te vinden.  
Diana Nieuwold 
(kerk)fotograaf 
Schutstraat 11-23 
7907 CA  HOOGEVEEN 
T    06 31 37 44 84 
W  www.kerkfotografie.nl 
F   https://www.facebook.com/Kerkfotografie/ 
 
Op 4 oktober heeft Diana een fotoreportage gemaakt in/van onze kerk. Het resultaat is 
verbluffend mooi.  
Architect Paul van Vliet, die de foto’s onder ogen kreeg, zei daarover in een email naar 
Theo van Willigenburg:  
“Dank voor het toezenden van de link met de bijzonder fraaie foto’s. Het geheel is goed in 
balans en een voorbeeld voor veel kerken, waar nog steeds de tafeltjes van ‘tante Mien’ 
aan gedoneerd worden.” 
We kunnen dus terecht trots zijn op ons mooie gebouw en deze buitengewone 
fotoreportage, waarvan we de foto’s vrij mogen gebruiken, uiteraard met bron 
vermelding. We zouden bijv. een mooie ansichtkaart kunnen laten maken.  
Op de volgende bladzijde een collage van enkele foto’s, maar kijkt u a.u.b. ook op de 
website van Diana. Dat is de moeite waard! 

 

A 

    

https://www.facebook.com/Kerkfotografie-1524351631163346/timeline/?ref=hl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kerkfotografie.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C6d788c4fcd7c410582d008d6ef330f5c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636959399911889448&sdata=MhwfVgap72H1eXofSakgxLJXocRmJ8HhhqW6yqOy%2BwQ%3D&reserved=0
http://www.kerkfotografie.nl/
https://www.facebook.com/Kerkfotografie/
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Dertig jaar Val van de Muur 
 

elfs onze nationale knorrepot Maarten van Rossum (mede-inwoner van 
Utrecht) heeft in Broeders in Berlijn lovende woorden overgehad voor de 

gebedsdiensten in de Nikolaikirche in Leipzig die in 1989 geleid hebben tot de 
Vreedzame Revolutie (9 oktober) en de Val van de Muur (9 november), een jaar 
later gevolgd door de hereniging van Oost- en West-Duitsland. Overvloedige 
aandacht voor die grote gebeurtenis is er geweest op de Duitse tv-zenders. In 
onze kerk stonden we er in de muziekdienst van oktober bij stil. De gebroeders 
de Jong en het Borodinkwartet vertolkten onder meer liederen van Wolf 
Biermann, protestzanger van weleer. Dat deden ze ook in een programma in de 

Z 



38 
 

Lutherse kerk van Utrecht onder de titel  'De kracht van de enkeling: 30 jaar Val 
van de Muur'. Bij die voorstelling mocht ik het verhaal presenteren, ds. Ted 
Zuidmeer uit 't Harde las fragmenten voor uit Christian Führers Geloof laat een 
Muur vallen en Theo van Willigenburg begeleidde dat alles met foto's en 
filmbeelden op een groot scherm. Doopsgezinde Zaankanters die aanwezig 
waren (samen met 120 bezoekers) waren zo enthousiast dat ze ons uitnodigden 
om op 21 november hetzelfde (iets uitgedund) ook te presenteren in de Kooger 
Vermaning te Koog aan de Zaan. Er zou een eigen benaming voor zo'n Theo-
programma moeten zijn: muziek, gelezen en gesproken tekst plus beeld, – géén 
kerkdienst, géén musical, géén cabaret, – hoe noem je zoiets? Ik loof 10 flesjes 
Westvleterenbier uit (het beste bier van de wereld) voor de winnende inzending! 

 
Uitgeverij Skandalon merkt het ook dat Christian Führers memoires weer vaker 
besteld worden, hoewel laatst een mede-theoloog in een recensie het 
presteerde om Führer te betichten van "hinderlijke zelfverliefdheid", en dat niet 
de kracht van God (en Gorbatsjov) maar Christians ijdele gedrevenheid mede tot 
de Vreedzame Revolutie van 1989 geleid zou hebben. Mensen verzinnen wat 
tegenwoordig om niet God te hoeven danken voor een goede gave en een groot 
gebeuren! 
En toch, – het is misschien pervers: ik geniet ook wel van al die filmbeelden uit 
'unsre olle DDR', historisch of nagespeeld; een nog staande Muur is spannender 
dan een gevallen Muur, en zelf waren we toen ook een stuk jonger.... 

 
Pieter Oussoren 

 

Kerk en volk van de Notre Dame in Parijs (vervolg) 
 

og vijf jaar moeten we geduld hebben voordat we weer in de Notre Dame ter kerke 
kunnen. Nog vijf jaar moet ik gezond zien te blijven om de feestelijke herrijzenis te 

halen. Ik doe mijn best voor mijn gezondheid, en president Macron probeert vaart te 
krijgen in de herbouw. In Frankrijk krijgen presidenten veel voor elkaar. 
Ademloos hebben Theo en ik zitten kijken naar het tv-verslag van oud-president Chirac z'n 
uitvaart. Eerst bij de Dome des Invalides (met de tombe van Napoleon) de laatste eer door 

N 
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de legerafdelingen, en toen de laatste eer door de Notre-Dame-équipe in de grote St. 
Sulpice. Ze zeggen altijd dat in Frankrijk kerk en staat geheel gescheiden zijn; op die dag in 
elk geval niet! Iedereen werd bij de Requiemmis verwacht, waarin aartsbisschop Michel 
Aupetit voorging: behalve de familie Chirac de huidige president en zijn vrouw, alle nog 
levende oud-presidenten en een hele stoet buitenlandse staatshoofden of minister-
presidenten. Niet ver van het echtpaar Poetin ontwaarden we 'onze' Jan Peter 
Balkenende. De dienst (een 'complete' eucharistieviering) was bepaald geen formaliteit: 
drie Schriftlezingen en een grondige preek van 20 minuten onder het motto 'Regeren is 
dienen'. Arabische sjeik of niet, derde generatie heiden misschien, – je mocht het allemaal 
meemaken. 

Intussen zijn de 'gewone' zondagavondenmissen van 
de aartsbisschop verhuisd, van de Saint Sulpice naar 
de Saint Germain l' Auxerrois, de oude koningskerk 
pal tegenover de (oude) ingang van het Louvre, – 
eens paleis, nu museum. Deze St. Germain is het 
voorlopige vaste tijdelijke adres van de Notre Dame-
parochie, onder zeggenschap van de 'recteur-
archiprêtre' van de Notre Dame, de goedlachse en 
geestige Patrick Chauvet (zie bijgaande foto).  
Alleen grotere gebeurtenissen vinden nog plaats in 
de St. Sulpice. 
De St. Germain l' Auxerrois is van binnen een soort 

Notre-Dame op dorpskerkformaat; alles en iedereen (koorzangers, priesters, organisten) 
doet z'n ding op 'dezelfde' plek als in de Notre Dame, dus zo blijven ze ook 'in shape' voor 
als de kathedraal weer klaar is. Maar tegelijk is het heel vervreemdend, een kathedrale 
eredienst in een te kleine ruimte. En nu de stoelenruimte hooguit de helft van die in de St. 
Sulpice is, is de kerkgang onmiddellijk ook gehalveerd! – van zo'n 500 man naar 250! 
Vooral veel 'volkse' Parijzenaars mis ik nu in de koningskerk, al is de man die altijd te lang 
en te luid doorzingt nog steeds hoorbaar aanwezig. Misschien is een koningskerk niet de 
goede omgeving voor een volks kerkpubliek. Je kerk kan maar beter niet afbranden.  
Dank God dat je kerk intact is. 

 
Pieter Oussoren 

 
 
 

Help ons de kathedraal Notre 
Dame te redden 
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Verslag: Inspiratieavond op 23 september in de Vredesweek 
 

it jaar werd de inspiratieavond in de Herberg gehouden. Een goede keus! 
De opzet van deze avond was weer een succes. Er waren drie gasten 

uitgenodigd die geïnterviewd werden en daarna konden we in drie groepen wat 
intiemer met de gasten praten. De Herberg was een prima locatie hiervoor. De 
ruimtes waar we zaten boden van zichzelf al gezelligheid en de gesprekken 
verliepen in een fijne sfeer. 
Het gehele verslag omvat 5 pagina’s – dat was niet plaatsbaar in deze 
OPWAARTS. 
Op onze website www.luthersekerkapeldoorn.nl is de volledige tekst te vinden. 
Ook liggen er een aantal kopieën op onze lees- en informatietafel in de 
Lutherzaal  
 

Voorstelling: “Dwars door de Bijbel”  
 

ees Posthumus mocht op vrijdag 11 oktober zijn nieuwe voorstelling Dwars door de 
bijbel in eigen woonplaats voor vele bekenden spelen. Zoals gebruikelijk zat de zaal 

vol en had De Groene Hoed voor koffie, thee en een koekje vooraf gezorgd. 
 
Een veertiental afwisselende, bekende en minder 
bekende verhalen uit het 1e en 2e testament werden 
ten tonele gevoerd door de persoon Dwars. Hij had een 
zeer praktische rijdende kist, waarmee hij op stap ging 
en de toeschouwers liet genieten van de Bijbelverhalen. 
De verhalen waren knap verbonden aan de actualiteit 
op een komisch-kritische wijze, zoals: 
--  De vlucht van Jozef, Maria en hun zoon naar Egypte   
     werd naast het verhaal van vele    
     hedendaagse vluchtelingen gelegd.  
--  Het Hooglied werd een gedicht dat bij Candlelight     
     werd voorgelezen, met twee  mannen als hoofd-   
    figuren.  
--  De storm op het meer werd een interactief lied met het publiek als storm en het    
    blauwe kleed als zee. De leerlingen waren doodsbang, maar Jezus, de man van geloof,    
    hoop, liefde en licht, had vertrouwen. De zee werd rustig toen hij riep: ‘Kappen nou!’ 
Het was jammer dat het afgelopen was, maar wie weet welke verhalen we nog een 
andere keer zullen horen …. 
Bij een glaasje wijn of fris konden we de avond met een nabeschouwing en een gezellig 
gesprek afsluiten. 

Theo van Driel 
 

D 

K 

http://www.luthersekerkapeldoorn.nl/
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365 Dagen Lang  
 

Voor U, Heer, is een jaar een ogenblik, 
voor ons 365 dagen lang, 

breed en diep als een rivier, 
ieder jaar is voor ons volgepakt 

met goed en kwaad. 
Maar, Heer, één ding staat vast, 

elk jaar brengt ons dichter tot U, 
want mensen worden ouder, 

maar christenen jonger, ieder jaar. 
 

Een jaar ligt achter ons, 
het is voorbij gegaan, 

als een weg door de savannen, 
met bochten, over steile heuvels, 

en met gemiste kansen. 
Ik zou. Heer, vol wanhoop zijn 

als U niet zou vergeven. 
 

Maar met uw genade, Heer 
is iedere dag weer nieuw. 

Wij groeien in uw zon, 
wij groeien met uw Geest. 

Met u, o Heer, wordt ieder jaar 
een stuk van uw genade. 

 
Weer 365 dagen 

liggen voor me als een berg, 
Maar u, mijn Heer, u weet 

wat in die tijd met mij gebeurt. 
zoals de haren op mijn hoofd, 

zo hebt u ook geteld mijn dagen, 
minuten en seconden, 

Iedere polsslag, brengt mij u meer nabij 
 

Dank voor het jaar achter mijn rug, 
dank voor de dagen voor mij. 

`  Ghana  Uit: Wereldwijd Brevier 2 
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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 Elegastgaarde 27 7329 AH Apeldoorn 06-53380581 
  email: paul@roomerremix.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 Elegastgaarde 27 7329 AH Apeldoorn 06-53380581 
hr. M.J. Brand Mozartstraat 139 7391 XG Twello 06-20434677 
Bijz.opdrachten /     
ledenadministratie     
hr. T. v. Willigenburg Oudegracht 291 3511 PA Utrecht 06-33912948 
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  Elegastgaarde 27                   7329 AH       Apeldoorn 06-21526405 
der Laan email: roomerlisette@gmail.com  
   
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 Elegastgaarde 27 7329 AH Apeldoorn 06-53380581 
beheer gebouwen email: paul@roomerremix.nl    
verhuur kerk en Lutherzaal     
 
 
         

http://www.luthersekerkapeldoorn.nl/
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Cantor 

hr. T.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 
hr. E. Brasz F. Bollaan 29 7312 MX Apeldoorn 055-3556191 
     
Verzorging bloemen altaartafel       
mw. M.M.M. Delsman Sterrenlaan 14 7314 KJ Apeldoorn 055-3550077 
     
 
Organisatie Luthersoos/ De Groene Hoed       
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. 
 
 
 
 

mailto:vanwilligenburg@kantacademy.nl
mailto:elgapeldoorn@gmail.com
http://www.luthersekerkapeldoorn.nl/
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Druk: >totdrukwerk        Antillen 11, 7333PE Apeldoorn 055-533 77 22 
 
Bezorging: SMN POST,   Arnhemseweg 38, 7331BL Apeldoorn 
 

Verschijnt 4 maal per jaar 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


