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Onze Vader 

 
Zeg niet: ‘Vader’ 

als je geen kind kunt zijn. 
Zeg niet: ‘Onze’ 

als je slechts aan jezelf denkt. 
 

Zeg niet: ‘hemel’ 
als je slechts aardse zaken verlangt. 

Zeg niet: ‘uw naam worde geheiligd’ 
als je voortdurend je eigen eer zoekt. 

 
Zeg niet: ‘uw rijk kome’ 

als je hoopt er zelf beter van te worden. 
Zeg niet: ‘uw wil geschiede’ 

als je geen tegenslag kunt verdragen. 
 

Bid niet om het brood van vandaag 
als je niet voor de armen wilt opkomen. 

Bid niet om vergeving van schulden 
als je in wrok leeft met familie of buren. 

 
Bid niet om een leven zonder beproeving 
als je geregeld zelf het kwaad opzoekt. 

Bid niet om een leven zonder kwaad 
als je niet doet wat goed is. 

 
Zeg niet: ‘Amen’ en ‘Zo zij het’ 

als je dit gebed niet ter harte neemt. 
 

Paul Becaus 
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Paasmeditatie 
 

an de atheïstische filosoof Slavoj 
Zizeck werd eens gevraagd waarom 

hij, die toch zo tegen godsdienst is, altijd 
schreef dat het christelijke gedachtengoed 
voor de mensheid cruciaal is. 
Zizeck is een woeste post-moderne 
filosoof, een geharde maoïst, die vindt dat 
kerken gesloten moeten worden en 
omgebouwd tot hooischuren en paarden-
stallen. 
Waarom is volgens hem het christelijke 
denken voor de mensheid dan cruciaal? 
"Vanwege de opstanding," zegt Zizeck. "De 
opstanding is de belangrijkste verkondi-
ging die de mensheid ooit te horen heeft 
gekregen". Waarom? "Omdat de 
opstanding de boodschap is van de 
mogelijkheid van het volkomen nieuwe, 
het volkomen ongedachte." 
Ik begrijp die uitleg van het opstandings-
evangelie met Pasen als volgt: de 
Opstanding vertelt ons dat de geschie-
denis niet gesloten is, dat er kieren zitten 
in het noodzakelijk voortschrijden van de 
dingen. De opstanding getuigt van de 
mogelijkheid van het onmogelijke, de 
realiteit van datgene wat we niet ver-
wachten, omdat we zelfs niet weten wat 
we moeten verwachten. 
De opstanding is zó ongedacht dat bij een 
leeg graf zowel Maria als Simeon en 
Johannes van alles bedenken, maar niet 
datgene waarover de Schriften spreken: 
‘dat Jezus uit de doden moest opstaan’. 
De twee Emmaüsgangers lopen 6 
kilometer met hem op, praten met hem, 
laten zich de Schrift uitleggen en pas aan 
tafel bij het breken van het brood 
herkennen ze hem. 

Als het onmogelijke gebeurt, is het zo 
volkomen nieuw dat je het zelfs helemaal 
niet ziet. 
Dat is geen kwestie van ongeloof. Het 
komt door ons onvermogen om buiten de 
ons bekende kaders te denken. Het vol-
strekt ongedachte mag nooit te nieuw zijn, 
want als het werkelijk nieuw is dan 
begrijpen we het niet. 
Maar Pasen betekent juist dat er iets 
beslissend veranderd is. Jezus is niet meer 
dezelfde mens en toch is hij nog steeds 
dezelfde mens, maar nu een gewond 
mens. Sterker geworden door het lijden 
heen. Vernieuwd uit het vreselijke trauma 
tevoorschijn gekomen.  

 

A 
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Als de profeet Ezechiël een visioen krijgt 
over de opstanding van het volk Israël, ziet 
hij een dal vol dorre doodsbeenderen van 
al die vermoorden, al die gemartelden, al 
die slachtoffers die weer tot leven komen: 
vlees en pezen klimmen op de botten, 
huid trekt er over heen, geestesadem 

wordt ze ingeblazen: daar staan ze op hun 
voeten, een zeer, zeer grote macht. 
Dat is de overwinning, dat is de victorie. 
Gewonde lichamen, gekwetste levens 
staan weer op hun voeten. Jezus 
verschijnt met de wonden nog zichtbaar in 
zijn lichaam, als eerste onder de mensen 
van Gods nieuwe wereldorde. 

Theo van Willigenburg 
 

De getallen 40 en 50  

n deze tijd van het kerkelijk jaar spelen de getallen 40 en 50 een belangrijke rol. Dat blijkt 
alleen al uit de namen 'Veertigdagentijd' en 'Pinksteren', dat afgeleid is van het Griekse 

pentacoste wat 'vijftig' betekent. De Veertigdagentijd loopt vanaf Aswoensdag. Als je 
vanaf daar 40 weekdagen verder telt (dus geen zondagen) kom je precies uit bij Pasen. Tel 
weer 40 weekdagen verder en dan kom je uit bij de donderdag van Hemelvaart. En 
Pinksteren valt vervolgens precies op de vijftigste dag na Pasen.  
Waarom dat 40 en 50? 
      In de Bijbel is 40 een getal dat wordt geassocieerd met een tijd van voorbereiding, 
reiniging, vasten, afzondering. Israël zwierf 40 jaar door de woestijn voordat het het heilige 
land kon betreden. Jezus was 40 dagen in de woestijn voordat hij aan zijn openbare 
optreden begon. Op de veertigste dag na zijn geboorte brengen Maria en Jozef de kleine 
Jezus naar de tempel om hun eerstgeborene daar op te dragen aan God. Op de achtste 
dag, 1 januari, was het kleine joodse jongetje besneden en werd zijn naam uitgeroepen 
(daarom begint op 1 januari een nieuw 'jaar des Heren'). Volgens oude gebruiken moest 
een jonge moeder na haar bevalling 40 dagen wegblijven van het heiligdom, totdat haar 
lichaam gereinigd zou zijn. Op 2 februari  (Maria Lichtmis of in Duitsland: Mariä Reinigung) 
is de voorbereidings- en reinigingstijd over en mag Maria samen met Jozef het Godshuis 
betreden, waar Simeon het kindje in zijn handen neemt en zijn beroemde lofzang klinkt. 
      Pinksteren valt op de vijftigste dag na Pasen, omdat het oorspronkelijk samenviel met 
het Joodse Wekenfeest, Sajavoe'ot. Net zoals Pasen aanvankelijk samenviel met het 
joodse Pesach op de 15de dag van de eerste maand van het joodse jaar.  Nu valt het 
christelijke Pasen altijd op de zondag na de eerste volle maan in de lente en dat kan ergens 
zijn tussen 22 maart en 25 april. Het Wekenfeest wordt gevierd op 7 weken na Pesach, na 
49 dagen, op de 50ste dag. Vandaar ons Pentacoste. Het is oorspronkelijk een oogstfeest 
(kinderen lopen nog steeds met gersttakken in hun hand), maar nu is het de feestdag 
waarop herdacht wordt dat Israël op de Sinaï de Tora heeft ontvangen, met als kern de 
Tien Geboden. Toen heeft ook Mozes de instructies ontvangen voor de bouw van de 
tabernakel, het mobiele heiligdom waar de heerlijkheid van God kon 'wonen,' zodat God 
te midden van zijn gemeente kon verblijven. Met Pinksteren vieren we dat de volgelingen 
van Jezus werden vervuld met de heilige Geest, teken van Gods kracht en aanwezigheid, 
en dat aldus Gods gemeente weer opnieuw werd opgericht. 

Theo van Willigenburg 

I 
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Pinksteren 2020 
 

inksteren is bij uitstek het feest dat ons vertelt en vraagt om keuzes te maken door 
nooit onverschillig te zijn. Het hoort min of meer bij het verhaal dat ik over de 

bevrijding schreef. We weten dat Pinksteren het onbekendste en ook het lastigste feest, 
dat we vanuit de kerk kennen, is om te vieren. De kerkelijke kleur van dit feest is rood. 
Rondom Kerst en Pasen kun je de gebeurtenissen nog op je af laten komen en in 
verwondering de verhalen beleven. Er wordt nog niet zo heel veel actie van je gevraagd 
en als de feesten voorbij zijn kun je min of meer overgaan tot de orde van de dag. 
Pinksteren vraagt om meer dan het meebeleven van die ene dag in het jaar. Ons wordt 
gevraagd een keuze te maken. Te kiezen voor een leven in de geest van God. Hij, de 
Eeuwige, woonde aanvankelijk in Tabernakel en Tempel met Zijn volk dichtbij Zich. In en 
door Jezus Christus verliet de Eeuwige Zijn beschermde positie en ging naar mensen toe. 
Mensen van het Joodse volk, maar ook mensen die uit andere volken afkomstig waren. De 
exclusieve God werd gemeengoed in Jezus Christus. Hij wil er voor ons allemaal zijn, al sta 
je wel voor de keuze of je mee wilt op die weg. Pinksteren vraagt nog wat meer dan alleen 
mee te hobbelen op een weg die voor ons uit lijkt te liggen. De geest is een lastig en weinig 
grijpbaar begrip. De geest krijgen geeft een situatie weer waarin een mens tot actie 
overgaat. De geest geven betekent dat er iemand is overleden. Je gebruikt hetzelfde 
woord maar de betekenis is geheel anders. De Geest van Pinksteren wil dat we in actie 
komen: dat we nooit onverschillig zullen zijn; dat we bewogen worden door Gods 
boodschap om daar naar vermogen mee aan de slag te gaan. In naam van en namens God. 
Zoals de woorden van dit gedichtje het zeggen: God kan het nooit alleen. Wij zijn aan zet. 
 

Wachten op een wonder 
 

       Ik heb gehoord dat velen van jullie  
zitten te wachten op een wonder, 
een wonder dat Ik, jullie God 
de wereld zal redden. 
       Maar hoe zal Ik redden zonder jullie handen? 
Hoe zal Ik rechtspreken zonder jullie stem? 
Hoe zal Ik liefhebben zonder jullie hart? 
       Vanaf dag zeven heb Ik alles uit handen gegeven. 
Heel mijn schepping, 
zelfs mijn wondermacht: 

                       Niet jullie, maar Ik wacht nu op het wonder. 
 

                               Amen 
Ruud Bloemendal 

 

P 
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Pinksteren 
 

Uit alle landen kwamen zij tezamen, 
vreemden die zochten naar het oud verbond. 

Zij spraken talen die men niet verstond 
en zij verstonden niet bij wie zij kwamen. 

 
Maar toen de Pinksterdag hen biddend vond 

             - uit één verlangen kwamen zij tezamen - , 

wat was dat vuur dat zij opeens vernamen? 
wat was dat waaien dat hen plots omstond? 

 
Het waren, alle vreemdlingschap ten trots, 
woorden die spraken van de daden Gods: 

hun woorden waren ‘t, maar opnieuw begonnen 
als uit Gods eigen mond – uit eenzaamheid 

tot eeuwig leven in de Geest bevrijd, 
omdat het Woord de dood had overwonnen. 

 
Muus Jacobse 

   Uit: Bijbelse Gedichten 
 

 
    Pinksteren uitgebeeld op een schilderij uit 1732 van de Franse schilder Jean II Restout (1692-1768) 
     Afb.: Wikipedia 
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Apeldoorn 75 jaar vrijheid 

Uiteraard zullen we in dit nummer de bevrijding van de 2e wereldoorlog herdenken. Met 
een meditatie geschreven door Ruud Bloemendal – Dirk Delsman heeft zijn gedachten 
over “schulden vergeven” op papier gezet  en Miep Mooy kon via haar nicht een 
interessant verhaal brengen over Jan van Pommeren koster in onze Lutherse kerk tijdens 
de oorlogsjaren. Omwille van de leesbaarheid hebben we deze artikelen bij elkaar 
gegroepeerd en ze niet, met logische datum volgorde, tussen Pasen en Pinksteren 
geplaatst.  
 

Van de voorzitter 

n mijn vorige “van de voorzitter” keek ik met veel vertrouwen uit naar het jaar 2020, 
zowel vanuit kerkelijk als uit persoonlijk oogpunt. En zo uit het niets komt dan het bericht 

dat ons neefje Viggo op 13 jarige leeftijd uit het leven is gestapt. Dan staat de wereld even 
stil en is het verdriet voor de ouders, broertje, grootouders en natuurlijk ook voor ons 
onvoorstelbaar groot. We hebben samen een mooi afscheid mogen vieren en nu is er tijd 
voor het verwerken van dit grote verlies.  
 
Het voelt een beetje vreemd om na dit onderwerp weer over te gaan tot de orde van de 
dag.  
In de kerkenraad hebben we de afgelopen tijd een aantal onderwerpen besproken, één 
daarvan was het Heilig Avondmaal. Onder leiding van Theo van Willigenburg hebben we 
gediscussieerd over vier verschillende opvattingen van het Avondmaal, deze zijn:  
1. Vergeving dankzij plaatsvervangend lijden 
Tijdens het Avondmaal gedenken en herdenken wij de kruisdood waarmee Jezus Christus 
plaatsvervangend heeft geboet voor onze zonden, zodat wij uit louter genade 
vrijgesproken worden. Brood en wijn zijn tekenen van het voor ons gegeven lichaam en 
bloed van Jezus. Door de Heilige Geest worden zij die berouwvol vertrouwen op Gods 
vergeving opgetild tot het leven volgens Gods hemelse bedoelingen. 
2. Eeuwigheidsleven zal God ons geven 
Uiterlijk is het gewoon brood en wijn wat je krijgt, maar in het tafelgebed met Jezus' 
woorden 'Dit is mijn lichaam' en 'Dit is mijn bloed' en het gebed om Gods Geest over brood 
en wijn veranderen die substantieel in vlees en bloed van Christus, volgens Johannes 6 aan 
ons gegeven om eeuwigheidsleven te beërven. Dat nieuwe leven is tastbaar aanwezig in 
wat ons aan de avondmaalstafel wordt aangereikt. Brood dat overblijft wordt eerbiedig 
bewaard en geconsacreerde wijn wordt opgedronken. 
3. Verzoening 
Hoewel brood en wijn gewoon brood en wijn blijven, is Christus 'in', 'met' en 'onder ons' 
aanwezig tijdens het Avondmaal. In Christus is God namelijk werkelijk en definitief mens 
geworden. God heeft de kloof met zijn schepselen overbrugd, door zelf te lijden en te 
sterven zoals mensen doen. Zo is God: wezenlijk gericht op verzoening en gemeenschap. 
Tijdens het Avondmaal reikt Christus mensen die verlangen naar redding de hand en 
verbindt hen met elkaar. 

I 
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4. Samen delen 
Zoals Jezus brood en wijn gedeeld heeft met zijn leerlingen, en dat in de woestijn en te 
Kana gedaan heeft met velen, zo delen ook wij in het Avondmaal brood en wijn met elkaar, 
als het begin van het delen van het broodnodige van onze overvloed met al onze 
medemensen, de armen allereerst. Met ‘brood uit de hemel’ en de ‘wijn van het 
koninkrijk’ brengen we als het ware een toost op de toekomst van God en van onze wereld.  
       Als kerkenraad zijn we er wel uitgekomen welke opvatting het beste bij ons en de 
Lutherse traditie past, bij welke opvatting voelt u zich het meeste thuis? 
Tot slot hebben we eind januari een kennismakingsgesprek gevoerd met de interim -
predikant van de Lutherse Gemeente Arnhem, ds. Alida Groeneveld. Als interim-predikant 
heeft zij de opdracht gekregen om met een voorstel te komen “Hoe nu verder met Luthers 
Arnhem”. We hebben gesproken over onze gemeente en hebben mogelijkheden bespro-
ken voor samenwerking. Uit dit gesprek  zijn geen concrete plannen voortgekomen. 
 
Tot zover, met vredelievende groet, 

Paul Roomer 
 

De (gezongen) groet, over en weer 

e dienst is al hoog en breed begonnen en er is al van alles gezongen, liefst ook nog in 
beurtzang tussen voorganger en gemeente. Toch komt er dan ineens een gezongen 

‘groet’ uit de mond van de voorganger, alsof we elkaar nog niet begroet hadden.  
Hoe kan dat? 
       Lang, lang geleden was deze groet het begin van de hoofddienst. De ‘voorbereiding’ 
bestond uit stil gebed, door allen. In kloosters kun je het nóg zien gebeuren: iedereen bidt 
in stilte; het is tijd, de voorganger (m/v) staat op en maakt het begin. 
Dominus vobiscum! luidt de groet in de Latijnse liturgie. En de wedergroet is: et cum spiritu 
tuo! “De Heer – die Geest en waarheid is – zij met ulieden!  - ook met jouw geest zij de 
Heer!”, – dat is ongeveer de betekenis. Dat klinkt heel anders dan “Goedemorgen 
gemeente, fijn dat u er allemaal bent; we hopen dat het een mooie dienst wordt.” In die 
plechtige groet, die in een aantal varianten in de Bijbel al voorkomt, wordt aan de 
samengekomen gemeente toegewenst dat de Heer van nu af de belangrijkste aanwezige 
zal zijn, in Woord en Geest. En in het antwoord wordt aan de voorganger toegebeden dat 
Gods Geest niet alleen de gemeente moge bezielen, maar ook de geest van de voorganger 
moge vervullen van gebed, geloof en goede woorden.  
De traditionele vertaling: De Heer zij met u / en met uwen geest, suggereert onbedoeld 
dat de gemeente simpel de Heer nodig heeft en alleen de geest van de voorganger óók! 
Daarom bestaan er reeds lang andere weergaves: De Heer zij met u! / Hij zij ook met u. Of: 
De Heer zal bij u zijn! / de Heer zal u bewaren. Enkele jaren geleden hebben we in luthers 
Apeldoorn gekozen voor: De Heer met u allen!  / zijn Geest met uw geest! 

D 
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Onmiddellijk op de groet volgt in onze liturgie het zondagsgebed – waar ik in het volgde 
nummer over hoop te schrijven. In de Duitse kerken staat de gezongen groet 
tegenwoordig of helemaal aan het begin van de dienst of nog steeds voor het 
zondagsgebed. In de rooms-katholieke hoofddienst komt de groet meestal net voor de 
evangelielezing. Avondmaalsvieringen beginnen ook met dezelfde groet of een variant 
daarvan (Vrede zij met u). In principe kan de groet op elk ‘scharniermoment’ van de dienst 
aangeheven worden, bijvoorbeeld als er gedoopt gaat worden. Hij heeft dan een beetje 
de functie van het wonjem uit de Russisch-orthodoxe liturgie: ‘Opgelet!, hier komt iets 
belangrijks!’ Maar het belangrijkste blijft de inhoud van de groet zelf: dat we elkaar 
toezingen dat we niet verder kunnen en willen zonder dat de Heer (Vader, Zoon, Geest) er 
bij is. Dat zonder die aanwezigheid elke eredienst een leeg en vergeefs bedrijf is! 
 

Pieter Oussoren 
 
Wat bedoelde Luther met Sola Fide – door geloof alleen? 

 
Wat is geloven? 

 
et onderschrijven van een geloofs-
belijdenis? Het voor waar houden van 

dingen die natuurwetenschappelijk 
onmogelijk zijn? Nee, als je Luther goed 
leest dan is geloof een bepaalde houding 
van dankbaarheid. Een existentiële 
attitude die haaks staat op de tijdgeest, 
omdat in die andere levenshouding God 
centraal staat. 
       In Luthers tijd was de allesbeheer-
sende vraag: hoe word ik verlost van mijn 
schuld, zodat ik in het hiernamaals 
eeuwige zaligheid bereik? Het leven was 
kort en ruw, de dood altijd dichtbij, zodat 
het hiernamaals een belangrijke 
werkelijkheid was. Bij Luther was het 
zondebesef en de vrees voor Gods strenge 
oordeel bovendien heel sterk. 

Het antwoord van de kerk bestond uit het 
organiseren van mechanismen voor 
schuldkwijtschelding en vergeving: biecht, 
boetedoening, aflaten. Er ontstond een 
hele industrie van 'oplossingen' voor het 
schuldprobleem. 
       In onze tijd is de allesbeheersende 
vraag: hoe wordt ik succesvol en verwerf 
ik erkenning voor wie ik ben en wat ik 
doe? We willen allemaal uniek, bijzonder 
en authentiek zijn. Niet zozeer 'schuld' is 
nu het sleutelwoord, maar 'identiteit'. We 
ontlenen identiteit aan de eigenschappen 
waarmee we gezegend zijn of aan de 
groep waartoe we behoren (en juist 
daarom reageren we zo extreem als die 
groep – LHBT’ers of witte hetero mannen 
– wordt bekritiseerd). 
       Het antwoord op de zucht naar 
uniciteit, identiteit en vooral erkenning 
zoeken we door middel van zelforganisatie 
en zelfactualisatie: je ouders hebben je al 

H 
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een unieke naam gegeven (niet Rebecca, 
maar Rebekkah, niet Michael maar 
Maykel) en je hebt geleerd dat als je maar 
de juiste keuzes maakt je een volmaakt 
leven kunt bereiken. Zolang je maar 
"wordt wie je bent". 
 
Alles van waarde wordt je gegeven 
 
Maar als je Luther goed leest dan begrijp 
je dat geloof (fides) een levenshouding is 
die haaks staat op deze ideeën van 
zelforganisatie en zelfactualisatie.  Zoals 
Luther begreep, kun je vergeving nooit 
organiseren of afdwingen. Vergeving is 
altijd louter genade, een onverdiend 
geschenk.  En evenzo is uitgerekend je 
identiteit iets wat je niet zelf maakt of 
organiseert, maar iets wat je ontvangt, 
iets wat je uit louter goedheid (genade) 
ten deel valt. Wie je bent en wat je wordt 
is in essentie veel meer iets wat je wordt 
gegeven (door je ouders, je omgeving), 

net zoals het leven zelf een geschenk is en 
geen eigen verdienste.  
De apostel Paulus zegt over zichzelf: 
"alleen dankzij genade ben ik wie ik ben" 
(2 Korintiërs 15: 10). Geloven is leven 
vanuit de diepe overtuiging dat alles wat 
er toe doet in je leven een geschenk is: je 
leeft uit louter genade.   
       En daarom bestaat geloven in een 
houding van dankbaarheid. Als je werkelijk 
dankbaar bent kun je ook werkelijk 
ontvangen. Als je iemand een geschenk 
wilt geven zal dat geven alleen maar 
lukken als die ander het ook als geschenk 
aanvaardt (en niet ineens gaat nadenken 
wat hij jou terug moet geven). Jouw 
cadeau voor je neefje is geslaagd als hij er 
onmiddellijk mee gaat spelen en niet als 
hij braaf "dankjewel" prevelt omdat 
moeder hem daartoe maant ("Wat zeg je 
dan?”) Geloven is een leven in dank-
baarheid toegewend naar de grote 
Schenker.  

 
Theo van Willigenburg 

 
 

Muziekdiensten in maart - april - mei 2020 

Muziekdienst 8 maart 2020 12.00 uur 
Reminiscere (Gedenk Heer)  - tweede zondag van de 40-dagentijd 
Aria's en koralen uit de Matthäus Passion 
 
De muziek van Bach is al op allerlei instrumenten en in velerlei varianten uitgevoerd, maar 
de Matthäus Passion begeleid op twee harmoniums blijft een van de meest unieke 
manieren om de intimiteit van aria's en koralen te beleven. Sybolt de Jong maakte speciale 
arrangementen van Bach's orkestpartijen, die hij samen met zijn broer Euwe op twee 
harmoniums zal spelen. En bij de bekende koralen zingt de gemeente mee, waarbij we 
worden begeleid op het harmonium dat Johannes de Heer gebruikte om bij tent-
samenkomsten zijn liederen te begeleiden (het harmonium heeft daartoe een lage bas  die 
klinkt als een 16 voet). 

 



12 
 

    
 

Tijdens de muziekdienst zingt de 25-jarige Lette Vos de aria Blute Nur, de 26-jarige altus 
Thomas Segura Peralta brengt de aria Erbarme Dich en de jonge bariton Timon van 
Velzen zingt de aria Mache dich, mein Herze, rein.  
Bijzonder is hoe Sybolt de Jong de bekende vioolsolo in het Erbarme Dich heeft 
omgewerkt voor de hobo in een van de harmoniums.  
Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter Oussoren. 
Koffie/thee vanaf 11.00 uur in de Lutherzaal. 
 
Muziekdienst 12 april 2020 12.00 uur 
Eerste Paasdag 
The trumpet shall sound 
 

Dit jaar valt Pasen op de tweede zondag van de maand en 
daarom is er op Eerste Paasdag om 12.00 uur een 
Muziekdienst. Wie naar de Paaswake is geweest in de 
Grote Kerk (er is geen dienst in de Lutherse kerk) kan dus 
Paasmorgen een beetje uitslapen. 
Op veler verzoek staat in deze Paasmuziekdienst de 
trompet centraal. De jonge trompettist Christian 
Jongepier is een van de weinigen die de lastige solo kan 
spelen in Händels bariton-aria The trumpet shall sound uit 
deel 3 van zijn oratorium Messiah (daarvoor moet je 
namelijk ook piccolo trompet kunnen spelen).  

Hij begeleidt de bariton Robert Brouwer die nu als zanger verbonden is aan de Opera van 
Gelsenkirchen, maar aan de conservatoria in Den Haag en Utrecht zijn opleiding genoot. 
Het orgel zal worden bespeeld door Seline Loef, ook alumnus van het Utrechts conser-
vatorium.   
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Medewerking verlenen ook de 17-jarige Roos van 
Herrewegen en altus Jochem Baas, want naast de 
trompet-aria klinken nog twee koren uit het 
'paasgedeelte' van de Messiah: Since by man came death 
en Worthy is the Lamb that is slain. En natuurlijk zingen 
we ook Handels 'Thine be the Glory' (U zij de glorie) in de 
oorspronkelijke zetting met trompet. 
 
Voorganger in deze Muziekdienst is dr. Theo van 
Willigenburg. 
Koffie/thee vanaf 11.00 uur in de Lutherzaal. 
 
Muziekdienst 10 mei 2020 
Cantate (Zing) - Vierde zondag na Pasen “Engeland in Apeldoorn”. 
 

Gezóngen zal er worden op deze zondag 
Cantate! Maar liefst acht jonge musici brengen 
muziek uit Engelse kathedralen, waaronder het 
Magnificat in G van Charles Villiers Stanford, met 
een fraaie sopraansolo in het Magnificat en een 
baritonsolo in het Nunc Dimittis. De prachtige 
openingshymne is Be still for the presence of the 
Lord  en de psalm na de eerste lezing zal op 
Engelse wijze worden gereciteerd op een 
zogenaamde 'chant'. Vanzelfsprekend zal een 

kathedrale Anthem niet ontbreken. 
De musici zijn:  Lette Vos (sopraan), Iris Bouman (sopraan), Jochem Baas (altus), Alba 
Roorda Martinez (alt), Alexander Bunt (tenor), Elbert de Jong (bariton) en Timothé 
Beemster (bariton). Organist is Maurits Bunt. 
 
Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter Oussoren. 
Koffie/thee vanaf 11.00 uur in de Lutherzaal. 

Theo van Willigenburg  
 

Kerk zijn we samen (zie ook inlegvel)  

plettende lezers zullen het al bemerkt hebben: het is de start van een nieuw jaar en 
via OPWAARTS vragen de kerkrentmeesters weer aan leden, gastleden en vrienden  

onze Lutherse gemeente ruim financieel  te steunen. Belangrijk genoeg om een los inlegvel  
aan OPWAARTS toe te voegen. 
De eerste foto verwijst naar de 80 stoelen die op kerkgangers wachten.  Want: “het zit wel 
goed in onze mooie Lutherse kerk”.  Dat kunt u elke zondag uitproberen wanneer u 
aanschuift in de rij. 

O 
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De tweede foto nodigt u uit onder het mooie Leeflang-orgel mee te helpen ’s zondags de 
kerkdeuren open te houden. Want: “het zit wel goed wanneer u helpt de kerkdeuren open 
te houden”. Voor uw bijdrage - achter beide foto’s  staat aangegeven hoe mee te doen - 
krijgt u veel terug. 
Elke zondag een eredienst volgens Lutherse traditie en één keer per maand een 
muziekdienst met grote muziek in kleine bezetting. Daaromheen  contacten met leden, 
gastleden en vrienden van onze Lutherse gemeente. Attenties voor zieken en 
(hoog)bejaarden op bloemenzondag en bij de jaarlijkse oogstdienst. De kerk is geen 
vereniging van leden die contributie betalen of “kerkbelasting”, zoals vroeger, toen kerk 
en staat niet strikt van elkaar waren gescheiden. In ons land zijn bijdragen aan de kerk 
vrijwillig. Van wie iets of meer te besteden heeft wordt een wat hogere bijdrage gevraagd. 
Van wie niets of weinig heeft  wordt een symbolisch bedrag gevraagd. Zo kan en mag 
iedereen zich welkom voelen in onze Lutherse gemeente en lukt het ons weer met elkaar 
een jaar gemeente te zijn. Kerk zijn we samen! 
 

Maarten Brand 
 

Niet alleen maar mooi 

Kunst wil meer dan mooi zijn. Door de 
schoonheid wil kunst ons de ervaring 
schenken van iets dat boven ons 
uitstijgt. Kunst opent ogen. Kunst 
troost, maar het ontregelt ook. Het wil 
ons soms bewust op het verkeerde 
been zetten.                         
 
In de Lutherse Kerk van Apeldoorn 
hangen doeken van de uit Irak 
gevluchte kunstenaar Mohammed 
Quraiseh. Geen zielige vluchteling maar 
iemand die je pakt met verrassende, 
dromerige schilderijen (soms van een 
nare oorlogsdroom). Ook  zijn collega 
vluchteling Abdalla Omari, een Syrische 
schilder en filmmaker, pakt je met 
schilderijen waarop hij wereldleiders als 
vluchtelingen afbeeldt. Hij noemt die 

schilderijen zijn Vulnerability Series, omdat ze laten zien hoe hulpeloos zelfs sterke 
mannen en vrouwen aan de top kunnen worden als ze, berooid en hongerig, op de vlucht 
zijn voor oorlog en gebrek. Het zijn afbeeldingen die ons allemaal een spiegel voorhouden: 
stel je voor dat je zelf moet vluchten! 
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Het Maritiem Museum in Genua, 
traditioneel gewijd aan Italië‘s 
glorieuze verleden als 
Middellandse zeenatie, kocht 
enkele jaren geleden een half 
gezonken vluchtelingenboot 
waarmee immigranten hadden 
geprobeerd Libië te ontvluchten. 
De boot werd tentoongesteld als 
slotstuk van een expositie over .... 
de miljoenen Italiaanse emigran-
ten die in de 19de eeuw naar de 
Verenigde Staten waren vertrokken op zoek naar een beter leven. Die verbinding tussen 
heden en verleden was verrassend en ontregelend en leverde daarom felle reacties op én 
een ongekend groot museumbezoek! 
 
Elke tweede zondag van de maand is er om 12.00 uur een Muziekdienst in de Lutherse 
kerk. Natuurlijk klinkt daar vaak de prachtige muziek van Johann Sebastian Bach. Maar we 
vergeten niet te vertellen dat Bach ooit een maand ten onrechte in de gevangenis heeft 
gezeten. Net zoals er ook in onze rechtsstaat nog steeds honderden mensen ten onrechte 
voor korte of soms zelfs langere tijd achter de tralies verdwijnen. Want Nederland kent in 
Europa het hoogste aantal voorarresten, ook van mensen die later onschuldig blijken, 
maar die we 'voor de zekerheid' toch maar alvast opsluiten. Want we willen 'totale 
veiligheid' en elk incident is reden om nog strenger te worden, nog meer preventief vast 
te houden en nog minder verloven toe te kennen aan mensen die werken aan hun 
terugkeer in de maatschappij. 
"Je moest eens weten hoeveel beroemde kunstenaars zijn vervolgd als misdadiger, terecht 
of onterecht," zeggen we dan. Want kunstenaars zijn niet alleen soms losbollen, ze zijn 
altijd ook een beetje profeet: luizen in de pels van het vanzelfsprekende. En eindigde niet 
uitgerekend het leven van Jezus van Nazareth aan het 'kruishout der schande'? Hij die 
werd tegengewerkt en tenslotte gedood omdat hij zei wat ongepast was en omging met 
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wie door de toenmalige samenleving werden uitgekotst. Het kruis waaraan Jezus stierf 
siert nu als kunstwerk menige kerk. Het herinnert ons er telkens weer aan dat kunst niet 
alleen maar mooi wil zijn. 
 

Theo van Willigenburg 
 
 

“Onverschillig zijn tijdens de bevrijding?” 

p 27 januari werd herdacht dat Auschwitz 75 jaar eerder bevrijd werd door de Russen. 
Herdenken gaat aan het vieren vooraf en op plaatsen zoals in Auschwitz is er in 

principe nooit wat te vieren. Tegenover de massaliteit van het dodental staat heel 
schuchter het leven van de overlevenden. Voor deze kleine groep mensen is alles wat ze 
mee moesten maken levenslang geworden. Dat geldt voor ieder mens die een oorlog 
meemaakte en heeft overleefd. Nooit eerder is zo heftig gebeden tot God om de mensen 
te hulp te komen uit de verschrikkingen van deze nooit gedachte terreur. Maar de Eeuwige 
zweeg. Nooit eerder werd zo absoluut duidelijk dat Hij dit leed niet wist tegen te houden 
of zelfs maar te voorkomen. Dat betekent nooit dat Hij aan de wieg van de vernietiging 
zou hebben gestaan door niets te doen, dat God heeft goedgekeurd wat mensen is 
aangedaan. Dat God goed zal keuren wat mensen nog iedere dag opnieuw wordt 
aangedaan. Want Auschwitz is in andere vormen, soms nog geavanceerder zelfs, 
‘’gewoon’’ doorgegaan tot op de dag van vandaag. Denk maar aan Pol Pot en zijn bewind, 
Videla in Argentinië, de Hutu’s en de Tutsi’s in Afrika en Assad in Syrië. Onrecht en 
willekeur te over en de vraag waar God in deze ellende is, blijft gesteld worden. Maar God 
kan alleen iets doen wanneer wij in Zijn naam handelen. Wij zijn het die Gods 
aanwezigheid transparant moeten maken. Tijdens de vorige herdenking in 2015 lanceerde 
een spreker een elfde gebod, afgelopen keer werd het door een andere spreker herhaald: 
“WEES NIET ONVERSCHILLIG!” Dat betekent dat je een keuze dient te maken op een 
zodanige manier dat Gods bedoeling met het leven zichtbaar wordt.  
We hebben nog maar net twee mensen herdacht die vanuit onze kerk niet onverschillig 
zijn geweest in de oorlogsjaren. Ds. Paul Borgers en kerkrentmeester Adriaan Koot werden 
opgepakt en afgevoerd naar kamp Neuengamme, waar beide mannen in februari 1945 
overleden. Op 7 februari werden zij herdacht bij de plaquette die ter ere van hun “niet-
onverschillig-zijn” aan de buitenmuur van de kerk hangt. Na het herdenken kun je pas aan 
het vieren van de bevrijding toekomen. Bevrijding van de Naziverschrikkingen. Maar niet 
alleen van deze afschuwelijke gevolgen. Bevrijding geldt evenzeer om verlost te worden 
van alle vormen van bewind waardoor mensen geknecht werden en worden. Bevrijding 
roept op om in Godsnaam nóóit onverschillig te zijn, maar te handelen volgens de weg die 
Jezus Christus ons heeft gewezen. Geen onverschilligheid voor mensen die niet het geluk 
hebben binnen het naoorlogse Europa te wonen, al ging het ook daar goed mis toen in de 
jaren ‘90 van de vorige eeuw Joegoslavië  op een wrede gewelddadige manier uiteenviel 
met alle gevolgen van dien. Niet onverschillig staan kijken naar wat er elders in de wereld 
aan de orde is. We kunnen toch niet oprecht “onze“ bevrijding vieren terwijl we betrokken 
zijn bij de oorlogen in Afghanistan en Syrië? Misschien had God er niet zoveel vertrouwen 

O 
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in om daarom dit “elfde gebod” maar niet aan Mozes mee te geven? Zijn wij nu aan zet 
om Hem te laten zien dat we nooit onverschillig kúnnen zijn? Een mooie Bevrijdingsdag 
gewenst en dat wij op alle dagen die daarop mogen volgen het verschil zullen maken. 
 

Ruud Bloemendal 
 

 
 
Marian Turski: „Wees niet onverschillig. Dat is het elfde gebod.” 
Ⓒ Foto REUTERS 
 
Elfde gebod 
 
Een andere overlevende, Marian Turski, hield net zoals de andere sprekers, een vurig 
pleidooi om de herinnering aan de Holocaust levend te houden. “Wees niet onverschillig. 
Dat is het elfde gebod”, zei Turski, “anders komt er binnenkort een nieuw Auschwitz uit 
de lucht vallen.”  
 
 

Personaliseren 
           

et valt nauwelijks op, twee kleine zwarte tegeltjes op het trottoir aan de kant van een 
tuintje op de Hoogakkerlaan 65 hier in Apeldoorn. Ruben en Willem Rubens hebben 

daar gewoond. Op 30 september 1942 zijn ze omgebracht in Auschwitz, 26 en 22 jaar 
oud…. 
 
…..vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven (hebben, moeten, weglaten?) onze 
schuldenaren…., in een eerder stukje probeerde ik dit trauma van mij af te schrijven. 
Hebben wij onze schuldigen vergeven….? Nee, wij hebben ze opgehangen, 
geëxecuteerd…. , Adolf Eichmann schiet mij te binnen. 
 

H 
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Op een zondagmorgen in een 
natuurpraatje op de radio 
vertelde iemand dat een 
roodborstje altijd alleen vliegt 
en een musje meestal opgaat 
in een heleboel musjes. Toen 
ik dat hoorde, verbond ik het 
meteen met het vergeven van 
onze schuldenaren waarover 
ik eerder schreef. Hebben of 
moeten tussen vergeven en 
onze schuldenaren brengt 
geen rust in mijn trauma. Maar 
misschien dat roodborstje en 
die mussen wel….  
 

Dat musje gaat op in de massa, …..en wij ook: vergeef ONS ONZE schulden gelijk ook WIJ 
vergeven ONZE schuldenaren. ONZE schuld is hier ook een schuld van en in de massa en 
de schuldenaren zijn niet alleen van mij, maar van ons allemaal. Het gaat op in de massa. 
Als we hier nou eens gaan personaliseren, dan klinkt het niet alleen verbaal maar ook 
inhoudelijk opeens heel anders: ‘...vergeef MIJ MIJN schulden gelijk ook IK MIJN 
schuldenaren vergeef...’. Tja, dan sta je er alleen voor, dan klinkt het heel anders…! 
Probeer het maar eens. 
 

Dirk Delsman  
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Herdenking op 7 februari van Ds. P.H. Borgers en 
kerkrentmeester hr. A. C. Koot 

 
 
Op vrijdag 7 februari jl. werd door groep 8 van basisschool ’t Schrijvertje een krans 
bevestigd onder de herdenkingsplaquette met de namen van Ds. P.H. Borgers en 
kerkrentmeester A. C. Koot. Vooraf spraken in de kerk Erik Jan Aalbers (schooldirecteur) 
en Maarten Brand (Luthers kerkbestuur) en droegen leerlingen enkele zelfgeschreven 
gedichten voor. Voorafgaand aan 1 minuut stilte speelde Ruud van den Boogaert              
(Trompetterskorps Kon. Marechaussee) het Signaal Taptoe. Afsluitend werd de 
Nederlandse vlag weer gehesen en de kerkklok geluid.  Evenals vorig jaar werd deze 
herdenking bijgewoond door familieleden van beide oorlogsslachtoffers.  
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Na de herdenking werd de krans ter bescherming tegen een zware storm enkele dagen bij 
de altaartafel geplaatst en werd aan deze tragische gebeurtenis in de oorlogsjaren 
nogmaals aandacht gegeven tijdens de muziekdienst van zondag 9 februari. De volgende 
herdenking, door een nieuwe groep 8, zal in 2021 plaatsvinden op vrijdag 5 februari.  
Hieraan voorafgaand geeft  de Lutherse gemeente weer een “gastles” waarin de leerlingen 
worden geïnformeerd over het waarom van deze jaarlijkse herdenking. 
 

Maarten Brand 
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Agenda 

Maart 
08 Muziekdienst --  Aria´s en koralen uit de 

Matthäus Passion.  Zie blz.: 11 
12.00 uur Koffie en thee om 11.00 

uur in de Lutherzaal          
17 Kerkenraadsvergadering 19.30 uur  

 
April 

12 Muziekdienst --  Aria`s uit deel 3 van de 
Messiah.  Zie blz.: 12 

12.00 uur Koffie en thee om 11.00 
uur in de Lutherzaal 

21 Kerkenraadsvergadering 19.30 uur  
 
Mei           

10 Muziekdienst -- Engeland in Apeldoorn. 
Kathedrale muziek in de Lutherse kerk. 
Zie blz.: 13 

12.00 uur Koffie en thee om 11.00 
uur in de Lutherzaal 

18 Kerkenraadsvergadering 19.30 uur  
27 Excursie naar Hierden & Harderwijk  Zie blz. 40 
31  Bloemendienst 10.00 uur  

 
Zie voor details over de activiteiten Luthersoos /de Groene Hoed blz. 33 ev. 
 

Mutaties 

Overleden    
hr. P. Beelen Doddendaal 112 7339KE Ugchelen 

     
Verhuisd (naar)    
mw. J. v. Leeuwen Loenenseweg 39 K 114 7361GB Beekbergen 
hr. D.R. Tiemens Q.v.Uffordlaan 269 7321ZG Apeldoorn 
hr. en mw. M.H. Eikema Elsweg 22 7311GW Apeldoorn 

     
Ingeschreven    
hr. J.M. Lanting Musketiersveld 301 7327GV Apeldoorn 
hr. H. Pelgrum Krimweg 140 (B31) 7351TM Hoenderloo 
mw. P. Pelgrum Krimweg 140 (B31) 7351TM Hoenderloo 

     
Uitgeschreven    
mw. W. Kloosterman Soerenseweg 125 (53) 7313EK Apeldoorn 
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Datum Zondagsnaam Bijzonderheden Antependium 

Aanvang Voorganger   2e collecte 

1 mrt. Invocabit   paars 
10.00 uur ds. P. Akerboom   orgelfonds 

8 mrt. Reminiscere muziekdienst paars 
12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 

15 mrt. Oculi   paars 
10.00 uur ds. J. E. Leentfaar -   restauratiefonds 

  v.d. Brug     
22 mrt. Laetare Avondmaals- paars 

10.00 uur ds. C. L. Kraan dienst diaconie Chanava 
29 mrt. Judica   paars 

10.00 uur ds. J. Eldering   orgelfonds 
5 april Palmarum   paars 

10.00 uur hr. R. Bloemendal   restauratiefonds 
10 april Goede Vrijdag   paars 

20.00 uur dr. T. v. Willigenburg     
12 april Pasen muziekdienst wit 

12.00 uur dr. T. v. Willigenburg   muziekfonds 
19 april Quasi modo geniti   wit 

10.00 uur mw. H. de Reus   orgelfonds 
26 april Misericordias Domini   wit 

10.00 uur ds. J. v.d. Klis   diaconie Chanava 
3 mei Jubilate   wit 

10.00 uur ds. J. E. Leentfaar -   restauratiefonds 
  v.d. Brug     

10 mei Cantate muziekdienst wit 
12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 

17 mei Rogate   wit 
10.00 uur ds. J. Eldering   orgelfonds 

24 mei Exaudi Avondmaals- wit 
10.00 uur ds. C. L. Kraan dienst diaconie Chanava 

31 mei Pinksteren Bloemen- rood 
10.00 uur dr. T. v. Willigenburg dienst Compassion 

7 juni Trinitatis   wit 
10.00 uur n.n.b.   restauratiefonds 
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Ontvangst Voorbereiding Organist Koffiedienst 

Mededelingen Schriftlezingen Cantor Koster 

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 
hr. P. Roomer mw. L. Roomer hrn. E. & S. de Jong LisAnna 
hr. M. Brand 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. E. Brasz 

        
mw. L. Roomer mw. L. Roomer hr. J. Kleinbussink mw. A. Leentfaar 

hr. M. Brand hr. M. Brand hr. E. Brasz hr. H. v. Iwaarden 
hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart mw. C. Honders 
hr. P. Roomer mw. A. Leentfaar   hr. F. v.d. Kraats 

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. M. Bunt mw. J. Kleinbussink 
hr. M. Groeneweg mw. A. Leentfaar   hr. H. v. Iwaarden 
hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Clemens LisAnna 

hr. M. Brand mw. L. Roomer   hr. F. v.d. Kraats 
hr. P. Roomer mw. L. Roomer mw. S. Loef LisAnna 
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 

mw. L. Roomer mw. L. Roomer hr. D. Zwart mw. J. Kleinbussink 
hr. M. Brand hr. M. Brand hr. E. Brasz hr. H. v. Iwaarden 
hr. M. Brand mw. A. Leentfaar Hr. M. Bunt mw. C. Honders 

hr. M. Groeneweg hr. M. Brand   hr. E. Brasz 

       
hr. P. Roomer mw. L. Roomer hr. M. Bunt LisAnna 
hr. M. Brand hr. P. Roomer   hr. H. v. Iwaarden 

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

hr. M. Brand mw. L. Roomer   hr. H. v. Iwaarden 
hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Clemens mw. L. Roomer 
hr. P. Roomer hr. P. Roomer hr. E. Brasz hr. F. v.d. Kraats 

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

 

 
                          

Van de kerkrentmeesters 
 
Collecteopbrengsten november - december 2019. 

Kerk en diaconie €    560,70 
Muziekfonds €    994,50 
Orgelfonds €      67,70  
Restauratiefonds €    104,30 
Diaconie Nepal €      66,00 
Diaconie de Herberg €    238,60  

 

Bloemendienst op 31 mei 
 

Op 1e Pinksterdag zondag 31 mei is er weer de jaarlijkse bloemendienst. Wij brengen dan 
bloemen naar oudere gemeenteleden en mensen die niet meer naar de kerk kunnen 
komen vanwege ziekte. Zo laten wij weten dat zij niet uit onze gedachten zijn. 
Graag vragen wij uw hulp om na de dienst ons te assisteren met het rondbrengen van 
enkele boeketten bloemen. Vraag gerust naar iemand die bij u in de buurt woont, u 
hoeft niet heel ver weg. Onze dank is groot! 

De diaconie 

https://www.animaatjes.nl/lijnen/bloemen-en-natuur/lijnen-bloemen-en-natuur-280287
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De bloemen gingen naar……. 

 
                  
 

Het verhaal van Ds. P.H. Borgers* 
 

e nieuwe eeuw begint mooi voor de familie Borgers in Amsterdam als op 21 mei 
1900 hun zoon Paulus Hermanus geboren wordt. De jongen heeft een goed stel 

hersens meegekregen en haalt in 1917 zijn HBS-diploma. 
Hij vervolgt zijn weg in het bankwezen. Een veelbelovende carrière ligt voor deze 
jongeman in het verschiet, ware het niet dat diep in hem een ander verlangen sterker en 
sterker wordt. 
Gesprekken met de Evangelisch-Lutherse predikant P. Groote, doen Borgers besluiten 
dat ook hij dominee wil worden. 
Na z’n werkdag op de bank, wijdt hij zich in de avonduren aan de studie theologie. 
Weliswaar moet hij zich daarvoor eerst nog de talen Grieks en Latijn eigen maken, maar 
hij weet die worsteling te volbrengen. 
In 1927 begint dan zijn predikantschap, hij neemt het beroep aan van de Evangelisch-
Lutherse Gemeente te Monnickendam. Daarna volgen Den Helder en Rotterdam 
alvorens hij op 11 juni 1935 het beroep aanneemt van de gecombineerde Evangelisch-
Lutherse Gemeenten van Apeldoorn en Doesburg. 
De ene week gaat hij voor in Apeldoorn, de andere week in Doesburg. En doordeweeks is 
hij altijd op dinsdag in Doesburg. 
Borgers laat zich al gauw kennen als een dominee die zijn horizon graag breed houdt; 
altijd betrokken op wat er in de wereld gebeurt en voortdurend nadenkend over hoe je 
daar als christen in staat. 

D 
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 ‘Mijns inziens moet het Evangelie verkondigd worden, ten volle rekening    
                houdend met den tijd waarin wij leven. 

Men zal / het Evangelie predikend als kind van zijn tijd / er niet aan kunnen  
ontkomen.’ 

Wanneer in mei 1940 Duitse soldaten ook Nederland binnenvallen, spreekt Borgers 
vanaf de kansel klare taal: 

‘Ziet toe, dat niemand u misleide.’ 
Het weerhoudt Borgers er niet van om in het ziekenhuis niet enkel Hollandse gewonden 
te bezoeken, maar ook Duitse en met hen te spreken. 
 
17 september 1943 – De Synodale Commissie van de Evangelisch-Lutherse Kerk heeft 
een conferentie belegd met afgevaardigden van vele Lutherse gemeenten. Borgers 
steekt niet onder stoelen of banken dat hij zich er mateloos aan ergert dat de Synodale 
Commissie tot op heden nog geen krachtig protest heeft laten horen tegen de Duitse 
maatregelen aangaande de Joden. Het wordt hoog tijd, betoogt Borgers, dat de 
Commissie haar beleid in overeenstemming brengt met de geest die leeft in de 
gemeenten. 
‘Wat helpt het om bij de Duitse bezetter te protesteren?’ opperen sommigen, ‘de 
Jodentransporten worden toch niet gestaakt.’  
Borgers antwoordt: 

‘Naar mijn gevoelen heeft dit protest, zoal niet voor de Joden, dan toch voor de 
kerk nut gehad. 
De kerk heeft haar stem dan doen horen tegen gruwelijk onrecht. 
Zij heeft gesproken daar waar zwijgen verloochenen was.’ 

Anderen menen dat sterke bemoeienis van de kerk met daden van de overheid tegen de 
geest van Luther is. 
Borgers dient hen krachtig van repliek: 

‘Zou dit niet de geest van Luther zijn, 
welnu, dan richten wij ons in dit geval niet naar Luther.’ 
 

Zondag 21 mei 1944  ̶   Paulus Hermanus Borgers wordt 44 jaar. 
Deze morgen preekt hij over ‘bidden.’ 

‘Ik hoorde van een dominee die zei: 
‘Ik bid maar niet voor de joden. God weet dat immers toch wel, 
hoe ik erover denk. Dat hoeven wij niet te zeggen.’ 
Zeker, dat is in ieder geval veiliger, maar die dominee is een lafbek.’ 
 

Zondag 1 oktober 1944  ̶  De oorlogsellende in het nabij gelegen Arnhem komt duidelijk 
naar voren in de preek. 

‘Een golf van oorlogsellende is in de afgelopen week geslagen over de inwoners 
van de zoo nabijgelegen en ons zo goed bekende schoone stad Arnhem. 
Wij hebben hen zien komen: de van huis en haard verdreven burgers, die alles 
moesten achterlaten, 
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al hun bezittingen, hun goederen, kostbaarheden en dingen waaraan zooveel 
dierbare herinneringen verbonden zijn, 
behalve dan wat zij als luttele handbagage konden meedragen. 
Wat achterbleef is ten prooi van roovende onverlaten, wellicht prijsgegeven aan 
algehele verwoesting. 
Er zullen dezulken ook in ons midden aanwezig zijn. 
Wij hebben gezien: 
de zieken, de gewonden, de ouden van dagen, de stumpers in de 
noodziekenhuizen. 
Wij hebben bejaarde ouders de doodstijding van hun dochter in Oosterbeek 
moeten brengen. 
Wat een ellende. 
Wat een smart stond er te lezen op de vertrokken, verbeten gezichten der 
ineengedokenen op bakfietsen en karren. 
Welk een beeld van smartelijke ellende boden die opgeladen boerenwagens. 
Een hel was het, zoo hoorde ik enkele vluchtelingen die dagen in een kelder 
hadden gezeten, de toestand beschrijven. 
En God…? 
Want de geloovige mensch betrekt God in dit gebeuren. 
En God…? 
God ziet het. En Hij overziet het alles. 
Hij ziet en peilt de zee van ‘bloed en tranen’, die poel van ellende. 
Hij hoort het koor van klachten.’ 
 

Zondag 8 oktober 1944 -- Nadat op 2 oktober bekende Apeldoorners die in de 
ondergrondse zaten waren vermoord en hun lichamen op straat gelegd met een bord 
‘terrorist’ op de borst, preekt Borgers naar aanleiding van de evangelietekst (Joh.15,13) 

‘Niemand heeft grooter liefde 
dan die zijn leven laat voor zijn vrienden.’ 

Borgers zegt in zijn preek: 
‘In een wereld die davert van krijgsrumoer worden wij geroepen om met 
elkander het Heilig Avondmaal te vieren. 
Terwijl de wereld vervuld is van haat, predikt deze gewijde maaltijd ons -
woordloos- de hoogste liefde. 
Het kan wel niet anders of wie zich ernstig heeft voorbereid op dezen maaltijd, 
heeft in meerdere of mindere mate het conflict beleefd tusschen de gevoelens, 
die bij hem werden gewekt door het wreede  en vreeselijke mensch-onteerende 
schouwspel, dat in den aanvang van deze week werd gezien en de gevoelens, 
welke de maaltijd, tot welken wij nu samengeroepen werden, bij ons behoort te 
wekken! 
Gij begrijpt wat ik bedoel.  
Ik denk aan de ‘lijkententoonstelling’, die men op den openbare weg voor 
volwassenen en kinderen heeft georganiseerd.  



28 
 

Dat een ter plaatse gedoode eenigen tijd op die plek gelaten wordt, is op zichzelf 
vreeselijk, maar wanneer men gedoode menschen opzettelijk tentoonspreidt, 
dan spreekt daaruit een gezindheid, die men slechts met den naam ‘duivelachtig’ 
kan qualificeren.  … 
‘Niemand heeft grooter liefde dan die zijn leven laat voor zijn vrienden.’ 
De menschen wier lijken deze week tentoongesteld werden, hebben een offer 
gebracht. 
Een offer voor hun vrienden. 
Dat woord van Jezus Christus geeft de levenswaarheid weer, welke wij ons 
heden voor ogen stellen!’ 

Klare taal spreekt Borgers in deze zelfde preek als het gaat om wat je als christen nu toch 
aan moet met de vergeving… 
 ‘Natuurlijk… wil ons hart waarlijk liefde kennen, dan moeten wij ook vergeven! 

Maar het wil niet zeggen dat wij den duivel vergeven moeten! 
Den duivel vergeeft men niet. 
Dien bestrijdt men! 
…En nu kunt U er anders over denken, maar ik zie het zoo: 
Ik blijf met alle kracht en alle felheid die in mij is, 
protesteren tegen hen, die het walgelijke deden. 
Ik blijf ook als Christen een rechtvaardige straf eischen voor deze boosdoeners. 
Dat strijdt niet met het Avondmaal. 
Dat strijdt niet met den wil van Christus. 
Wie het anders ziet, heeft er m.i. een ziekelijke en ongezonde kijk op!’ 
 

7 december 1944  ̶   Borgers neemt de preek nog eens door die hij heeft geschreven voor 
een huwelijksbevestiging vandaag. 
Opeens staan mannen van de Sicherheitsdienst aan de deur die hem arresteren en 
overbrengen naar de Willem III-kazerne in Apeldoorn en vandaar naar Kamp Amersfoort. 
Hij weet kleine briefjes het Kamp uitgesmokkeld te krijgen, voor zijn vrouw en zoon. 
 
11 december 1944 – ‘Ik ben nu, zooals je misschien al gehoord zult hebben, sedert 
Zaterdagmorgen in Amersfoort. 
Ik heb als oudere boven de 40 een rustig baantje: aardappelen schillen. 
Er is drie maal appèl. Dat is het kwaadste, maar met Gods Hulp komen wij er zeker door. 
Wees moedig en flink. Vertrouw op Hem, die `t Al regeert. 
Wij voelen ons niet alleen, maar in Zijn Hoede. Ik voel mij rustig en sterk.’ 
 
28 december 1944 – ‘Iederen dag geef ik alles over in de hand Gods. Ik ben dankbaar dat 
ik altijd vrijmoedig heb getuigd. 
Dat geeft mij nu groote rust. En juist nu ervaar ik meer dan ooit de kracht en de 
heerlijkheid van het geloof. 
De Kerstdagen zijn voorbij; wel heel anders dan gewoon. 
Ik was veel bij jullie. Toch tobde ik niet. Ik wensch jullie allemaal een gezegende 
jaarwisseling. 
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Brenge 1945 ons weer bij elkaar. Maar al gaat het anders dan wij wenschen, Gods wil 
geschiedde. 
Met Hem zijn wij altijd veilig. Ik ben nog in dienst van het Evangelie. Soms meer dan in `t 
gewone leven. 
Dat klinkt gek, maar het is zoo.’ 
 
10 januari 1945 – ‘Gisteren zijn hier 800 lui opgeroepen voor transport naar Duitsland. 
Ik was er niet bij. Wat zullen ze met ons doen? 
God weet het. Ik heb alles in Zijn Hand overgegeven.’ 
 
21 januari 1945 – ‘Je briefje van 7 Januari ontving ik gisteren en dit was het 2de berichtje 
dat ik kreeg. 
Je kent nu den weg. Maak je over mij geen zorg… 
Ik geef alles over in Gods Hand. Dit heb ik nooit te voren zóó sterk gedaan. 
Daarom ben ik rustig. Ik bid dat ik spoedig bij jullie mag zijn, maar diep in mijn hart blijf ik 
zeggen: Uw Wil geschiede. 
Het is een wonderlijke weg, die ik gaan moet. Toch ben ik, als ik terug zie, zoo rustig. 
Ik heb geen zelfverwijt. Ik ben blij geleefd en getuigd te hebben zooals ik deed’ 
 
Op 2 februari 1945 wordt Borgers afgevoerd in een open, tochtige goederenwagon 
naar Neuengamme bij Hamburg.   
Deze dependance van Sachsenhausen was een groot concentratiekamp, dat weliswaar 
geen gaskamers bezat, maar waar zo’n 43.000 mensen zouden omkomen ten gevolge 
van de gruwelijke omstandigheden in het kamp. 
Drie dagen duurt de erbarmelijke tocht naar de hel van Neuengamme. 
De ontberingen in Kamp Amersfoort hebben Borgers al zodanig verzwakt, dat hij niet 
meer in staat is overeind te komen. 
Liggend houdt hij nog zijn laatste preek. 
 
Op 10 februari 1945 bezwijkt zijn zieke lichaam en sterft hij, 44 jaar. 
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Tekst Stadsvertelling (Doesburg) door Ds. Chris Kors; bron “De Lof der Liefde, het leven en sterven van 
Ds. Paulus Hermanus Borgers, door W.F. Jense. 
 
* Noot van de redactie. We hebben omwille van de authenticiteit de teksten van ds. P.H. Borgers, zonder 
correcties naar hedendaags Nederlands, weergegeven. 
 

Apeldoorn herdenkt de bevrijding 
 

Van ons aller Miep Mooy ontving de 
redactie een mooi verslag over “De 
terugkeer van Jan van Pommeren” (koster 
van de Evangelisch-Luthers kerk Apeldoorn 
tijdens WO-2).  
 

e dauw lag nog over de velden, het 
zal ongeveer ’s morgens 7 uur zijn 

geweest, toen aan de Parkweg 11, achter 
de Lutherse kerk een tandem uit de 
overdekte rijwielstalling tevoorschijn werd 
gehaald. Het vervoermiddel kon zeker de 
toets der kritiek doorstaan. Prima banden 
en dat was voor het 4e oorlogsjaar een 
unicum. 

Twee jonge mensen van 23 en 13 jaar oud 
(Vera Godron & Chris van Pommeren), 
hadden het plan opgevat om op deze 
herfstdag per tandem een tocht te 
ondernemen naar Zevenaar. Het was niet 
zomaar een pleziertochtje, maar een rit 
die zeker niet van gewaar was ontbloot. 
De Duitsers waren in die tijd nerveus, men 
zag dat niet alles meer van een leien dakje 
ging. Door de geallieerden werden  
konvooien op diverse wegen beschoten – 
met alle catastrofale gevolgen van dien. 
Voedseltransporten per Duitse 
vrachtwagens strandden, maar ook vielen 
er slachtoffers onder diverse etenhalers 

D 

Glasschildering en 
herdenkingsplaats in 
de voormalige 
Lutherse kerk van 
Doesburg. 
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die per fiets hun schamele opbrengsten 
naar huis transporteerden. 

 
De 20e oktober 1944 was een prachtige 
dag, de natuur was gekleurd met 
schitterende herfstkleuren en het leek in 
geen enkel opzicht aan te sluiten bij de 
ellende die Nederland doormaakte. 
Wij hadden er weinig oog voor en onze 
aandacht was gericht op ons reisdoel, 
Zevenaar, met het doel vader Jan van 
Pommeren uit de onmenselijke handen 
van de bezetter te bevrijden.  
Vera was de Duitse taal goed machtig en 
wij hoopten dat dit er aan kon bijdragen 
om onze reis met succes af te ronden. 
 
Om ongeveer 8.00 uur vertrokken wij en 
onze tocht voerde langs het Apeldoorns-
Dierens kanaal en tot Dieren gebeurde er 
eigenlijk weinig schokkends. Waarschijnlijk 
waren de geallieerden, maar ook de 
Duitsers nog niet goed wakker, maar na de 
koffietijd, toen wij waren gevorderd tot de 
dijk Dieren-Doesburg, begon de narigheid.  
De Engelsen meenden het luchtdoel-
geschut, dat her en der stond opgesteld, 
te moeten bestoken vanuit jachtvlieg-
tuigen. Als een haas doken wij van de 
tandem en zochten dekking onderaan de 
dijk. Natuurlijk beseften wij niet aan welke 
gevaren wij waren blootgesteld, want 
toen het schieten was afgelopen, 
vervolgden wij opgewekt weer onze reis. 
 

Het schieten in de verte (of was het 
dichtbij?) bleef doorgaan en wij 
aanvaardden dat maar als normaal en zo 
tegen 11.30 uur kwam Zevenaar in zicht 
en de Turmacfabriek was gauw gevonden. 
Voor de grote fabriekspoorten stonden 
een aantal bruinhemden van de 
organisatie ‘TODT’. Het waren vriendelijke 
mensen die ons geen strobreed in de weg  

legden en ons zelfs de weg wezen door de 
wirwar van gangen. 
Het was geen opgewekt gezicht om door 
de fabrieksgangen te lopen en onbewogen 
te blijven, want ondergoed en met name 
lange onderbroeken hingen over de 
centrale verwarmingsradiatoren te 
drogen. De verwarming brandde natuurlijk 
niet.  
Eigenlijk was de fabriek uitgestorven en 
dat was geen wonder, want ieder moest ’s 
morgens voor dag en dauw (zo rond 5.00 
uur) opstaan en in kolonne naar 
Pannerden en Herwen en Aardt lopen om 
loopgraven en tankwallen te graven voor 
de Duitsers. 
 
Wij hadden geluk, want vader Jan had 
zaaldienst. Zijn slaapplaats was niet in de 
fabriek, maar in een groene houten barak. 
Hij hoefde niet te graven, omdat hij net 
zoals zo velen dysenterie had en dat 
verklaarde ook het grote aantal lange 
onderbroeken dat over de radiatoren hing. 
Het weerzien was emotioneel en vader Jan 
kon zijn emoties maar slecht in bedwang 
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houden. De barak was niet erg groot, maar 
moest wel aan ongeveer 40 mensen 
onderdak bieden. 
Tegen de wanden lag stro en daar moest 
men op slapen. In het midden stond een 
tafel met een beperkt aantal stoelen.  
Enige dagen geleden was er een 
beschieting geweest en de inslagen waren 
te zien en juist in de hoek waar vader Jan 
sliep. Het gebeurde toen zij niet aanwezig 
waren. 
 
Nadat alles was verteld, ook hoe het in 
Apeldoorn was gesteld, moest er een plan 
de campagne worden opgesteld. 
Vader Jan had weinig hoop dat hij zou 
mogen vertrekken. Er waren de laatste tijd 
wel meer vertrekvergunningen afgegeven, 
maar buiten Zevenaar controleerden de 
SS’ers en die verscheurden deze vergun-
ningen. 
Vera vond dat alles op alles moest worden 
gezet om een vertrekvergunning te 
bemachtigen. Zij was dan ook niet voor 
een kleintje vervaard. Zij stevende 
rechtstreeks af op het kantoor van de 
Duitse SS en zij vertelde in smetteloos 
Duits welke dringende redenen er waren 
om vader Jan te laten vertrekken. Zij 
gooide natuurlijk ook al haar vrouwelijke 
charme in de strijd en dit vermurwde 
uiteindelijk de betreffende SS-
commandant. 
 
Al zwaaiend met het briefje kwam zij in de 
barak en binnen een paar minuten was de 
terugtocht geregeld. Chris moest 
noodgedwongen achterop de tandem en 
zo ging het drietal de Turmacpoort uit en 
de bruinhemden zwaaiden naar ons en 
wensten ons goede reis. 
 
Het kan niet anders dan dat van 
Godswege onze reis werd begeleid, want 

zonder ene aanhouding of 
onregelmatigheid bereikten wij Eerbeek 
en wij moesten even uitrusten bij een 
klant van vader Jan aan de Mensinkweg 3 
in Eerbeek. Het was maar een momentje, 
maar de inwendige mens kon worden 
versterkt en welgemoed begonnen we aan 
de laatste 18 kilometer naar Apeldoorn. 
Niets stond terugkeer naar huis meer in de 
weg en zonder moeilijkheden konden we 
voor spertijd thuis zijn. In de Parkweg 
aangekomen werd hij verwelkomd door 
moeder. Wat waren zij dankbaar en blij 
dat alles weer ten goede was gekeerd. Alle 
wederwaardigheden werden uitgewisseld. 
Lof voor Vera die met grote 
vastberadenheid haar vrienden een grote, 
niet meer weg te denken, dienst bewees.  

 
Tot slot zij nog opgemerkt dat vader Jan 
eigenlijk nooit meer de oude werd. Hij 
bleef last houden van dysenterie en hij 
had ook last van beklemming op zijn borst 
en een en ander werd niet als een  
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belastende angina pectoris herkend. 
Binnen een jaar na zijn bevrijding stierf hij 
zeer plotseling.  

Hij werd op 20 oktober 1944 bevrijd uit 
Zevenaar en op 19 oktober 1945 moesten 
wij hem ten grave dragen. 

 
Tekst: waarschijnlijk opgesteld door een gemeentelid en bewaard door Elisabeth 
Foto’s: Miep Mooy / www.dwangarbeidersapeldoorn.nl /www.geheugenvanapeldoorn.nl 
 

      
 

Leerstoel voor Luther in Kampen (4)  
 

a de afwijzing – op dit moment - van het subsidieverzoek  door de Commissie  
Bewaren en Inbrengen van de Lutherse Traditie ( ComBILT) bepleitte ik in het vorige 

nummer van Opwaarts meer druk op de Synode te gaan uitoefenen. Immers niet minder 
dan 25 Lutherse gemeenten zagen een door de Synode bekrachtigde subsidie als een 
goede zaak.  Zo zou toch best aan de Synode gevraagd kunnen worden  gebaseerd op 
welke argumenten  de uitspraak van ComBILT  wordt overgenomen. 
Of hoe de aanvraag aangepast zou moeten worden om wél tot resultaat te komen. En de 
25 Lutherse gemeenten die de subsidieaanvraag steunden, zouden aan de andere 
gemeenten kunnen vragen waarom zij zich van steun onthielden. Ik twijfel er niet aan dat 
deze vraag verrassende antwoorden kan opleveren.  Voorlopig is er  over  de financiering 
van de Lutherse leerstoel in Kampen  geen  doorbraak te melden. Tenminste……. 
optimistische Lutheranen weten dat zij goed zijn in buiten de schijnwerpers verzonnen 
listen á la Tom Poes!  Overigens wordt de druk op de Synode  op dit moment zeker niet 
groter nu  de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting in december meldt : 
“De KBLS dankt alle sponsoren en anderen die de Leerstoel aan de TUK (Kampen) hebben 
ondersteund. Mede daardoor kon prof. Hiebsch ook dit jaar ( 2019) weer veel bereiken in 
het onderzoek naar Luther en het (Nederlandse) lutheranisme en het verspreiden van deze 
kennis .” 

N 
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Prima dat er blijkbaar meewerkende geldverstrekkers zijn maar  het voedt wel de rigide 
visie van ComBILT dat gemeenten (en individuele Lutheranen) zelf maar meer moeten  
bijdragen.  
 De geldmiddelen waarover ComBILT beslissingen mag nemen zijn toch juist bij uitstek 
bedoeld voor onderzoek en het verspreiden van kennis.  Een voorbeeld hiervan vindt u 
elders in deze OPWAARTS. (Blz. 35) Een column van prof. dr. Hiebsch uit Kampen (!) over 
Martin Luther en Fritz Bauer.  Zeker geen eenvoudige kost maar wat betreft de inhoud  
waard om meermalen te lezen.  Als een uitdaging tot nadenken en handelen in voorjaar 
2020 wanneer we terugkijken op de jaarlijkse herdenking bij de plaquette aan de kerk door 
een volgende groep 8 van basisschool ’t Schrijvertje. 
 

Maarten Brand   
 

Lutherse trouwbijbel blijft nog even logeren …. (3) 
 

egin 2019 liet de Lutherse gemeente Zierikzee-Zeeland  ons weten dat zij in het bezit 
waren gekomen van een trouwbijbel uit Deventer. Het ging om de trouwbijbel van 

Teunis Cornelissen en Elsje Steinvoorde. Zij trouwden in onze Lutherse kerk op 13 juni 
1928. Afgesproken werd dat deze bijbel bewaard zou blijven in Apeldoorn totdat wellicht 
familieleden  gevonden konden worden. 
De eerste zoekpogingen in de achterliggende maanden leverden geen bruikbare 
informatie op.  Dat betekent niet dat deze zoektocht wordt gestopt. In en rond ons 
kerkgebouw  vullen we nu eerst andere tijd vragende prioriteiten in. U kunt daarbij denken 
aan bijvoorbeeld de afronding van de voortuin, jawel inclusief een Luthers appelboompje. 
Of de nieuwe hederabeplanting aan de zij-schutting. En meest recent de opknapbeurt van 
twee extra (vergader)kamers aan de achterzijde. 
Eerst dus tijd en energie richten op onze Kerk-van-Nu; daarna weer gerichte aandacht 
richting het verleden. Vindt u het jammer dat deze trouwbijbel nog even blijft logeren?  
Aarzel dan niet zelf op speurtocht te gaan, bijv. via Google. Ik weet uit ruime ervaring hoe 
verslavend dit zoeken kan zijn. 
 

Maarten Brand 
 

Lutherse Kerkmuziek 
 

e Lutherse kerk is een zingende kerk. Jaar in jaar uit zet de Stichting Lutherse 
Werkgroep voor Kerkmuziek zich in om jong en oud aan het zingen te houden.  In mei 

2020 zullen er weer jeugd-muziekdagen worden gehouden. Na de doorstart in 2015 
worden de zesde Jeugdmuziekdagen georganiseerd in de buurt van Lexmond. De 
afsluitende Vesper is in de Lutherse Kerk in Culemborg op zaterdagmiddag 23 mei om 
15.00 uur. 
De 70e  Werkweek voor Kerkmuziek van 2020 is een feestelijke lustrum-editie  eind juli  in 
Hoeven. Het slotconcert vindt plaats op vrijdag 31 juli om 17.00 uur in de kapel van 

B 
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Hoeven.  Er wordt dit jaar veel feestelijke kerkmuziek ingestudeerd van o.m. de 
componisten Schütz, Mendelssohn  en Pepping.  
De Kerkkorendag 2020 zal worden gehouden op zaterdag 24 oktober in de Lutherse Kerk 
in Dordrecht, beter bekend als de Trinitatiskapel.  Deze dag valt samen met de jaarlijkse 
Lutherdag, georganiseerd door de Lutherstichting.  
Meer informatie : www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl   

Maarten Brand 
 

Column Prof. Dr. Sabine Hiebsch 
 

p het eerste gezicht lijkt er geen 
verbinding te zijn tussen Martin 

Luther, de eerste reformator van  de 
16e eeuw, en Fritz Bauer (1903-
1968), een joodse Duitse jurist wiens 
naam verbonden is met de arrestatie 
van Adolf Eichmann in Argentinië 
(thema van de film Der Staat gegen 
Fritz Bauer, 2015) en met het 
Auschwitz proces in Frankfurt, 1963-
1965 (thema van de film Im Labyrinth 
des Schweigens, 2014).  
Fritz Bauer studeerde rechten en 
economie. Direct in 1933 werd hij als 
jood en sociaaldemocraat uit zijn 
ambt ontslagen vanwege 'anti-nazi 
activiteiten'.    Na enkele maanden in 
een concentratiekamp wist hij via Denemarken naar Zweden te vluchten. Na de oorlog 
keerde hij terug naar Duitsland en speelde een actieve rol bij de opbouw van een 
democratisch rechtssysteem. Dat dit heel moeilijk was, bleek onder andere in 1952, tijdens 
het Remer-proces. Otto Ernst Remer was als officier in de Wehrmacht in Berlijn ten tijde 
van de aanslag tegen Hitler op 20 juli 1944. Na de oorlog richtte Remer een 
rechtsextremistische neonazi partij op.   
De aanslagplegers van 20 juli, onder andere Claus Graf Stauffenberg, maar ook andere 
verzetsstrijders zoals Wilhem Canaris en Dietrich Bonhoeffer waren voor hem hoog- en  
landverraders. En zo noemde Remer hen ook in het openbaar. Fritz Bauer zorgde ervoor 
dat Remer zich voor deze uitspraken voor de rechter moest verantwoorden.  
Bauers aanklacht werd inhoudelijk ondersteund door een viertal rapporten, waaronder 
één van de dogmaticus en Lutherkenner Hans-Joachim Iwand (1899-1960).  
En hier ligt de verbinding tussen Bauer en Luther. Bauer argumenteerde dat een 
onrechtstaat zoals het Derde Rijk die dagelijks tienduizenden moorden pleegt, iedereen 
het recht tot noodweer geeft. Hij spreekt niet alleen van het recht op Tyrannenmoord, 
maar van een plicht tot verzet tegen een onrechtstaat. Bauer baseerde zijn argumentatie 
vooral op het rapport van Iwand, die wederom Luther daarin centraal gesteld had, met 

O 

http://www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/
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diens interpretatie van Romeinen 13. Daarmee onderscheidde Iwand zich van grote delen 
van de lutherse kerken in Duitsland die in de nazi periode aan het gezag van en voor de 
staat hadden vastgehouden.  
Iwans zag zich door Luthers theologie gesteund in de opvatting dat een staat die niet meer 
de goeden en het goede beschermt, geen rechtsstaat meer is en daarom ook niet meer 
naar Gods wil handelt. Daaruit volgt een bijbels recht tot verzet.  
Iwand gaf daarmee een actualisering van Luthers theologie die ook in de huidige context 
uitdaagt tot nadenken en handelen.  
 
Prof. dr. Sabine Hiebsch, Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het 
(Nederlandse) lutheranisme, Theologische Universiteit Kampen. 

Bron: Nieuwsbrief nr. 6, december 2019 
           Kooiman – Boendermaker – Luther Stichting  

 

Wist u dat…..? 
 
Wist u dat….. 

- het klusteam nu bezig is om het oude jeugdhonk op te knappen? 
- er wel zeven lagen verf op de kozijnen zaten? 
- de onderlaag bestond uit kranten dd. 15 sept 1955  
- Maarten Brand weer de jaarlijkse herdenking van ds. Borgers en dhr. Koot heeft 

verzorgd? 
- niemand zich heeft gemeld over de geheimzinnige figuur in de tuin? 
- dit Hans Meijnen was? 
- avondmaalstellen vaak van zilver zijn? 
- zilver een desinfecterende werking heeft? 
- u dus niet bang hoeft te zijn voor besmettingen? 
- we Hans Meijnen kwijt waren? Zie volgende blz. 37 

 
Info website: Lutherse Kerk Apeldoorn 

 
De website www.luthersekerkapeldoorn.nl is dé website om actuele informatie te vinden 
over onze kerk.  
U kunt daar OPWAARTS, maar ook andere artikelen lezen en/of downloaden. 

De redactie 
 

De klusgroep aan het werk 
 
Zoals u allen weet wordt er hard gewerkt het voormalige “jeugdhonk” om te toveren tot 
een mooie vergader- en omkleedruimte. Dat gaat niet geheel zonder kleine problemen. 
Wateroverlast omdat de wasmachine van de bovenbuurman zijn sop niet kwijt kon. Er 
iets meer lagen verf en behang waren aangebracht in het verleden dan was voorzien. 

http://www.luthersekerkapeldoorn.nl/
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Maar ook dat we een mooie orginele  deur vonden die vakkundig was weggewerkt maar 
nu weer ingezet zal worden. 

 
LB.Oude leidingen verwijderen. Midden: waar komt dat water vandaan? RB. De tegeltjes in 
de schouw worden van groene (!) verf ontdaan. 
LO. Hans slijpt oude scharnieren weg. RO. Maarten houdt van relaxed verf afkrabben. 
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Informatie uit de PKN en Classis Gld Zuid & Oost 
 

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 
 
 

Activiteiten: De Groene Hoed 
 
 

Lezing 

Engelen in de kunst door Marian van Caspel 
Door de eeuwen heen zijn engelen, in al hun verschijningsvormen, een geliefd 
onderwerp in de kunst. Het woord ‘engel’ is afgeleid van het Griekse angelos, dat 
boodschapper betekent. Met hun vleugels bewegen engelen zich vrij tussen onze wereld 
en ‘de andere wereld’: de hemel of de geestelijke wereld. Toch werden zij in de kunst 
van de eerste eeuwen van het christendom zónder vleugels afgebeeld. Deze zouden 
immers te veel hebben doen denken aan de gevleugelde hemelfiguren uit de profane 
Grieks-Romeinse cultuur. Een ander punt is dat engelen officieel geslachtloos zijn, maar 
ook hiervan wordt in de kunst afgeweken. Vanouds her worden engelen ingedeeld in 
negen groepen. Een mozaïek in het baptisterium van de San Marco in Venetië én een 
mandala van de middeleeuwse mystica Hildegard van Bingen geven inzicht in de 
hiërarchie van deze engelengroepen. De ‘gewone’ engelen en de aartsengelen staan 
onderaan in deze hiërarchie. De aartsengel Raphael, krijgt, tenslotte, speciale aandacht 
in deze lezing. 
Datum  Donderdag 5 maart 2020 
Tijd  20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)  
Plaats   Doopsgezinde kerk 
Kosten                   € 5,- per persoon, inclusief drankje in de pauze 

 
 

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 19 maart 2020 
Reizen door China en Japan, door Marius Schepman 

D 
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Donderdag 16 april 2020 
Met Bach op de koffie, door Rob over de Linden 
Plaats  Regentessekerk (achterzaal) 
Tijd  16.30 - 19.00 uur 
Kosten                   € 4,-- per persoon 

 

Literatuurkring 
Boekbesprekingen en literaire zoektochten 

o.l.v. Theo van Driel 
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 4e 
bijeenkomst kiezen we het boek “Dit zijn de namen” van Tommy Wieringa 
Data   25 maart, 27 mei  
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 

 

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 31 maart 2020 
  Overige data zijn nog niet bekend 

Eat & meet vindt plaats aansluitend aan de gesprekskring. Voor meer 
informatie over de gesprekskring zie pagina 37 (de Groene Hoed) 

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 
 

Excursiecafé 
Het kloosterleven in de Essenburgh 

Met het oog op de excursie naar Priorij de Essenburgh in Hierden verkennen we in het 
excursiecafé al vast in vogelvlucht de betekenis van deze communiteit.  

mailto:t.driel22@upcmail.nl
mailto:albertenmargriet@diekema-arkema.nl
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Een documentaire over het kloosterleven in de Essenburgh  geeft een indringend portret 
van twee mensen die -na gehuwd te zijn geweest- kozen voor een leven in dit klooster. 
Na deze documentaire kunt u genieten van een eenvoudige maaltijd. 
In Harderwijk, op steenworpafstand van Hierden, bevindt zich het museum Marius van 
Dokkum, eveneens de bestemming van de excursie van 27 mei. Voor meer informatie 
over deze excursie, zie pagina 20 in de programmagids van de Groene Hoed. 
Datum  Donderdag 14 mei 2020 
Tijd  16.30 – 19.00 uur 
Plaats  Regentessekerk 
Kosten   € 4,- per persoon voor de maaltijd 
 

Excursie  
Priorij De Essenburgh / Museum Marius van Dokkum 

Hierden / Harderwijk 
Onze excursie start met een bezoek aan landgoed De Essenburgh te Hierden. Hier maken 
we kennis met de Norbertijnen in Priorij De Essenburgh. Na het middaggebed in de kapel 
van het klooster lunchen we in het kasteel de Essenburgh. 
’s Middags bezoeken we In Harderwijk het museum Marius van Dokkum. Van Dokkum is 
een eigentijdse kunstenaar en illustrator, woonachtig in Ugchelen. Zijn schilderijen zijn 
speels, kleurig, grappig, maar hebben vaak ook een diepere betekenis. De kunstenaar zal 
ons zelf rondleiden in ‘zijn’ museum.  
Zoals gebruikelijk gaan we met de bus vanaf de Regentessekerk en zullen we onderweg 
koffie of thee met gebak krijgen. Ook staat er een lunch voor ons klaar. We sluiten de 
dag af met een aangeklede koffie. 
Datum  Woensdag 27 mei 2020 
Tijd  9.30 – 17.30 uur 
Plaats  Vertrek bij de Regentessekerk 
Aanmelding Martha Delsman, marthadelsman@gmail.com 

tel. 055 – 3550077 
Kosten   ca. € 40,- zonder Museumjaarkaart 
  Ca. € 35,- met MJK 
Het bedrag moet uiterlijk 15 mei 2020 overgemaakt worden op bankrekening NL28 RABO 
0125 5456 81 t.n.v. M.M.M. Delsman-Kresmer. 

 

Noot van de redactie. 
 

Een bijna overvolle OPWAARTS deze keer. Er was zoveel kopij (dank daarvoor!) dat we niet 
alles hebben kunnen plaatsen. Daarom een iets kleinere letter dan u gewend bent. Een 
artikel over “Compassion” de organisatie om kind(eren) te sponsoren, wat we als ELG 
Apeldoorn gaan doen, dat komt in het zomernummer. Het artikel van Ben Lössbroek staat 
inmiddels op onze website.  
Wij wensen u veel leesplezier! 

 

mailto:marthadelsman@gmail.com
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Avinu shebaShamayin 
 

 
 
 
 
 
Bron: wikipedia -messiaanse studies – Werner Stauder 
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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 
medewerker      
hr. G.R. Bloemendal Moerbosch 15 7323 BZ Apeldoorn 055-3121603 

          
Pastoraal meldpunt bij ziekte, ziekenhuisopname, overlijden: hr. G.R. Bloemendal 
  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 - Kvk 76441520 / Diaconie 82411 3809 - Kvk 764401636 
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 


