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Morgengebed 

 
eer, ik dank u voor deze nieuwe dag.  
Gij alleen weet wat hij me zal brengen. 

Ik neem hem uit uw hand aan, uur na uur. 
 
Geef me rust en vrede, zin voor de realiteit,  
moed om langzaam voort te gaan.  
 
Ik vraag u me, minstens af en toe,  
wat vrijaf te geven van mijn plichten en taken,  
zodat ik tijd zal hebben voor de mensen die troost nodig hebben. 
 
Laat me deze dag zien als een akker 
die ik met de ploeg moet openscheuren  
om er liefde in te kunnen zaaien.  
 
Wil niet vergeten dat ook ik van tijd tot tijd vrienden nodig heb 
die me voorzichtig vragen  hoe het gaat. 
 

Anton Kner 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

H 
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Meditatie - Vertrouwen op 
 
“Klikspaan, boterspaan, je mag niet door mijn straatje gaan” zo begint een, 
waarschijnlijk ook nog voor u, bekend kinderliedje. De zaterdag Trouw van 16 mei 
opende hiermee haar artikel over epidemieën op bladzijde 11 van bijlage De 
Verdieping. Nooit heb ik geweten dat dit versje van oudsher met de problematiek 
van melaatsen te maken had die te dichtbij de gezonde mensen kwamen. De krant 
vertelt erover. Wikipedia vult aan:  
“In de Middeleeuwen werd met een clapspaen een spaan hout bedoeld, waarmee 
een melaatse een klepperend geluid maakte om zijn naderen aan te kondigen. 
Deze klepper werd ook wel een lazarusklep genoemd. Analoog hieraan werd de 
menselijke tong ook wel een klapspaan genoemd. Wanneer een persoon veel 
praatte en aldus zijn tong (klapspaan) veel gebruikte dan werd deze persoon een 
klapspaan of klikspaan genoemd”.  
De gevolgen van melaatsheid worden in Trouw gelegd naast die van corona. Toen 
moest men zich melden, melaatsen droegen speciale kleding en men had geen 
flauw idee wat er tegen de ziekte kon worden gedaan. Nu moeten we afstand van 
elkaar houden en weet men nog niet welk medicijn corona kan tackelen en 
terugdringen. In de Middeleeuwen was het heel normaal dat iemand 10 á 11 
ernstige of minder serieuze uitbraken van melaatsheid had mee moeten maken. 
Als we dat naast corona leggen kan ons nog heel wat te wachten staan. 
Melaatsheid is een begrip dat ons als vanzelf bij de Bijbel terecht brengt. In het 
bijzonder naar het verhaal over melaatsheid. In Mattheüs 8:3, Marcus 1:42 en 
Lucas 5: 12-13 wordt verteld over die ene man die al zijn vertrouwen op Jezus stelt 
en hij wordt van zijn melaatsheid genezen. Lucas verhaalt in hoofdstuk 17: 11 – 19 
over een groep van 10 melaatse mannen, die vlak voordat Jezus aan Zijn 
lijdensweg begon, bij hem kwamen. Ook zij vertrouwden op Jezus en hun 
vertrouwen werd niet beschaamd. Genezen en wel mochten zij zich bij het 
tempelpersoneel melden om zich gezond te laten verklaren. Er is in de loop van 
de tijd een medicijn ontwikkeld om melaatsheid uit te bannen. Een doodernstige 
en hectisch verlopende ziekte kon vanaf dat moment worden bestreden. We 
zitten nu middenin de hectiek rondom het coronavirus. Een doodernstige en zeker 
ook hectisch verlopende ziekte voor diegene die het trof en treft. Een hectiek die 
eerder vergroot dan verkleind wordt door alles wat de media hierover uitbraken. 
Wat is waar en waar zijn we nu in feite aan toe?  Volgens een overzicht van de 
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Stentor van 11 mei, staat corona m.b.t. haar gevolgen op de twee na laagste plaats 
op de lijst van epidemieën. Russische griep, Aziatische griep, HIV/aids, Spaanse 
griep, pokken en pest gaan met ruime dodelijke cijfers, die in de miljoenen lopen 
per epidemie, aan corona vooraf. Er is dus alle reden om vertrouwen te hebben in 
de ontwikkeling van een nieuw medicijn, zoals de melaatsen op Jezus 
vertrouwden. Vertrouwen kan te maken hebben met los durven laten. Dingen die 
je zelf niet kunt oplossen mag je overlaten aan hen die dat wel kunnen. Er ligt nog 
wel een andere taak waar corona ons voor wakker schudt. Vrede, gerechtigheid 
en heelheid van de schepping mogen we tegen het licht zetten van de 
doorgeschoten globalisering, die op haar beurt een gigantische aanslag pleegde 
en pleegt op de in bruikleen gekregen moeder aarde. Aan deze christelijke plicht 
mogen we proberen, ieder naar eigen vermogen, inhoud te geven. Alle kleine 
beetjes samen vormen een groter geheel. Ook daarop mogen we vertrouwen.  
Blijf gezond en het ga u goed! 

Ruud Bloemendal 
 

De Aanwezige – een gedicht in crisistijd 

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

 
Oeke Kruythof 
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Van de voorzitter 

Het COVID-19 virus houdt ons in de greep. 

anaf halverwege maart zit ons kerkgebouw op slot. Ook voor onze kerk geldt 
dat we helaas gedwongen zijn om onze deuren te sluiten vanwege het COVID-

19-virus. Dat is natuurlijk jammer, maar de gezondheid van onze gemeenteleden 
gaat natuurlijk voor alles. Dit betekent echter niet dat we binnen de kerkenraad 
helemaal stilzitten. We vergaderen tegenwoordig digitaal, dat is wel even 
wennen, maar werkt ook een stuk efficiënter. Daarnaast hebben we de afgelopen 
twee muziekdiensten opgenomen en die kunnen via YouTube worden bekeken. 
We krijgen hierover veel positieve reacties! Ook hebben we rond Pasen een aantal 
gemeenteleden verrast met een bloemetje van de diaconie. Tot slot proberen we 
via de telefoon ook zoveel mogelijk mensen te bereiken en is ons wekelijkse 
Rondje via de e-mail uitgebreid met die mensen die ook graag op de hoogte blijven 
over het wel en wee van onze Gemeente. Als u zich daar nu ook bij wilt aansluiten, 
kunt u zich aanmelden bij Anna Leentfaar. (annaleentfaar.1@kpnmail.nl). 

Hoe nu verder?  

We zijn als kerkenraad aan het nadenken over het weer geleidelijk openen van 
het kerkgebouw voor zondagse erediensten.  Hiervoor dient er een protocol 
opgesteld te worden om in ieder geval te voldoen aan alle richtlijnen van de 
overheid.  Zoals het er nu naar uitziet gaan de diensten niet eerder dan 5 juli a.s. 
starten. En dan natuurlijk met een beperkte hoeveelheid mensen in het 
kerkgebouw.  We hebben in de kerk gekeken hoeveel mensen we kunnen plaatsen 
op basis van 1,5 meter afstand houden. Hierbij nemen we als uitgangspunt dat 
mensen uit één huishouden wel naast elkaar kunnen zitten. Dit betekent dat we 
ongeveer 30 mensen in onze kerk kwijt kunnen. Dit zijn er niet veel, maar voor de 
reguliere diensten is dit voldoende. Voor de Muziekdiensten is dit natuurlijk niet 
voldoende, dus daar zullen we andere maatregelen voor moeten nemen. 
Voorlopig blijven we deze diensten opnemen en dan kunnen ze op zondag (of de 
dagen erna) worden bekeken via YouTube. Daarnaast kijken we of we met een 
reserveringssysteem kunnen gaan werken, zodat we niet mensen hoeven weg te 
sturen als er teveel komen voor die Muziekdienst. 
Voor de diensten met het Heilig Avondmaal zullen we ervoor zorgen dat ieder zijn 
eigen beker heeft en zelf een ouwel kan pakken. Het koffiedrinken vóór (bij 
Muziekdiensten) en ná de dienst zal voorlopig nog niet kunnen. Ook zullen we 
ervoor moeten zorgen dat het toiletgebruik tot een minimum beperkt blijft, we 
meer dan normaal zullen schoonmaken en dat we overal mogelijkheden hebben 
om onze handen te ontsmetten.  

V 

mailto:annaleentfaar.1@kpnmail.nl
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Wanneer dit alles definitief is vastgelegd en goedgekeurd zullen we dit zo spoedig 
mogelijk via de geëigende kanalen communiceren. 
Voor het overige merk ik dat door het COVID-19 virus heel veel zaken blijven liggen 
en dat overleggen met andere gemeenten en met de Synode geen doorgang 
vinden. Laten we hopen dat wanneer de maatregelen de komende weken worden 
versoepeld, we ook dit soort zaken weer kunnen oppakken en we kunnen gaan 
kijken hoe we met z’n allen deze nieuwe werkelijkheid positief kunnen verwerken. 
 
Voor nu wens ik u allen een goede gezondheid en kracht toe om met deze 
situatie om te gaan! 

Paul Roomer 
 

Mensen om niet te vergeten 

oor zover we weten hebben we geen gemeenteleden verloren door de 
corona-epidemie. Dank God! Maar er zijn in de afgelopen tijd kostbare 

mensen overleden, 'gewoon' van de ouderdom en de gebreken die waren 
meegekomen: Lucia van Nassauw, Tinus van der Ende en Bep van Schaik. 
Hieronder worden ze herdacht. 

ds. Pieter Oussoren 
Lucia van Nassauw - de Boer werd geboren op 7 januari 1929 en is overleden op 
20 februari 2020. De uitvaartplechtigheid was op 28 februari op Heidehof.   
Uit de toespraak van haar schoonzoon Huib van Iwaarden: 
 

Vandaag nemen we afscheid van Moeder – Oma - OmaOma: 
Lucia van Nassauw – de Boer. 

 

Eigenlijk toch nog een onverwacht afscheid. Want hoe vaak hebben we deze week 
niet tegen elkaar gezegd: “Met Kerst zat ze nog zo lekker te eten” en “ze voelde 
zich weer beter, wilde een mobiele telefoon”.  
Woensdagmiddag 19 februari zat ze nog op de rand van haar bed samen met 
achterkleinzoon Josaï in haar handen te klappen. 
En dan is het donderdagochtend 20 februari, een bericht van een van de 
verzorgenden van afdeling “Kayersbeek”: "Uw Moeder heeft een onrustige nacht 
gehad." Toen we even later op de afdeling aankwamen wisten en zagen we, dat 
we de andere familieleden óók moesten gaan informeren en naar Apeldoorn laten 
komen.  
In de loop van de dag hebben we allemaal afscheid van haar genomen.  En om zes 
uur, toen we allen rond haar bed stonden, is ze overleden. 
Moeder – Oma – Omaoma was tot op het laatst scherp van geest. Het waren 
fysieke ongemakken die haar parten speelden. Vooral haar slechte gehoor was 

V 
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vreselijk voor haar. Dat verhinderde haar om naar de kerk te gaan, muziek was 
niet meer om aan te horen, en een gehoorapparaat is maar een lastig ding, aldus 
Moeder, want dan hoor je wel heel veel. 
We missen een Moeder die altijd gespreksstof had, ook al stond je met de deurkruk 
in je hand, dan was je nog niet weg. Dan moest toch nog even gemeld worden 
welke politicus ze niet zo graag mocht en dat koningin Maxima wel vreselijk 
peenhaar had.  
We missen een Oma en oma-oma die gek was op haar klein- en 
achterkleinkinderen. Onze trouwfoto’s in de kast konden naar achteren. De 
kleintjes stonden nu vooraan. 
Ook in het ziekenhuis toonde ze niet alleen haar scherpte maar ook haar humor.  
Op vrijdagochtend toen de internist met een heel gevolg de “grote” rond deed, 
eindigde hij het gesprek met Moeder met de vraag: “en mevrouw Van Nassauw, 
heeft u nog vragen?” 
“Ja dokter”, zei Moeder toen, “hoe laat is het eigenlijk, want ik kan vanuit mijn bed 
de klok net niet zien”. Zo’n vraag hadden de dokter en zijn team nou niet verwacht. 
Zo zijn er veel herinneringen die ons doen glimlachen. 
Ik wil besluiten met een kleine anekdote  over een ijsvogel. Het is bekend dat dat 
de lievelingsvogel van prins Willem van Oranje was. Maar ook vader “Willem van 
Nassauw” vond het een fantastisch mooi vogeltje.  
En op de dag van de begrafenis van Vader,  22 november 2010, zat bij ons in de 
tuin een ijsvogeltje op de schutting. Daarna nooit meer in onze tuin gezien! 
Deze week liep onze vriendin Cecilia, die Vader en Moeder ook goed kenden, door 
het Oost-Groningse land. Zij stuurde een berichtje: ik heb hier nog nóóit een 
ijsvogeltje gezien. En nu zie ik er TWEE !  U begrijpt dat dit voor ons een bijzondere 
symbolische belevenis was. 
 

Uit de trouwbijbel van Willem en Lucie 
lazen we Johannes 6:65-70a. Hun 
trouwtekst was de verzen 68 en 69: 
'Jezus zeide dan tot de twaalven: gij 
wilt toch ook niet weggaan? Simon 
Petrus antwoordde Hem: Here, tot wie 
zullen wij heengaan? Gij hebt woorden 
van eeuwig leven. 
 

Mijn toespraak bij de uitvaart was als volgt: 
Acht jaar geleden werd ik haar predikant, dus zó jong als op dit fotootje heb ik 
haar niet gekend. Maar  het is een mooi fotootje - van 18 juni 1953. Lucie is daar 
24. Ze zijn drie jaar verloofd geweest; de drie jaren daarvoor was Willem soldaat 
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in Indië. Inmiddels is hij (of wordt hij) buschauffeur bij de NZH. Lucie is coupeuse, 
– haar vader was of is nog kleermaker. Lucie en Willem zijn beide goed gekleed, – 
in het nieuw, denk ik, maar ..... 'zonder poespas': dat mantelpakje en dat kostuum 
gaan ze veel vaker dragen. Misschien heeft Lucie ze allebei zelf gemaakt. 
Ze komen net uit de kerk; hun huwelijk is daar ingezegend door ds. De Ru, dezelfde 
denk ik die ik later ontmoet heb toen hij bestuurder was van de Hervormde Kerk. 
Een aardige man; dat moest ook wel, anders had hij, denk ik, van Lucie hun 
huwelijk niet mogen inzegenen. 
Ik kan me ongeveer voorstellen hoe het gesprek is geweest ter voorbereiding van 
de trouwdienst, – een gesprek vooraf tussen Lucie en de dominee, want Willem 
was wel hervormd maar 'niet zo van de kerk'. Waarom willen jullie tóch trouwen 
in de kerk?, wilde de dominee weten. Lucie: omdat ik niet ánders zou willen! God 
en Christus horen d'r bij op zo'n belangrijk moment! Zo heb ik ook in Amsterdam 
in de Lutherse kerk aan het Spui belijdenis gedaan, vijf jaar geleden, en ben ik toen 
ook gedoopt. Mijn ouders zijn gelovig en ik wil niets anders! "Een ander geloof dan 
het christelijke zou toch óók kunnen?”, zei de dominee toen! "Krijg het nou een 
beetje! Zo zit ik niet in elkaar! Dus nú ook, ik wil verder met het geloof, en Willem 
is het daar mee eens." 
Praktisch als ze waren ('als je van de kerk bent moet je d'r wat aan dóén') gingen 
ze allebei op het kerkkoor van Zandvoort en naar de Bijbelkring. Drie dochters 
hebben ze kunnen verwelkomen en grootbrengen. Ze hadden het goed. Er bleef 
maar één wens over: een huurhuis met een tuintje, en dat vonden ze uiteindelijk 
hier in Apeldoorn. Hier was, anders dan in Zandvoort, ook een Lutherse kerk, en 
hier gingen ze (voor Lucie) 'terug' naar de Lutherse kerk,– weer bij het kerkkoor 
en op de gesprekskring, die door Lucie in haar sappige Amsterdams werd 
omschreven als 'de lulclub van de dominee'. Maar ze was er altijd, zolang ze goed 
horen kon en genoot er van, op haar manier: "Ik vind dominees door de week 
menselijker dan op zondag." Ze was niet van de revolutie in de kerk, ze was trouw 
aan de kerk, aan de familie, aan de hortensia's, aan de eend die kwam broeden. 
En aan Willem: "Waarom  zou je naar een ander willen. Geen man is volmaakt!" 
Willem werd koster, – wat ná hem schoonzoon Huib is geworden. 
Lucie heeft in 2010 Willem moeten inleveren, en geleidelijk aan véle vrienden, 
buren en bekenden. En ook: haar gehoor. Dat inleveren viel niet mee, maar ze 
heeft het geloof en de basisvreugde in het leven behouden, zodat ze tot het einde 
toe heeft kunnen zeggen: "Het is goed zo" en "Huil niet om een oud mens". 
God danken voor haar en huilen om haar, – dat kan allebei op deze dag. Want we 
zijn een kostbaar mens rijk geworden, maar we moeten haar toch ook, of we 
willen of niet, inleveren, – en bewaren in ons hart! 
God hebbe haar ziel. Amen. 
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Martinus Jacob van der Ende is op 1 december 1921 geboren te Loosduinen en 
op 9 maart 2020 gestorven te Apeldoorn. Deze hervormde emeritus-predikant 
kwam graag in onze kerk vanwege de prachtige kerkruimte ("zó hoort een kerk te 
zijn") en vanwege de stijlvolle Lutherse liturgie. Dus werd het op maandag 16 
maart ook een 'complete (lutherse) hoofddienst'.  
Ik hield daarin  de volgende minipreek. 
 

Misschien zeg ik het te cru, – maar: Tinus is 
net op tijd gestorven. Vorige week zondag 
zat hij hier nog, goed in vorm, 'verheugd en 
dankbaar', maar gelukkig heeft hij niet 
hoeven meemaken dat gisteren heel veel 
kerken in Nederland op slot zaten, ook deze. 
Want hij was een man van de kerkgang, niet 
uit dorre plicht, maar voor zijn plezier en 
stichting. Daarmee was  hij geen doorsnee 
dominee. Hij is met vreugde geroepen 
geweest om 'herder en leraar' te zijn, 
mensen in preken aan te zetten tot denken 
en geloven en mensen mee te nemen in 
lofzang en gebed en bewust leven, in gezin 
en familie, in het maatschappelijk geheel en 
als het even kon met een stukje tuin. Maar 

hij is ook altijd een dominee geweest die zelf voedsel zocht voor geloof, hoop en 
liefde, die voor zichzelf de Bijbel nodig had, die zelf God nodig had, – die geen 
brood kon uitdelen als hij het niet kreeg uit de hand van God en zijn engelen. 
Daarom was hij hier zo'n plezierige kerkganger; hij was niet zoals je ze wel hebt, 
een `blaséje` oude zeur. Hij was iemand die iets van ons, zijn collega's, 
 verwachtte voor hart en ziel. Daarom kwam hij – al reed hij niet meer met z'n 
eigen auto– zo jong over op een bepaalde manier. (De specialist zei een week 
geleden bij de hersenscan: er zit een kleine verstopping, maar aan de hersenen 
zelf mankeert niets, – zo gaaf en fris zie ik ze maar zelden). 
Bladerend in het verhaal van zijn leven werd ik een beetje jaloers. Ik ben te laat 
geboren dacht ik. Ik had hem éérder willen meemaken, niet pas vanaf 2012. Ik lag 
nog maar net in de wieg toen hij op vrije zondagen met Willem Barnard door een 
nog ongeschonden Berlijn wandelde. Toen hij met emeritaat ging kwam ik net op 
gang. Hij moet een begenadigd prediker geweest zijn. Als kinderen zochten Hans 
en Wijntje al naar het geheim daarvan. Waar haalt hij alles vandaan? Alleen maar 
uit die stille studeerkamer? Jezus werd veroordeeld omdat hij maar drie dagen 
nodig zei te hebben om de tempel in Jeruzalem af te breken en op te bouwen. 
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Tinus, heb ik begrepen, kon in een uur een bijbelgedeelte problematiseren, 
'afbreken', analyseren en dan als nieuwe blijde boodschap weer in elkaar zetten. 
Hij kon levens van mensen uiteenleggen, uitleggen en weer opbouwen en in elkaar 
zetten, richting geven. Hij kon vrienden maken en vijanden, want een zachte 
heelmeester was hij niet. Hij was een uitgesproken 'rooie' dominee, – één van een 
groep hervormde predikanten die ná de Tweede Wereldoorlog nóóit meer wilden 
zwijgen over het concrete aardse leven in Nederland. Niet overal in de kerk 
konden ze dat aan. Maar: gevoed door liturgie en geloof van de kerk, door Gods 
woord en God zelf, heeft hij ná zijn werk nog heel lang mogen genieten van zijn 
emeritaat.  
God hebbe zijn ziel. Amen. 
 
Bij de uitvaart van Martinus  waren we nog met 35 mensen in plaats van de 
verwachte 100 tot 140 (er stond al een beeldscherm met geluid klaar in de 
Lutherzaal, maar de lock-down haalde ons in).  
 
Maar Bep van Schaik ging heen midden in het corona-tijdperk, dus buiten het zicht 
van haar gemeente. Anna Leentfaar schrijft over deze altijd zo beminnelijke en 
goedgeklede vrouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb Bep leren kennen in de Evangelisch Lutherse kerk hier in Apeldoorn.  Ik zat 
altijd achterin naast de paal, en Bep zat wanneer zij kwam altijd twee banken voor 
mij. Ze was er niet altijd, maar kon toch gerust een trouwe kerkgangster genoemd 
worden. Toen ik in De Loohoek kwam wonen, woonde zij daar ook. Ook buiten de 
kerk hadden wij contact. Bep heeft het niet altijd gemakkelijk gehad de laatste 
jaren van haar leven. Haar gezondheid heeft een paar zware klappen gehad, 
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waardoor zij regelmatig in het ziekenhuis belandde, en vaak daarna moest 
revalideren in Spelderholt en Randerode.  

Haar laatste jaren heeft zij in de 
Groene Hoven in Kerschoten gewoond. 
Daar bezocht ik haar regelmatig, en zij 
had altijd veel te vertellen. Zo heeft zij 
na de scheiding van haar eerste man 
hun naaiwinkeltje aan de Asselsestraat 
alleen verder voortgezet. Zij heeft haar 
dochter Anja en zoon Berthold vrijwel 
alleen opgevoed. Later heeft zij nog 
een nieuwe liefde gevonden. Hij is 
helaas na een paar jaar overleden, 
waardoor zij weer alleen kwam te 
staan.  
Na wéér een ziekenhuisopname 

verbleef zij weer tijdelijk in Randerode. 
Twee weken voor de sluiting van Randerode voor bezoek ben ik nog bij haar 
geweest, en zij had toen nog het vertrouwen na haar ontslag naar 
woonzorgcentrum Wilhelmina in Anklaar te kunnen gaan. In de laatste week van 
haar leven ging het met haar gezondheid hard achteruit en op 28 maart is zij rustig 
haar Heer tegemoet gegaan. 
Ik vond haar een sterke vrouw, die alle uitdagingen van het leven dapper 
tegemoet trad. Zij werd op 22 maart 1934 geboren in Apeldoorn en is daar 86 jaar 
later ook overleden.  
Het was vreemd om van haar geen afscheid te nemen, maar op de 
Eeuwigheidszondag zullen wij haar zeker wel de aandacht geven die zij verdiende. 

 
Anna Leentfaar 

 

Voor wie gestorven zijn…. 
 

Blijf geborgen in je naam, 
wees als een mens gezegend, 

om wat je hebt gezegd, en om wat is verzwegen. 
De rafels van je hart omdat je bent gesleten. 

Om je wezen, zwak en sterk. 
Leven is een mensenwerk. 
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Blijf geborgen in je naam, 
wees als een mens gezegend, 

om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten. 
Wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte. 

Onvermijdelijke pijn 
voor wie mensen moeten zijn.  

 
Blijf geborgen in je naam, 

wees als een mens gezegend,  
om je vasthoudendheid, om angsten in het donker. 

De pijnen in je lijf en je geloof in morgen. 
Wisselvallig is het tij 

voor wie mensen kunnen zijn. 
 

Blijf geborgen in je naam, 
wees als een mens gezegend, 

om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten. 
Je liefde en je hoop, de keren dat je lachte. 

Alle zegening en heil 
van wie mensen mogen zijn.  

 
Blijf geborgen in je naam, 

wees als een mens gezegend, 
om heel je reisverhaal met alle mensenfouten. 

Om vriendschap en begrip en ongeschokt vertrouwen 
Om het leven mettertijd  

van de naam “Ik zal er zijn”. 
 

Gonny Luijpers 
Uit: Eva’s lied (uitg. Kok-Kampen) 

 

Een echt – lutherse begrafenis? 
 

laatsvervangend-vereerd voelde ik me, als oud-predikant van luthers 
Apeldoorn, dat de familieleden Van der Ende in maart jl. voor hun overleden 

vader om een ‘echt-lutherse begrafenis’ vroegen. Ze bedoelden daarmee: hij 
(Tinus van der Ende) is altijd hervormd geweest, maar op z’n oude dag gunde hij 
zichzelf minstens een keer per maand een kerkgang bij de lutheranen, want ‘die 
diensten zijn zo stijlvol; de liturgie is heel mooi, en de kerk is ingericht zoals het 

P 
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hoort: altaar en kruis centraal in de aandacht en een goede bediening van het 
Woord’; of nu de uitvaartdienst op diezelfde manier gehouden kon worden: in de 
kerk en met dezelfde liturgie. 
Natuurlijk kon dat, zei ik, niet wetend dat de kerk na deze uitvaart op slot zou 
gaan! En zo gaat het in normale omstandigheden meestal: als de uitvaartdienst in 
de kerk wordt gehouden volgen we de zondagse orde van dienst; in andere 
ruimtes ben ik persoonlijk minder vormvast: het ís de kerk niet, dus dan hoeft het 
ook niet de kerk te zíjn. 
Ik heb geen ervaring met uitvaarten in het lutherse moederland, Duitsland, - dus 
voor Nederland sprekend kan ik zeggen: afgezien van de orde van dienst is er niet 
veel verschil tussen een lutherse en een anders-protestantse uitvaart. Behalve op 
één punt: hoe het lichaam van de gestorvene in de kerk wordt geplaatst. 
Hervormden en gereformeerden zetten de overledene altijd met het hoofd aan 
het hoofdeinde van de kerk en met de voeten naar de gemeente toe. Hij/zij kijkt 
ons als het ware aan. Rooms-Katholieken laten de ontslapene ‘kijken’ naar altaar 
en kruis; het hoofd is tussen de gemeenteleden, de voeten zijn bij de voet van het 
altaar. Hoe doen lutheranen het? Op z’n Rooms! Ze zeggen wel dat wij wat 
‘Roomser’ zijn dan andere protestanten; nou, hierin zéker. Ik roep altijd naar 
uitvaartleiders in lutherse rouwdiensten: denk erom, op z’n Rooms, de voeten bij 
het altaar! En zo geschiedt dan. 
Voor beide vormen is iets te zeggen; theologisch is de lutherse opstelling 
veelzeggender, denk ik. Ook als ontslapene ga je op ‘tot Gods altaar’ en kom je te 
staan (te liggen!) ‘onder het Woord’. Je bent niet iemand die zijn bezoek ontvangt, 
je bent een eerste en heel speciale kerkganger; jij kunt niets meer, maar om je 
heen doen je liefsten en anderen alles wat jij deed: zingen, bidden het Woord 
horen en bewaren. Ik ben ervoor om deze lutherse gewoonte vast te houden. 

Pieter Oussoren 
 

Coronaberichten 

anaf 15 maart jl. is onze lutherse kerk gesloten vanwege de  corona-uitbraak. 
Dat is natuurlijk een domper voor al onze trouwe en incidentele bezoekers. 

Daardoor zijn er echter wel andere initiatieven ontplooid om contact met elkaar 
te houden.  
Zo zijn er een paar mensen die trouw mensen bellen voor een praatje. Gelukkig 
gaat het met de meesten van u relatief goed, al hakt de sociale afstand er bij 
sommigen flink in. 
Het wekelijkse Rondje langs de velden bericht niet meer over de diensten, maar 
geeft wel berichten  over gemeenteleden, kerkenraadsbesluiten en informatie 
over mogelijk te bekijken tv-programma’s en kerkdiensten. Wilt u ook meelezen 

V 
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met deze nieuwsbrief, stuur dan uw e-mailadres naar 
annaleentfaar.1@kpnmail.nl. U kunt op elk moment laten weten het Rondje niet 
meer te willen ontvangen.  
De muziekdienst van Pasen en van de maand mei zijn in onze kerk opgenomen, 
met alleen de daarvoor benodigde mensen: musici, zangers, predikant en 
kerkenraadsleden van dienst en natuurlijk onze onvolprezen Huib van Iwaarden 
als opnameleider. 
Deze diensten zijn op YouTube te zien en te beluisteren. Een paar honderd 
mensen hebben deze diensten daar gevolgd. Vele positieve reacties zijn daarop 
binnengekomen. Daarom worden de muziekdiensten voorlopig op deze manier 
gevierd, met dank aan Theo van Willigenburg en de musici en zangers, die bereid 
zijn dit op zaterdag op te komen nemen.  
Hopelijk kan de kerk haar deuren snel weer openen, al dan niet met aanpassingen 
in de opstelling. 
Er werden als tastbaar blijk van belangstelling kaarten gestuurd naar mensen. 
De verwachting is dat bij het uitkomen van deze editie van OPWAARTS het besluit 
over openstelling van de kerk (in welke vorm dan ook) genomen heeft kunnen 
worden. Dan hopen we snel iedereen te kunnen begroeten in onze, nu zo lege 
kerk. 
De Luthersoos/De Groene Hoed heeft momenteel geen activiteiten. Heeft wel een 
voorlopige planning voor juli en augustus. Ze blz. 37 en 38 
 

Anna Leentfaar 
 

Van de Diaconie 

it jaar met Pasen hebben wij een aantal gemeenteleden verrast met een 
bloemetje. De bloemen zijn door een ieder hartelijk ontvangen. Ook de 

musici die hebben meegewerkt aan de eerste opgenomen muziekdienst hebben 
wij een bloemetje overhandigd. 
Ook tijdens de jaarlijkse bloemendienst welke heeft plaatsgevonden tijdens het 
pinksterweekend werden onze oudere gemeenteleden en mensen die niet meer 
naar de kerk kunnen komen vanwege ziekte wederom verrast met een bloemetje. 
 
Van de voedselbank Apeldoorn hebben wij een oproep ontvangen. 
Vanwege de coronacrisis is er bij de voedselbank een tekort ontstaan aan 
basisproducten; met name pasta, rijst en houdbare melk. 
De voedselbank doet een oproep aan ons of wij kunnen helpen met het inzamelen 
van deze drie basisproducten. 
Mocht u één of meerdere producten hebben dan vernemen wij het graag.  

D 

mailto:annaleentfaar.1@kpnmail.nl
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Ook is het mogelijk een financiële donatie te doen via de doneerknop op de 
website: www.voedselbank-apeldoorn.nl 
 

Lisette Roomer 
 

Het Rondje langs de velden in coronatijd 

u we als gemeente niet meer regelmatig kunnen samenkomen, de 
kerkenraad via Zoom vergadert en de Muziekdiensten via YouTube 

uitgezonden worden, is het extra weldadig om elke vrijdag een nieuw Rondje 
langs de velden te ontvangen van Anna Leentfaar. De kring ontvangers is sinds 
de lock-down van 7 weken geleden dan ook fors uitgebreid (vandaar dat de  
e-mailadressen nu ook verborgen blijven). Het is fijn om te merken dat Anna veel 
werk maakt van haar kerkberichten, met nieuws vanuit de gemeente maar ook 
teksten uit het Luthers Dagboek of Liedboek. Met haar verzorgde e-mails steekt 
Anna mij en anderen wekelijks een hart onder de riem. Hulde! 
 

Theo van Willigenburg 
 

Volhouden 

en nieuwsbrief tussen de dagen dat we gedenken 75 jaar geleden bevrijding 
en 80 jaar geleden begin van oorlog en bezetting. 

 
(Jan Luyken, 1649-1712) 

Een afbeelding over volhouden in Exodus 17 
Het Oecumenisch Leesrooster gaf voor zondag 3 mei als alternatieve lezing een 
perikoop uit dit hoofdstuk. Israël wordt tijdens de lange tocht door de woestijn 
plotseling aangevallen door strijders van Amalek. De Israëlieten verdedigen zich. 
Op afstand staat Mozes. In zijn geheven handen, de houding van gebed, houdt hij 

N 

E 

http://www.voedselbank-apeldoorn.nl/
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zijn staf. Houdt hij die hoog, dan is Israël de sterkste. Laat hij de staf zakken, dan 
heeft Amalek de overhand. Het komt er dus voor Mozes op aan, dat hij volhoudt. 
Houdt maar eens vol in diezelfde houding. Het lukt hem niet. Maar hij is niet 
alleen. Aäron en Chur (HSV: Hur) ondersteunen hem. Samen houden ze vol tot de 
zon ondergaat. Of zoals de Naardense Bijbel het mooi zegt: “tot aan de thuiskomst 
van de zon”. 
Volhouden, toen. Steeds maar hetzelfde, maar het moet omwille van je mensen, 
die zijn aangevallen. 
Volhouden, op afstand. En met die woorden is er een verbinding met nu, crisistijd 
vanwege een virus dat ons leven zo sterk beïnvloedt. Maar tegelijkertijd: er is 
meer. 
 
Volhouden. 
In NRC staat een artikel van Ben Tiggelaar: “Volhouden: lessen uit de psychologie”. 
Hij zegt daarin o.a. dat het niet draait om wilskracht, maar om beloning. Dat bleef 
bij mij haken. 
Waar doe je het voor? Voor Mozes is het duidelijk: voor God en Zijn volk. Tegen 
de agressie. 
Wat is vandaag de beloning? De pandemie helpen indammen. Maar het kost 
inspanning. En creativiteit, zoals bij Aäron en Chur. Wordt het teveel, Mozes? 
Kunnen we je helpen om vol te houden? Hier is een steen, zodat je erbij kunt gaan 
zitten. Het is niet de gebruikelijke gebedshouding, normaal sta je, maar in tijden 
van nood mag de orde doorbroken worden. 
 
Volhouden nu. Als samenleving. Naarmate het langer duurt, wordt het moeilijker. 
-  volhouden als kerk. Digitale hulpmiddelen zijn mooi, maar ik merk bij mezelf dat 
ik in zo’n digitale dienst steeds meer het samenzijn, samen bidden en samen 
zingen ga missen. En zoals ik de ontmoeting mis met predikanten/kerkelijk 
werkers en kerkenraden, zo zult u de beperkingen in pastoraat en samenkomen 
ervaren. Persoonlijk geloof kan niet zonder geloofsgemeenschap. 
-  toch volhouden in het laten branden van de lamp van het Evangelie, dan maar 
digitaal, 
-  volhouden in helpen waar hulp nodig is, 
- volhouden in het gebed voor allen en zeker ook voor hen die in de 
gezondheidszorg werken dat zij zullen volhouden, ook nu de grootste druk 
(voorlopig?) voorbij is.  
En we zoeken en vinden oude en nieuwe wegen. 
 
Volhouden de eeuwen door. Met Christus. In de brieflezing voor 3 mei, 1 Petrus 
2, gaat het om Zijn volhouden in het lijden, omdat Hij goed doet en omdat Hij onze 
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zonden draagt. Maar Hij houdt vol om als een herder te zijn voor Zijn volgelingen. 
1 Petrus zegt daarbij: ons tot voorbeeld. 
 
Volhouden met geheven handen “tot aan de thuiskomst van de zon”. 
En daarna, wanneer een nieuwe dag aanlicht.  
Laten we naast Mozes en Petrus ook Paulus het woord geven, omdat het leven 
meer is dan omgaan met een bedreiging door een virus: 
“Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch 
krachten (of een virus) heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook 
maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij 
ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer” (Romeinen 8:38-39). 
Om elke dag opnieuw te ontdekken en te bidden. 
Samen. 

Dr Jaap van Beelen 
Classis predikant 

 
Muziekdiensten in juni en juli 2020 

Zondag 14 juni 2020 - 12.00 uur   Eerste zondag na Trinitatis 
Jazzmuziek in de kerk 
 

 
 

et kerkorgel heeft in de Jazz niet echt een belangrijke rol en Jazz klinkt ook 
niet zo vaak in de kerk. Toch is het orgel heel geschikt voor dit genre, zoals 

bijvoorbeeld Count Basie liet horen. 
Organist Berry van Berkum heeft de traditie opgepakt en samen met misschien 
wel de beste klarinettist van Nederland, Steven Kamperman, richtte hij Het Orgel 
Trio op, waarbij contrabassist Dion Nijland het anker werd tussen de twee 
hoofdrolspelers. 
Het trio zal in de Muziekdienst van 14 juni een selectie spelen uit het oeuvre van 
altsaxofonist Charlie Parker (1920-1955). Maar ook een grootheid als Duke 

H 
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Ellington (1899-1974) is te horen. Daarnaast begeleiden Berry, Steven en Dion de 
samenzang op swingende en jazzy wijze.  
 
Zondag 12 juli 2020 - 12.00 uur  Vijfde zondag na Trinitatis 
Orgelmuziekdienst 

 
Tijdens deze orgelmuziekdienst staat het Leeflangorgel 
centraal waarop de 24-jarige organist Floris van Gils zal 
soleren. Floris van Gils speelde al op jonge leeftijd orgel 
en combineert zijn studie theologie aan de VU in 
Amsterdam met de studie orgel aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag en de opleiding kerkmuziek 
aan Codarts Hogeschool voor de Kunsten – Rotterdam. In 
2019 werd hij benoemd als organist in de Oud-katholieke 
St. Gertrudis kathedraal  in Utrecht. 

 
Terugblik op de muziekdiensten in april en mei 2020 

 

 
 Muziekdienst eerste Paasdag 2020 
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Collecteopbrengst Muziekdienst Pasen. 
 

an de oproep om met de Muziekdienst van Pasen uw collectegift over te 
maken op de rekening van de kerk is door slechts 18 mensen gehoor gegeven. 

Dat is niet veel. Daar moet wel bij gezegd worden dat deze 18 mensen samen een 
bedrag van € 500 (!) bijeen hebben gebracht. Heel hartelijk dank daarvoor.  
Wilt u ook een bijdrage overmaken? Elk tientje is welkom!  
Misschien realiseert  u het zich niet zo erg, maar door het sluiten van de kerk loopt 
zij de collecteopbrengsten ook mis. Omdat de muziekdiensten uitgezonden 
worden en de kosten voor de musici het grootst zijn, zijn alle collecte-opbrengsten 
voorlopig alleen voor het muziekfonds. 
 
U kunt uw gift overmaken op rekening NL93ABNA0531127818  
t.n.v. kerkrentmeesters Evang. Lutherse kerk Apeldoorn o.v.v. collecte. 
Heel hartelijk dank! 
 
Inmiddels hebben ruim 260 mensen de muziekdienst van 10 mei online bekeken 
(de Paasdienst is 420 keer bekeken). De eerste reactie op de dienst kwam al om 
12.00 uur binnen (zie onder). De collecte van de paasdienst heeft ruim 500 euro 
opgebracht, de teller van de muziekdienst van mei staat op ruim 410 euro. 
 
Zie blz. 24 voor deze reacties 
 

Volg het programma van de muziekdiensten ook op 
www.luthersekerkapeldoorn.nl 

A 
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Agenda 

Juni 
14 Muziekdienst. Jazz in de kerk. Zie 

blz.18 
12.00 uur  

16 Kerkenraadsvergadering 20.00 uur  
 
Juli 

12 Muziekdienst. Orgelmuziekdienst. 
Zie blz.19 

12.00 uur  

21 Kerkenraadsvergadering 20.00 uur  
 
Augustus 

18 Kerkenraadsvergadering 20.00 uur  
    

Mutaties 

Overleden    
mw. L. van Nassauw-de Boer Woudhuizerallee 132 7325RB  Apeldoorn 
ds. M.J. van der Ende Ravelijn 278 7325BZ  Apeldoorn 
mw. E. van Schaik Marconistraat 119 7316PA  Apeldoorn 
     
Verhuisd (naar)    
hr. S.J. Tiemens Zomeroord 18 7361GL  Beekbergen 
mw. P.M. van der Beek-Molendijk Viattence, Wendakker 2 8181RM  Heerde 
hr.  L.P. Schot Zinkweg 1 7335DL Apeldoorn 
     
Ingeschreven    
mw. I. Daniëls Dorpsstraat 62c 8171BS  Vaassen 
hr. L.J.A. Evers Het Kasteel 800 7325PZ  Apeldoorn 
mw. S.V.M. Evers - Silos Aristotelesstraat 715 7323NP  Apeldoorn 

 
Kerkdienstdiensten Onderwegkerk Hoog Soeren afgelast 
Nu de kerken nog gesloten zijn en niet te voorzien is hoe dat straks gaat als de diensten weer 
gehouden mogen worden heeft de commissie Onderwegkerk, in afstemming met de voorzitter van 
wijkkerkenraad Jachtlaankerk, besloten alle vieringen die voor dit seizoen gepland stonden af te 
gelasten. Dit houdt in dat er op de zondagen in de maanden juni, juli en augustus geen 
samenkomsten zullen zijn in kapel Hoog Soeren. Een volwaardige Onderweg kerkdienst organiseren 
in de kapel met maximaal 30 bezoekers op onderlinge afstand van anderhalve meter is helaas niet 
mogelijk. De commissie betreurt dit besluit zeer en hoopt volgend jaar de deuren weer wijd open te 
kunnen zetten en de bezoekers welkom te heten.  
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Datum Zondagsnaam Bijzonderheden Antependium 
Aanvang Voorganger   2e collecte 

7 juni Trinitatis   wit 
10.00 uur ds. J. v.d. Klis   restauratiefonds 

14 juni 1e zondag na Trinitatis muziekdienst groen 
12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 

21 juni 2e zondag na Trinitatis   groen 
10.00 uur ds. J.E. Leentfaar-   orgelfonds 

  v.d. Brug     
28 juni 3e zondag na Trinitatis Avondmaals- groen 

10.00 uur ds. A. Metske viering diaconie Chanava 
5 juli 4e zondag na Trinitatis   groen 

10.00 uur mw. H. de Reus   restauratiefonds 
12 juli 5e zondag na Trinitatis muziekdienst groen 

12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 
19 juli 6e zondag na Trinitatis   groen 

10.00 uur mw. H. de Reus   orgelfonds 
26 juli 7e zondag na Trinitatis Avondmaals- groen 

10.00 uur ds. C.L. Kraan viering diaconie Chanava 
2 aug. 8e zondag na Trinitatis   groen 

10.00 uur hr. R. Bloemendal   restauratiefonds 
9 aug. 9e zondag na Trinitatis   groen 

  GEEN KERKDIENST     
16 aug. 10e zondag na Trinitatis   groen 

10.00 uur ds. J. Eldering   orgelfonds 
23 aug. 11e zondag na Trinitatis Avondmaals- groen 

10.00 uur ds. A. Metske viering diaconie Chanava 
30 aug. 12e zondag na Trinitatis   groen 

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

6 sept. 13e zondag na Trinitatis   groen 
10.00 uur dr. T. v. Willigenburg   orgelfonds 
13 sept. 14e zondag na Trinitatis muziekdienst groen 

12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 
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Ontvangst Voorbereiding Organist Koffiedienst 
Mededelingen Schriftlezingen Cantor Koster 

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart mw. A. Leentfaar 
hr. P. Roomer mw. A. Leentfaar   hr. F. v.d. Kraats 
hr. P. Roomer mw. L. Roomer hr. B. v. Berkum LisAnna 
hr. M. Brand hr. M. Brand   hr. H. v. Iwaarden 

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

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

hr. M. Brand hr. M. Brand   hr. H. v. Iwaarden 
mw. L. Roomer mw. A. Leentfaar hr. M. Bunt mw. J. Kleinbussink 

hr. M. Groeneweg mw. L. Roomer   hr. E. Brasz 
hr. P. Roomer mw. L. Roomer hr. F. v. Gils LisAnna 

hr. M. Groeneweg hr. P. Roomer   hr. H. v. Iwaarden 
hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar mw. S. Loef mw. A. Leentfaar 

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

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

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

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

hr. M. Groeneweg mw. A. Leentfaar hr. E. Brasz hr. F. v.d. Kraats 
        

hr. J. v.d. Braak mw. L. Roomer hr. M. Bunt mw. A. Leentfaar 
hr. M. Groeneweg mw. A. Leentfaar   hr. E. Brasz 

hr. P. Roomer mw. L. Roomer hr. B. v.d. Linde LisAnna 
hr. M. Brand hr. M. Brand   hr. H. v. Iwaarden 
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Verjaardagen 

 
 

Van de kerkrentmeesters 

Collecte opbrengsten januari, februari en maart 2020 
 

Kerk en diaconie €   612,20 
Muziekfonds €   917,50 
Orgelfonds €     97,30  
Restauratiefonds €     86,10 
Diaconie  €     69,40 

 
vervolg “Terugblik op de muziekdiensten in april en mei 2020”  

ENKELE REACTIES: 
Prachtige, muzikale viering. Ik heb genoten, maar voel nu dubbel hoe naar het is om niet 
in mijn koren te kunnen zingen. Het heeft me wel weer bemoedigd. 
Doe vooral de groeten aan dominee Oussoren. 
Veel succes met jullie muzikale vieringen. 
Hartelijke groet, MK 

https://www.animaatjes.nl/lijnen/bloemen-en-natuur/lijnen-bloemen-en-natuur-280287
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Zojuist de YouTube uitzending van de muziekdienst gevolgd. Prachtige muziek! Bedankt 
daarvoor! 
De mails die we van je over deze dienst ontvingen bevatten geen bijlage. Daarmee 
ontbrak ook de informatie over het bankrekeningnummer.  
Uiteindelijk wel gevonden als bijlage bij de dienst van 12 april. Daar is echter een 1 teveel 
geplaatst in het bankrekeningnummer. 
Kennelijk heeft die collecte toch voldoende geld opgebracht, naar wij hoorden.  
We wilden dit toch even aan je melden. 
Vriendelijke groet, 
H en K  B  (uit de Regentessekerk) 
 
Een mooie zondag Cantate. Van de muziek heb ik zeer genoten. Heel hartelijk dank aan 
alle musici. Een ouderling kerkmuziek: dat kan menige gemeente tot voorbeeld strekken! 
Hartelijke groet ook aan Pieter met zijn prachtige stola, 
Kees van de Horst (voormalig President Lutherse Synode) 
 
Prachtig! 
Dank voor het delen van deze veelbelovende opmaat voor de zomer! 
Erick Versloot (predikant Janskerk Mijdrecht) 

Prachtig de muziekviering van vandaag (10 mei). Ik heb er intens van genoten. Een 
verrassend cadeau in deze zorgvolle en onzekere periode. 
Huib van Iwaarden attendeerde mij op het online beluisteren van jullie vieringen. 
De Paasviering heb ik gisteravond beluisterd. Ook heel mooi. 
Gaat het goed met jullie? Met mij gaat het prima. Goede gezondheid en mobiliteit. Om 
zeer dankbaar voor te zijn. 
Geniet van iedere dag, die je krijgt. 
Tot ziens, hartelijke groet van CB. 
Nog even een aanvulling. Pieter wat droeg jij een prachtige stola! 
 
Harry en ik hebben geboeid geluisterd naar de cantatedienst van deze morgen.  
Bedankt. Ik heb de laptop aangesloten op de tv en zo konden we het groot zien 
(ik dan, want Harry ziet dat niet meer) maar we konden ook luisteren via de soundbar 
en dat kwam het geluid zeer ten goede. 
Lucie en Harry B (leden van de Kogerkerk in Koog aan de Zaan) 
 

Liturgie onder de loep: Het zondagsgebed 
 

oals de gezongen groet niet (meer) de eerste begroeting op zondagmorgen is, is het 
zondagsgebed ook niet het eerste gebed. Het consistoriegebed is – in kleine kring - 

gebeden, en er heeft al een “voorbereidingsgebed” geklonken. En laten we de 
gelezen/gezongen aanroepingen en, gebeden als introïtus, kyrie en gloria niet vergeten. 
Wat is de rol van het zondagsgebed? 

Z 
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Hervormden en gereformeerden zeggen direct “gebed om verlichting met de Heilige 
Geest” of “gebed bij de opening van de Schrift”: dat we een gezegende lezing van de 
Schriften mogen hebben, en dat in alles de Heilige Geest zijn/haar werk mag doen: 
inspireren en bezielen, niet alleen voorlezer(s) en voorganger(s) maar allen die aanwezig 
zijn. Die kant van de zaak komt in de lutherse zondagsgebeden soms ook aan de orde: 
 
   Heer God, wij bidden U, 
   geef ons uw heilige Geest, 
   opdat wij uw Woord horen en aannemen, 
   zodat onze ziel daardoor geheiligd wordt 
   en onze wandel vernieuwd. 
   Door uw Zoon, Jesus Christus, onze Heer. 
       (XVII na Trinitatis) 
 
Maar soms bidt het zondagsgebed om vergeving van zonden, zoals in het 
voorbereidingsgebed al gedaan kan zijn, of om versterking van geloof, hoop en liefde in 
de gemeente, of om de vruchten daarvan, en om meer van Gods Rijk en vrede op aarde. 
Soms klinkt het zondagsgebed als een noodkreet uit een benauwde veste, en is er een 
goede kans dat het dat oorspronkelijk ook is, dat een paus uit de 6e(!) eeuw het heeft 
geschreven toen de stad Rome weer eens belegerd werd door de Germaanse Visigoten. 
Want sinds die oertijd van de westerse kerk en de tijd van Karel de Grote is de collectie 
zondagsgebeden ontstaan, in het Latijn, en daarmee voor onze oren eigenlijk altijd te 
compact. “Maggiblokjes” noemt dominee-dichter Sytze de Vries deze gebeden: je moet ze 
verdunnen om ze aan te kunnen! In het Duitse Gottesdienstbuch staan daarom van elk 
gebed drie vertalingen: een letterlijke, dan een vrijere en ten slotte een die (een deel van) 
de thematiek geheel vrij eigentijds verwoordt. Toen Huub Oosterhuis vijftig jaar geleden 
de zondagsgebeden moest gaan vertalen, heeft hij er meteen voor gekozen om met 
nieuwe bewoordingen te werken. Zo is zijn “Bid om vrede” ontstaan. In het Dienstboek 
van de protestantse kerk vinden we behalve de klassieke lutherse gebeden ook heel mooie 
vertalingen van Wim van der Zee en nieuwe gebeden van Henk Jongerius voor het 
Mattheüs-, Marcus- en Lucasjaar. Meestal kies ik daaruit mijn zondagsgebed. Of toch weer 
de wat hoekige Nederlands-Lutherse bewoordingen: 
 
   Heer God, hemelse Vader, 
   gij geeft ons de moed  
   om het goede te doen. 
   Geef uw dienaren, zo bidden wij, 
   de vrede die de wereld niet geven kan, 
   laat onze harten zich hechten 
   aan uw geboden, 
   zodat wij onze dagen gerust kunnen leven 
   en veilig zijn in uw hoede. 
   Door Jezus Christus, onze Heer. 
     (XIX na Trinitatis) 
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In andere volgorde komen deze gebeden nog steeds allemaal voor in het Romeinse 
Missaal van 1970, – in elk land in de eigen taal. Je bent, op vakantie, in een buitenlandse 
R.K. kerk en hoort zomaar een bekend luthers zondagsgebed voorbij komen. Je hart gaat 
open! 
Ook in Engeland zijn deze oergebeden bekend en geliefd, veel meer dan bij ons. Oudere 
Anglicanen stellen er een eer in om de zondagsgebeden uit het hoofd te kennen, -zoals 
velen van ons vroeger psalmversjes hebben geleerd. Om in tijden van nood toch iets op 
de lippen te hebben. 
      

Pieter Oussoren. 
 

Heel veel dank! 

 
ijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en Randerode 
mocht ik zeer veel reacties ontvangen van de 

kerkenraad, ds. Oussoren en Theo van Willigenburg en vele 
gemeenteleden. Dit heeft mij goed gedaan want de tijd in 
Randerode vond ik zwaar en deprimerend mede door het 
coronavirus. Ik was met iedere kaart, mailtje en bloemen 
erg blij dat er aan mij gedacht werd en ik dank u allen, voor 
zover ik dat al niet persoonlijk gedaan heb, voor uw 
medeleven! 
Graag hoop ik u allen weer spoedig in de kerk of elders te 
ontmoeten.  

Miep Mooij 
 
 

 
Dank voor uw medeleven 

De warme blijken van medeleven die wij ondervonden 
hebben na het overlijden van 

Lucia van Nassauw – de Boer 
zijn voor ons een grote steun geweest. 

                                           Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken! 
 

 
Wiepkje en Huib van Iwaarden  

 kleinkinderen en achterkleinkinderen 
 

 

T 
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Omdat er weinig mensen de uitvaart van onze vader hebben kunnen bijwonen, hebben 
wij een opname laten maken van de uitvaartdienst in de Lutherse kerk. De opname leek 
mislukt door sterke geluidsgalm, maar dit is verholpen. Daarom bieden we jullie de 
gelegenheid om de uitvaartdienst te bekijken. Als u dit wilt kunt u dit via Google Drive, 
stuurt u mij dan een mailtje zodat ik u de link toe kan mailen.  
hansvanderende08@gmail.com 

 
Dicky 

Bij het  vieren en herdenken van 75 jaar vrijheid, het volgende (deel van een) verhaal, 
geschreven door Dirk Delsman bij 60 jaar herdenken. De Dicky uit het verhaal is Dirk van 
nu. Wij hebben dit met toestemming van Dirk overgenomen, en zijn hele oorlogsverhaal is 
te lezen op zijn website: https://sites.google.com/view/pavane/home 
 

ie bevrijding, dat was me een feest… Overal rood-wit-blauwe vlaggen, oranje 
wimpels, Wilhelmus zingen, straatfeesten, wedstrijdjes zaklopen, vuurwerk, 

geweldig. Een drukte op de straten, overal feest.  
En toen weer iets onbegrijpelijks. Een vrachtauto met een platte open bak, of was het een 
paard en wagen, ik weet het niet meer. Maar er stond een stoel op, verder niets. De wagen 
stopte bij sommige huizen. Mannen gingen naar binnen en trokken vrouwen mee naar 
buiten. Ze werden op die stoel op de wagen vastgebonden. Hun haar, soms heel mooi 
golvend haar, werd afgeknipt met een grote schaar. Daarna werd met een scheerkwast 
hun hoofd ingezeept en het hele hoofd werd kaalgeschoren. Daarna kwam een man met 
een blik rode verf en die schilderde een hakenkruis, dat was het teken van de moffen, 
pardon Duitsers, op hun hoofd. En iedereen stond erbij en was vrolijk en lachte. Ja Dicky, 
dat is hun eigen schuld, ze hebben met de Duitsers geheuld. Dicky wist echt niet wat 
heulen was, maar hij vond het verschrikkelijk en snapte er helemaal niets van. Later 
hoorde hij dat sommige van die vrouwen met die Duitsers ‘geheuld’ hadden omdat ze in 
ruil voor dat ‘heulen’ eten kregen. Voor hun kinderen, of voor een zieke vader of moeder. 
Erg hè.  
Toen de oorlog afgelopen was werd alles langzamerhand weer een beetje normaal. Dicky 
mocht een poosje naar een weeshuis, het Luthers weeshuis in Amsterdam. Hij was 

D 

mailto:hansvanderende08@gmail.com
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natuurlijk geen wees, zijn ouders leefden nog, maar thuis moest het wat rustiger worden, 
vooral voor zijn moeder en zijn nieuwe zusje. In dat weeshuis werden de kinderen goed 
verzorgd, ze kregen goed te eten. En omdat Dicky de magerste was van allemaal mocht hij 
altijd… de pannen uitlikken. Als je daar te laat voor het eten aan tafel kwam vond je dus 
niet “de hond in de pot”, maar “Dicky in de pot”. En zo eindigt dit verhaal zoals het ook 
begon. 
Tot slot: veel mensen hebben nu, ruim 60 jaar later, nog steeds last van wat ze als kind 
hebben meegemaakt in die oorlogsjaren. Als ze een sirene horen willen ze zich onder een 
trap verbergen. Als het over bloembollen gaat moeten ze denken aan die heerlijke 
gebakken tulpenbollen, nog steeds loopt ze dan ‘het water in de mond’. En als ze een 
stukje zeep zien denken ze aan hun van geluk huilende moeder. Veel oudere mensen, die 
toen kind waren, hebben nooit meer over die dingen gepraat. Ze kunnen dat niet, ze ‘slaan 
dicht’, hun ogen worden nat van de tranen, ze hebben het nooit ‘verwerkt’. 
Oorlog…, verschrikkelijk.  
Voor iedereen, maar vooral voor kinderen.  
 

 
 

Dirk Delsman  
 

Compassion  

ia mijn vrijwilligerswerk kwam in aanraking met Compassion. Ik vertaal brieven van 
sponsorkinderen naar sponsorouders en vice versa. Compassion is een Christelijke 

tegenhanger van PLAN (voorheen foster parents plan) en doet veel goeds. Omdat ik zelf 
V 
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geen middelen heb om een kind te sponsoren, kwam ik op de gedachte om als lutherse 
kerk een kind te sponsoren. De kerkenraad heeft hierover gesproken en, tot in ieder geval 
míjn vreugde, met dit plan ingestemd. Binnenkort gaan we een kind uitzoeken. Dat klinkt 
wat gek, maar er is een lijst met kinderen die graag opgenomen willen worden in het 
Project. Daarmee hebben wij zeggenschap over wat voor soort kind wij willen: jongen of 
meisje, jong of al wat ouder, en uit welk land. Via deze weg houden we u op de hoogte 
van de ontwikkelingen. Hier volgt eerst wat informatie over het sponsoren van een kind 
via Compassion. 

Hoe werkt de sponsoring? 
Door je maandelijkse sponsorbijdrage  wordt 
je sponsorkind in een Compassion-project 
opgenomen dat door een lokale kerk wordt 
uitgevoerd. Minimaal 2 á 3 keer per jaar 
ontvang je een brief. Je kunt zo vaak je wilt 

een brief terugschrijven. Schrijf je vaker, dan krijg je ook vaker brieven terug. 
Je sponsorkind gaat op een aantal dagen per week naar het projectgebouw. De 
activiteiten zijn per land verschillend. In landen waar het onderwijs gratis is, gaan de 
kinderen naar school en daarna voor aanvullend onderwijs en projectactiviteiten naar 
het project. Waar onderwijs niet gratis is, vinden ook de schoollessen in het project 
plaats. Het Compassion-project begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van ieder kind 
op sociaal, emotioneel, economisch, cognitief, fysiek en geestelijk gebied. 
Voor kinderen 
Wij richten ons niet in de eerste plaats op hulp aan gemeenschappen, maar op 
individuele kinderen. We helpen kinderen zich gezond te ontwikkelen, tot zelfredzame, 
volwassenen die op hun beurt hun gemeenschap gaan veranderen. 
Holistisch 
Armoede heeft een vernietigend effect op elk gebied van je leven. Daarom moet het 
antwoord ook op elk gebied komen: cognitief, lichamelijk, sociaal, emotioneel, 
economisch én geestelijk. In het kind-sponsorprogramma worden de kinderen op al deze 
gebieden begeleid om hun van God gegeven talenten te ontdekken. 
Jezus centraal 
Jezus staat centraal in ons werk, in zowel Nederland als de ontwikkelingslanden. Een 
werkelijke verandering komt van binnenuit. Daarom brengen we kinderen in contact met 
het evangelie van Jezus Christus. Als ze zijn liefde ervaren, geeft dat vaak een enorme 
boost om te groeien. 
Via de kerk 
Alle Compassion-projecten worden door lokale kerken uitgevoerd. We helpen kerken in 
gebieden waar armoede heerst uit te reiken naar de meest kwetsbare mensen in hun 
gemeenschappen en zo de liefde van Jezus te laten zien. 
Of een kind nu in Uganda, Sri Lanka of Nicaragua woont, in de verschillende landen 
krijgen alle kinderen die deel uitmaken van een Compassion-project, dezelfde lessen; 
aangepast aan de lokale cultuur en gebaseerd op de Bijbel. Dit geldt voor alle gebieden: 
fysiek, cognitief, sociaal-emotioneel en spiritueel. 
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Ieder kind... 
... krijgt les over persoonlijke hygiëne en gezonde voeding. 
... ondergaat regelmatig medische controles en krijgt de zorg die het nodig heeft. 
... leert armoede gerelateerde ziekten behandelen én voorkomen. 
... krijgt les in hoe te handelen als zich een ramp voordoet. 
... wordt zich bewust van fysieke grenzen. 
... wordt weerbaar gemaakt tegen fysiek en seksueel misbruik. 
... leert gezonde keuzes te maken met betrekking tot gezondheid en seksualiteit. 

Anna Leentfaar 
 
Wilt u meer weten over Compassion, kijk dan op: www.compassion.nl 

 

ULICES ons adoptie kind 

Als Lutherse kerk hebben wij een 
kindje geadopteerd. Hij heet Ulices, 
is negen jaar oud en woont in 
Bolivia met zijn vader en moeder. 
Naast de maandelijkse bijdrage 
voor Ulices kunnen we hem ook 
schrijven. De eerste brief is naar 
hem onderweg. 
De opbrengst van het veertigdagen 
project is ook voor hem bedoeld. 
Het project is een beetje in het 
water gevallen door het sluiten van 
de kerk. Er zijn spaardoosjes 
uitgedeeld, die oorspronkelijk met 
Pasen weer ingeleverd konden 
worden. 
Zo gauw de diensten weer 
beginnen zal u gevraagd worden 
het doosje, hopelijk goed gevuld, 
weer mee te nemen.  
Wordt vervolgd…… 
 

Anna Leentfaar 
 
 

Hoe is het met de Notre Dame? 

et voor de corona-uitbraak had Dirk Delsman een weldadige verrassing voor me: de 
afgebrande Parijse kathedraal puntgaaf herbouwd, maar dan in miniatuur. N 

http://www.compassion.nl/
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Zorgvuldig verpakt voor het transport van Apeldoorn naar Utrecht, en met 
waarschuwingen op de doos als 'Brandgevaar". De mini-Notre Dame siert nu onze eettafel; 
bij elke maaltijd weten we: zo gaat-ie weer worden. Nog vijf jaar wachten, en als het tegen 
zit iets langer. Maar ik heb goede hoop dat het lukt, al heeft het werk vanwege het virus 
zes weken stilgelegen. 
 
Op Goede Vrijdag was er in de kathedraal voor de tweede keek een korte viering door de 
aartsbisschop (Michel Aupetit) en zijn staf. De Johannespassie werd gelezen en er werd 
gebeden. Bij het komen en gaan droeg iedereen witte helmen. Het was allemaal te zien in 
een rechtstreekse tv-uitzending. Goed dat er weer iets gedaan werd in dit heiligdom en 
nog beter was het om het te zien dat in de kerk alle puin nu geruimd is, zodat het herstel 
echt kan beginnen en begin mei ook ís begonnen. 

Want het is wel afzien met de vieringen in de 
St. Germain l' Auxerrois bij het Louvre. Die kerk 
'ligt' te deftig: het typische Notre Damevolk 
(Afrikanen, Aziaten en Europeanen vrolijk door 
elkaar) kwam nog wel in de St. Sulpice, maar 
niet meer daar in die deftige kerk bij het 
Louvre. De gemeente begon steeds 'witter'  te 
worden, en toen kwam ook nog eens de 
corona-crisis: geen gemeente meer! Iedereen 
doet z'n best, en de bisschop blijft vrolijk en 
preekt als de beste, maar het doet pijn aan de 
ogen, deze  reductie van de Notre-
Dameparochie! Maar misschien is, als dit 
nummer van Opwaarts verschijnt, de St. 

Germain al weer open voor bezoekers en wordt het weer een beetje wat. Theo en ik 
popelen om erheen te gaan! 

Pieter Oussoren 
 
(Hier Theo voor de Notre-Dame in gelukkiger tijden!) 
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Column van prof. dr. Sabine Hiebsch 
 
Lutherana Wereldwijd  
Crisistijden  
 

et de uitzondering van een kleine selecte groep mensen die ouder dan 100 jaar zijn 
en de Spaanse griep als kind overleefd hebben, is dit voor de meeste mensen in de 

Westerse wereld de eerste pandemie die elke definitie van normaliteit volstrekt op z’n kop 
stelt. En de verandering is niet van snel voorbijgaande aard. COVID-19 zal waarschijnlijk 
nog een hele tijd bij ons zijn en onze normaliteit een nieuwe definitie geven.  
Toen een collega uit Cambridge mij belde om een conferentie af te zeggen waar ik begin 
april naartoe zou gaan, moesten wij beiden aan de pestepidemieën ten tijde van de 
reformatie denken. Net als overstromingen van de Elbe die ook de bewoners van 
Wittenberg regelmatig teisterden, was de pest een terugkerend fenomeen in het leven 
van Luther en zijn tijdgenoten. Hij schreef er over, gaf adviezen hoe de mensen ermee om 
moesten gaan en instructies voor de predikanten over wat hun taak was.  

Waar onze universiteiten nu dicht zijn, gebeurde het in 
Luthers tijd regelmatig dat de universiteit van Wittenberg 
vanwege de pest naar een andere stad verhuisde. In de hoop 
gespaard te blijven en om toch nog de studie voort te kunnen 
zetten. Tijdens een van deze verhuizingen in 1552, zes jaar na 
Luthers dood, kwam de wagen van Katharina van Bora ten 
val. Zij herstelde niet meer van haar verwondingen en 
overleed in december van hetzelfde jaar.  
Aan de ene kant zag Luther, als kind van zijn tijd, de pest ook 
als straf van God, aan de andere kant vermaande hij zijn 
gemeente en zijn lezerspubliek de door de overheid geboden 
beschermende voorzorgs-maatregelen op te volgen. COVID-
19 als straf van God komen wij in verschillende kranten en 
publicaties ook tegen, maar juist vanuit een lutherse 
theologie zit ik mij dan af te vragen of wij als mensen denken 
God te kunnen peilen. De ook nu geboden voorzorgs-
maatregelen in acht te nemen, is een heel goed advies. Juist 

christelijke gemeenten moeten het voorbeeld geven en niet de grenzen van die 
maatregelen opzoeken en daarbij niet alleen zichzelf, maar ook juist de meest kwetsbaren 
in gevaar brengen.  
Dat dacht men in Wittenberg kennelijk ook. Het grote Lutherstandbeeld op het centrale 
plein heeft sinds kort een nieuwe tekst erbij gekregen. Naast de Lutherbijbel die onderdeel 
van het standbeeld is, heeft Luther nu ook een bord omhangen gekregen met de tekst:  
 
‘Hier sta ik en kan niet anders. Maar gaan jullie alsjeblieft naar huis’.  
 
 

M 
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Uit: Nieuwsbrief nr. 7, mei 2020 van de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting 
Prof. dr. Sabine Hiebsch, Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de 
geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme, Theologische Universiteit Kampen.  
 

Vakantiegeld samen delen 

eel mensen zijn in deze tijd van het jaar bezig met 
de vraag waar zij deze zomer naartoe op vakantie 

gaan. Maar er zijn ook veel mensen die daar alleen maar 
van kunnen dromen. Voor hen is een vakantie 
simpelweg onbetaalbaar.   
  
Dit jaar wordt voor de negende keer de actie 
Vakantiegeld Samen Delen gehouden. Ook onze kerk doet dit keer weer mee, samen met 
meer dan twintig andere kerken in Apeldoorn.  
     Met deze actie vragen we aandacht voor de grote verschillen in inkomen onder de 
inwoners van Apeldoorn. En we nodigen mensen die het financieel goed hebben uit om 
een deel van hun vakantiegeld te delen met wie weinig hebben.  
     In Apeldoorn groeit 6,7% van de kinderen op in armoede. Meer dan 7.000 inwoners 
leeft onder de armoedegrens. Oorzaken zijn verschillend: verlies van werk, werkenden 
met een laag inkomen, mensen een met een lichamelijke of psychische beperking, 
ouderen die geen of weinig pensioen hebben en mensen die door een stapeling aan 
gebeurtenissen in de schulden terecht zijn gekomen. 
     De actie Vakantiegeld Samen Delen wil een verschil maken voor deze mensen. Als 
kerken geloven we in delen. In 2019 bracht de actie € 97.054,18 op. Dit bedrag kon in zijn 
geheel worden uitgedeeld aan 596 huishoudens, van wie de aanvraag voldeed aan de 
criteria van de actie.  
In deze Opwaarts vindt u een selectie uit de folder waarin informatie te lezen is over 
zowel giften als aanvragen. Deze folder kunt u via de diaconie aanvragen, dan wordt 
deze toegezonden. Alle informatie staat ook op de website: 
www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl  
 
Aanvragen en giften zijn welkom, ook na de sluitingstermijn van 4 juni. Giften 
kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL69 RABO 037 37 40 
298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld 
Samen Delen. Het aantal aanvragen stijgt ieder jaar. Daarom hopen we dat ook 
het bedrag aan giften stijgt. Helpt u mee? 
 

Namens de diaconie 
Theo van Driel 

 
 

V 

http://www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl/
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www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl       
 
Deze brochure kunt ook u ook aanvragen bij Anna Leentvaar. 

http://www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl/
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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 
 

Wist u dat….. 
 

- onze kerk ook dienst doet als dagopvang voor klussende mannen? 
- daardoor drie vrouwen de handen ook eens vrij hebben? 
- Elly Meijnen alle ramen van de Lutherzaal en het jeugdhonk heeft gewassen? 
- dat ook echt zichtbaar is, en wij haar daarvoor bedanken? 
- Maurits Bunt op 7 juli met zijn Lisa gaat trouwen? 
- allebei hun examens niet regulier door kunnen gaan? 
- Jan van de Braak een geheim genoegen heeft? 

http://www.luthersekerkapeldoorn.nl/
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- hij heel graag aan het klokkentouw mag trekken? 
- hij dat tijdens de opnames van de muziekdiensten eindelijk mag doen? 
- we elke zondagochtend de klok luiden om 09.30 en 10.00 uur? 
- de buren dat ook prettig vinden?   
- de kerkenraad COVID-19 veilig, digitaal vergadert? 

 

 
 
 

Activiteiten: De Groene Hoed 
 

Zomeravondlezing op 9 juli 
Het gedachtengoed van Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973) 

door Wim van der Schee 
Eugen Rosenstock-Huessy is de zoon van Joodse ouders en is geboren in Duitsland. Hij 
studeert geschiedenis en rechtswetenschappen. Hij is in W.O.-I officier in het Duitse 
leger. Dat brengt hem in een existentiële crisis. Al eerder was hij belijdend christen 
geworden. Zijn oorlogservaringen brengen hem tot de overtuiging dat in de 20ste eeuw 
een tijdperk wordt afgesloten en een nieuw begint waarin alle volken zich op elkaar af 
zullen moeten stemmen. In dat licht moet de betekenis van ons geloof opnieuw worden 
doordacht. Hij ontwikkelt een opvatting over geloof en de ontwikkeling van culturen, 
gebaseerd op de werking van de taal als expressie van ons humaan bestaan.  
Datum  Donderdag 9 juli 2020 
Tijd  20.00 - 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) 
Plaats  Doopsgezinde kerk 
Aanmelding i.v.m. de coronamaatregelen van 1,5 meter zijn er beperkte plaatsen   
                               beschikbaar.  
  U kunt zich aanmelden bij AnneJet Bennink ajbennink@hotmail.com 
Kosten   €4  
  I.v.m. het coronavirus niet contant, maar op de bankrekening van De   
                               Groene Hoed  NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk  
  Vermelden: De Groene Hoed, zomeravondlezing 9 juli 

mailto:ajbennink@hotmail.com
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Zomeravondlezing op 6 augustus 
Het vertelgenootschap vertelt 

 
Het Vertelgenootschap is een  groep van 13 enthousiaste verhalen vertellers. Elke maand 
komen ze bij elkaar om elkaar verhalen te vertellen. Samen werken ze eraan om het 
verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Ze zijn amateurs, voor hun is het een hobby. Ze 
vinden het geweldig om mensen blij te maken met mooie, humoristische, droevige, 
spannende, waar gebeurde, historische of streek verhalen. Ze hopen u deze avond iets 
moois te bieden!  
Datum  Donderdag 6 augustus 2020 
Tijd  20.00 - 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) 
Plaats  Regentessekerk (kerkzaal) 
Aanmelding i.v.m. de coronamaatregelen van 1,5 meter zijn er beperkte plaatsen 

beschikbaar.  
U kunt zich aanmelden bij AnneJet Bennink ajbennink@hotmail.com 

Kosten   € 4  
  I.v.m. het coronavirus niet contant, maar op de bankrekening        
                               van De Groene Hoed NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting  
                               Regentessekerk 
  Vermelden: De Groene Hoed, zomeravondlezing 6 augustus 
 

Van de redactie. 
 

Er zijn geen opmerkingen gekomen over de lettergrootte, dus heb ik ook deze keer een 
aantal artikelen met een iets kleiner lettertype opgemaakt.  
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Kosten voor OPWAARTS 
Veel mensen ontvangen OPWAARTS vier keer per jaar in de bus, en sinds een jaar of 
twee is de inhoud toch iets gewijzigd. Er is een andere drukker gekomen, en de inhoud is 
wat strakker gerubriceerd. Ook worden er meer foto’s geplaatst, oude en nieuwe.  
Zoals u kunt begrijpen zijn hieraan kosten verbonden.  Wij vragen u hierom dringend een 
bijdrage van 20 euro per jaar over te maken op rekening NL93ABNA0531127818 t.n.v. 
kerkrentmeesters Evan. Lutherse kerk Apeldoorn o.v.v. bijdrage OPWAARTS.  
Vriendelijk dank voor uw medewerking. 
 

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). 
D 

mailto:ajbennink@hotmail.com


39 
 

In deze classis worden de Lutheranen vertegenwoordigd door Theo van Driel (zie voor 
contactgegevens de colofon). 
 

Maarten Brand 
 

De klusgroep aan het werk 
 

 
Bijzondere momenten tijdens de restauratie/renovatie.  
LB:   beschadigde delen werden met houtreparatie pasta weer herstelt 
MB: onder de grijze verf zat een zwart marmeren schoorsteenmantel!  
RB:  de eerste gipsplaat is geplaatst. In totaal is er 39,24m2 gipsplaat tegen de wanden   
        geplakt-geschroefd. 
LO:  wat komt daar uit de schoorsteen? 
RO: het klapraam voor het eerst sinds jaren weer beweegbaar 
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LB: foto van het bovenste scharnier van de achterdeur, ingezonden voor een   
       fotowedstrijd.  
LO: Hans prepareert een schakelaar/stopcontact –  even later zat de bovenbuurman   
       zonder stroom.  
RO: Maarten bekleedt de wanden met isolatiemateriaal. In het midden: eindelijk de   
        eerste streek verf. 
 

 
 

U kunt uw stem uitbrengen op deze foto. 
 
https://www.ringfoto.nl/contest-photo/5094 
 
Alvast bedankt voor uw stem! 
 
Huib 

https://www.ringfoto.nl/contest-photo/5094
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Zomer 
 
In zomerlichte luchten 
zag ik plots 
een vlinder gaan 
van links naar rechts 
van rechts naar links 

zwenkend 
op de vleugelvlucht 

van mijn gedachten 
verdween hij 
naar de horizon 

welk een vreugde 
schonk hij mij 
in zijn zo kort bestaan 

Oeke Kruythof 
 

Avondgebed 
 

Heer, U alleen weet wat deze dag waard was. 
Ik heb veel gedaan en veel nagelaten. 
Ik heb veel geprobeerd en veel niet volbracht. 
Ik heb gehandeld en beslist uit ongeloof 
en ben de mensen veel liefde schuldig gebleven. 
Ik wil allen die mij onrecht aangedaan hebben vergeven. 
Ik wil vrij zijn van alle haat, alle afgunst 
en alle verachting. 
Vergeef ook mij mijn schulden. 
Ik weet niet of deze dag vruchten heeft afgeworpen. 
U alleen ziet dat. 
U alleen kunt mijn moeite zegenen. 
Heer, ik kan U niets anders geven 
als dank voor deze dag 
dan wat ik de komende dag uit uw hand aanneem. 
Geef mij een nieuwe dag en verlaat mij niet. 
Heer, ik dank U in dit avondlijk uur 
dat U mij behoed hebt. 
Behoed allen met wie ik vandaag in contact gekomen ben, 
geef het licht van uw liefde aan allen die ik liefheb 
en aan allen wier lasten ik dragen moet. 

Anoniem 
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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     
 
Alg. contactadres 
mw. A. Leentfaar Loolaan 2H 7311 AA Apeldoorn  06-10684138 
 email: annaleentfaar.1@kpnmail.nl    
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     
mw. L.M. Roomer-van  Elegastgaarde 27                   7329 AH           Apeldoorn 06-21526405 
der Laan email: roomerlisette@gmail.com  

 
ABN-AMRO rekening NL38ABNA0540610364 
t.n.v. Diaconie Evang. Lutherse kerk Apeldoorn  

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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Cantors 

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 
     
     
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 níet gedeeld 
met derden.   
Zie ook het artikel in Opwaarts, jaargang nr. 97, nr. 3. 
 
 
 

mailto:vanwilligenburg@kantacademy.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 


