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In mijn hart 

 
ijn God, 
ik hoef niet naar de hemel te klimmen 

om met U te spreken 
en bij U mijn vreugde te vinden. 
Ik moet mijn stem niet verheffen 
om met U te praten. 
Al fluisterde ik heel zacht, 
Gij hoorde me reeds: 
want Gij zijt in mij, 
ik draag U in mijn hart. 
 
Om U te zoeken, 
heb ik geen vleugels nodig, 
ik heb me enkel stil te houden, 
in mezelf te kijken, 
me niet te verwijderen 
van een zo hoge Gast. 
 

naar uitspraken van Theresia van Avila (1515-1582) 
Bron: Liedboek 2013 

 
 

 
 

 
 

M 
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Meditatie  
 

p het laatste nippertje, in de allerlaatste woorden van Jezus in het evangelie 
van Mattheüs, op een berg in Galilea, worden elf van de twaalf leerlingen 

van Jezus uitgezonden naar 'alle volken'. Ik had zoiets eerder verwacht; ons 
geloof is altijd vol van 'de hele wereld', 'alle volken' en 'alle mensen', maar Jezus 
van het evangelie van Mattheüs mint wel zondaars, maar heeft niet veel met 'de 
volken': 
 

‘Jullie moeten niet naar de ongelovigen gaan,  
en ook niet naar de steden van de Samaritanen.  
Nee, jullie moeten naar de mensen van Israël gaan,  
want zij zijn net verdwaalde schapen.  
Overal waar je komt, moet je het goede nieuws vertellen en zeggen: 
‘Gods nieuwe wereld is dichtbij.’ 
Maak zieke mensen beter 
en maak dode mensen weer levend.  
Neem geen geld aan van de mensen.  
Neem ook geen tas mee, geen extra kleren,  
geen schoenen en geen stok.  
Je krijgt wel wat je nodig hebt.’  
(Mattheüs 10,5b - 10a Bijbel in Gewone Taal) 

 
Van zulke passages krijg ik het altijd een 
beetje benauwd. Ik heb een kast voor kleren 
en zes paar schoenen. Ik neem graag geld aan, 
maar zieke mensen beter maken en dode 
mensen weer levend maken is me nooit 
gelukt. Heeft Jezus wel iets aan mij? 
Ik was even vergeten dat Jezus niet míj 
toespreekt, maar Petrus, Jacobus, Johannes 
en de andere apostelen. Hij ziet de 'scharen', 
de 'menigten' in Israël aan en ziet ze als 
schapen zonder herder. Hij kiest twaalf 
mannen uit om in Israël herderlijke zorg te 
verlenen. Kiest hij mij uit? Ik denk het niet. Op 
z'n best heeft hij 'onder miljoenen' ook mij in 
het oog, als een  van Israëls verdwaalde 
schapen, – al ben ik er feitelijk een 'uit de 

volken', een geboren heiden.  

O 
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Ik krijg weer lucht: ik hoef niet meer te zijn dan ik bén. Een apostel, dat is Petrus, 
niet deze Piet. Dé herder, dat is Jezus, niet ik. Twaalf 'herdershonden' stuurt hij 
het heilige land in en uiteindelijk naar alle volken. Ik ben 'voorwerp' van het 
apostolische werk, niet 'onderwerp'. Ik hoef in zijn kudde slechts een schaap te 
zijn; nou, vooruit: misschien een belhamel. 
Intussen vertrouw ik erop dat de geest van Jezus en zijn twaalf apostelen nog 
steeds twaalftallen roept en uitzendt om herderlijk aan de wereld te werken. 
Dat hebben we wel nodig. 

Pieter Oussoren 

 
Hervormingsdag 31 oktober 2020 

 
Foto: tentoonstelling Walburgis kerk Zutphen 
 
 

Van de voorzitter 

elukkig kunnen we vanaf 5 juli weer naar de kerk. Weliswaar met de nodige 
voorzorgsmaatregelen, maar het is weer mogelijk! Helaas is het nog niet 

mogelijk om na de dienst koffie met elkaar te drinken. Ook hebben we weer een 
eerste dienst met avondmaal gevierd. Ook dat kan, met de nodige maatregelen 
(allemaal wijn uit een klein bekertje, 'brood' aangegeven met een speciale 

G 
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hostietang en helaas nog niet in een kring). Er is tijdens de diensten voldoende 
plaats voor circa 30 personen en dat aantal hebben we in de afgelopen diensten 
niet gehaald. U bent dus van harte uitgenodigd om de diensten live bij te wonen! 
U kunt zich opgeven bij  Anna Leentfaar annaleentfaar.1@kpnmail.nl.  

De muziekdiensten gaan ook in september weer verder en zullen zowel in de 
kerk als ook (later op de zondag) via YouTube te volgen zijn. We hebben via een 
mooie subsidie de opnameapparatuur wat verder kunnen professionaliseren 
zodat de kwaliteit nog beter is geworden.  

In de media was de afgelopen weken te lezen dat veel kerken moeten sluiten 
omdat er te weinig mensen naar de diensten komen. Vooral na de lockdown 
kampen veel kerken met een forse terugloop. Nu valt dat bij ons gelukkig nog 
mee, maar ik roep toch iedereen op weer 'gewoon' naar de kerk te komen en 
elkaar weer te ontmoeten en uiteraard de dienst te vieren. 

De komende maanden gaan we binnen de kerkenraad ons weer voorbereiden op 
de feestmaand december en de invulling van de diensten in 2021. Hierbij komen 
natuurlijk ook weer de financiën aan de orde. We hebben als kerkenraad de 
wens uitgesproken dat ook in 2021 de muziekdiensten doorgaan, hiervoor zullen 
we proberen extra subsidies aan te vragen, maar ook uw hulp is daarbij nodig. 
We kunnen deze diensten alleen maar voortzetten als de eigen bijdragen en de 
collectes in alle diensten (niet alleen de muziekdiensten) op peil blijven. Onze 
dank hiervoor! 
Afscheid Theo van Driel 
Na meer dan 7 jaren deel uitgemaakt te hebben van onze kerkenraad, nemen wij 
afscheid van Theo van Driel. Dit zal geschieden in de dienst van 23 augustus (bij 
het verschijnen van Opwaarts is deze dienst inmiddels geweest). Hij zal per 15 
augustus a.s. in dienst treden als diaconaal werker bij de PKN Utrecht en hij  
wordt gedetacheerd bij de Protestantse Gemeente in Nijmegen. Wij danken 
Theo voor zijn tomeloze inzet als pastoraal werker, voorganger en als diaken 
binnen onze gemeente en wensen hem veel succes bij het uitvoeren van zijn 
nieuwe taken in Nijmegen. Binnen de kerkenraad zijn we aan het bekijken hoe 
we de taken van Theo zullen opvangen. Wanneer u dit leest en u heeft interesse 
om de kerkenraad (op welke wijze dan ook) te ondersteunen, dan hoor ik dat 
natuurlijk graag!  
Voor nu wens ik u allen een goede gezondheid toe. 
 

Paul Roomer 
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Van de diaconie – voordracht diaken 

Op 23 augustus heeft de gemeente afscheid genomen van Theo van Driel als 
diaken van de lutherse gemeente Apeldoorn.  
Voorgedragen als diaken is Anna Leentfaar. Heeft u bezwaren tegen deze 
voordracht, dan kunt u dat onder vermelding van redenen kenbaar maken aan 
de kerkenraad. 
 

Van de diaconie : oogstdienst & voedselbank 
 

Oogstdienst 
Op zondag 18 oktober worden er weer fruitbakjes verzorgd en rondgebracht. 
Wij gaan dan langs bij leden die vanwege ouderdom of ziekte niet meer naar de 
kerk kunnen komen. Mocht u in de gelegenheid zijn om na de dienst mee te 
helpen met het rondbrengen: heel graag! 
Voedselbank 
Na een oproep in OPWAARTS van juni-juli-augustus om de voedselbank te 
helpen, heeft u allen uw uiterste best gedaan!  
Op 4 augustus heb ik namens u twee volle boodschappentassen met rijst, pasta 
en houdbare melk bij de voedselbank mogen langsbrengen.  
De producten zijn hartelijk ontvangen en worden verdeeld onder de mensen die 
het goed kunnen gebruiken.  
Tevens hebben wij een mooi geldbedrag van u mogen ontvangen, dat wij 
hebben overgemaakt aan de voedselbank. 
Vanaf september 2020 zullen we maandelijks, elke 4e zondag, collecteren voor 
de voedselbank  
Namens de voedselbank: hartelijk bedankt! 
 

Van de diaconie : Ulices ons sponsorkindje 
 
De opbrengst van de vastenactie voor ons sponsorkindje Ulices heeft ruim 
tweehonderd euro opgebracht. Daar kunnen we hem een half jaar voor 
sponsoren. Hartelijk dank, iedereen. Er is een brief aan hem geschreven, en zo 
gauw we iets van hem terug horen, laten we het u weten. 
 

De diaconie 
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Waarom is het kruis van Jezus een redding voor mensen?  
 

elen kennen de beroemde altaarschildering 'Wet en Genade' van Lucas 
Cranach (1472-1553) waarop een straaltje bloed van de gekruisigde Jezus 

het hoofd van Luther en van Cranach bereikt, ter illustratie van de 
reformatorische verzoeningsleer. Links zien we Adam in de klauwen van 
demonische machten waar de wet hem niet van kan redden (want je aan Gods 
wet houden is onmogelijk), en rechts de reformatorische gelovigen die weten 
dat verlossing alleen door geloof mogelijk is. Het straaltje bloed refereert aan     
1 Johannes 1-7: "Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden." 
 In de antieke gedachtewereld van de Bijbel is bloed de drager van leven 
en daarom heilig, want het leven is een geschenk van God. Alles wat zich van 
God afwendt in zelfzucht en eigenwaan is zonde en creëert een kloof tussen de 

Schepper en zijn schepselen.  
In de Hebreeuwse tempelritus 
werd het bloed van offerdieren 
gebruikt om mens en tempel 
cultisch te reinigen (alsof het 
heilige bloed de onreinheid 
absorbeerde), zodat God zelf 
onder zijn mensen kon blijven 
wonen. Deze 'bloed-theologie' 
was ook al in de reformatie 
onbegrijpelijk geworden en 
daarom bedachten theologen als 
Melanchton en Calvijn (in 
navolging van oudere bronnen) 
een zogenaamde 'forensische 
verlossingsleer' waarbij de 
kruisdood van Jezus niet werd 
begrepen als van cultische 
betekenis, maar in juridische zin 
als een plaatsvervangend 

gedragen straf voor de zonden van de mensen. Overtredingen kunnen alleen 
teniet worden gedaan door middel van straf, maar omdat het straffen van zijn 
schepselen zou betekenen dat God die schepselen moet doden, stuurt hij 
plaatsvervangend zijn Zoon om die straf voor ons te dragen. Als we daarin 
geloven zijn we gered. 
 Maar Luther zelf was helemaal geen aanhanger van die forensische 
verlossingsleer. Voor Luther was het onbestaanbaar dat God een mensenoffer 

V 
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nodig zou hebben om zijn toorn over de zonde te kunnen stillen. Luthers geloof 
in een genadige God betekende juist dat Hij God zag als onpeilbaar 
vergevingsgezind, zonder dat er een compensatie nodig zou zijn. Levert dat dan 
niet een 'goedkope gerechtigheid' op ('je kunt je gang gaan, God vergeeft toch 
wel als je daarom vraagt')? Zeker niet! 
 In een pas gepubliceerd artikel maakt onze hoogleraar Lutherana, prof. 
dr. Markus Matthias, duidelijk wat Luther bedoelt. Hij verwijst naar Luthers 
uitleg van Psalm 51-11 waarin de psalmist bidt: "Wend uw aangezicht af van mijn 
zonden, zodat u niet in woede ontsteekt en wis al mijn ongerechtigheden uit 
door ze te vergeten, zodat ze mij niet aangerekend worden." Als God de 
menselijke zonden voor ogen zou houden zou hij niet anders kunnen dan die om 
der gerechtigheid wille te bestraffen. Het toerekenen van morele 
verantwoordelijkheid betekent immers dat iemand aansprakelijk wordt gesteld 
en moet boeten. De Middeleeuwse Kerk had daarom een heel systeem 
opgetuigd van boetedoening en zelfkastijding. Dat weerspiegelt weliswaar de 
onder mensen gangbare 'vergeldingsfilosofie' maar is tegelijk innerlijk 
tegenstrijding. Immers hoe kan het dat de last en het lijden dat de zondaar 
teweeg heeft gebracht gecompenseerd wordt door nog méér lijden toe te 
voegen (namelijk van de boetedoening)? Helemaal tegenstrijdig werd het toen 
men het werkelijk boete doen weer kon afkopen met allerlei aflaten. Zo werd 
gerechtigheid een soort economisch systeem. 
  Luther kwam daartegen in opstand. Hij laat zien dat God in plaats van 
een straf te eisen ook zijn ogen kan afwenden, wegkijken en geen strafbare 
handeling toerekenen aan de zondaar. Het is God immers te doen om het herstel 
van de relatie van de mens. Zoals in mediatie tussen dader en slachtoffer een 

schikking kan worden getroffen voordat de rechter 
er aan te pas komt. Is dat goedkope genade? 
Welnee.  
 Luther maakt in zijn 95 stellingen juist duidelijk 
dat de door de Kerk uitgedeelde genade (absolutie) 
door boetedoening veel te goedkoop was. Die 
boetedoening veronderstelt geen werkelijke 
omkeer, geen werkelijk berouw, geen werkelijk 
besef van het onrecht dat de dader het slachtoffer 
heeft aangedaan. Een dader mag in het forensisch-
juridische systeem zijn schuld 'boeten' door het 
uitzitten van zijn straf, ook al heeft hij geen centje 
spijt. In mediatie daarentegen moet de dader de 
confrontatie aangaan met het leed dat hij teweeg 
heeft gebracht, met als gehoopte uitkomst dat hij 
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werkelijk berouw kan tonen en het slachtoffer mogelijk weer op weg kan helpen 
door bijvoorbeeld vragen van het slachtoffer te beantwoorden (waarom ik? wat 
is er precies gebeurd?) en zijn menselijke (niet 'monsterachtige') gezicht te 
tonen. Dat is veel moeilijker dan vier maanden in de gevangenis zitten. 
 Vergeving van zonden is dus niet kwijtschelding van schuld omdat een 
ander (Jezus) de straf heeft gedragen en zijn gerechtigheid ons zondaren wordt 
toegerekend. Dat is pas een 'aflaat'-denken!,  zegt Luther. Het probleem van de 
zonde kan echt alleen maar door Gods vergeving worden opgelost. En dat vraagt 
veel van de zondaar. Want vergeving kan alleen maar geschieden als er iets te 
vergeven is, dat wil zeggen als je je werkelijk bewust bent van je tekortkomingen 
en schuld. Je zou kunnen zeggen dat vergeving alleen mogelijk is voor mensen 
die vinden dat ze geen vergeving verdiend hebben. Of zoals de filosoof Derrida 
het zei: "Alleen het onvergeeflijke kan vergeven worden". Vergeving kun je 
alleen werkelijk ervaren als je er diep van overtuigd bent dat je het niet verdiend 
hebt. Daarom zijn er daders die het terecht vinden dat ze zwaar gestraft worden. 
De pijn die ze beleven vanwege dat wat ze gedaan hebben leidt ertoe dat ze 
gestraft willen worden. Als Luther spreekt over de door Jezus gedragen straf, is 
het die pijn die hij voelt, die pijn die hij deelt met de mensheid. Hij maakt 
duidelijk wat wij verdienen in onze afgewendheid van de Bron van al het goede. 
En daarin neemt hij onze pijn weg. Niet door God ter compensatie van onze 
schuld een offer aan te bieden, maar door ons bewust te maken van wat het 
kwaad in mensen teweeg kan brengen. Want alleen wie weet dat hij vergeving 
nodig heeft kan die ook ontvangen. Tegelijkertijd is het kunnen aanvaarden van 
die vergeving zowel een diepe opluchting als een besef van het onverdiende 
karakter van die genade. 
 
Zie Markus Matthias (2020). Vergeben oder rechtfertigen. Anmerkungen zu Luther. In: Markus 
Matthias, Riemer Roukema & Gert van Klinken (Eds.). Essays über zwei theologische Grundvollzüge. 
Festschrift für Hans-Martin Kirn (pp.69-74). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt. 

 
Theo van Willigenburg 
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Muziekdiensten in september – oktober – november 2020 

Muziekdienst zondag 13 september 2020 - 12.00 uur 
Mendelssohns vocale juwelen 
 
Felix Mendelssohn Bartholdy werd in 1809  geboren in een van oorsprong Joods 
gezin dat zich (met z'n allen) in 1816 Luthers liet dopen. Hij bleek, net als zijn zus 
Fanny, een groot muzikaal talent. Al voor zijn 13de jaar had hij verschillende 
werken gecomponeerd. 
Mendelssohn was het die als dirigent Bach herontdekte en die in 1829 (als 
twintigjarige!) met succes een uitvoering gaf van de Matthäuspassion, de eerste 
uitvoering van dit oratorium sinds Bachs dood in 1750.  
In 1830 schreef hij de koraalcantate Aus tiefer Not schrei' ich zu dir (op 23. nr. 1) 
waarvan delen in de Muziekdienst zullen klinken. 
Maar hoogtepunt zijn de Drie Geistliche Lieder die hij in 1840 componeerde voor 
alt-solo,  koor en orgel: Laß, o Herr, mich Hilfe finden, Deines Kind's Gebet 
erhöre en Herr, wir traun auf deine Güte.  

 
Solist op 13 september is de 
19-jarige countertenor Hanno 
Egger, die na een jaar studie 
aan de Academie voor Muzikaal 
Talent werd toegelaten tot de 
hoofdvakstudie zang aan het 
Utrechts Conservatorium. 
Het vierstemmig koor wordt 
gecompleteerd door Lisa 
Groothedde - sopraan, Theo 
van Willigenburg - tenor en 
Ardaan Derksen - bariton. 

Organist is Bob van der Linde. 
Voorganger is ds. Pieter Oussoren. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Felix Mendelssohn  
Getty / DEA PICTURE LIBRARY 
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Muziekdienst zondag 11 oktober 2020 - 12.00 uur 
Solocantate Buxtehude 'Jubilate Domino'   

   
In februari leerden we hem al kennen: de 14-
jarige Harald Bunt die op professioneel niveau 
een instrument bespeelt dat in de Barokperiode 
enorm populair was: de Viola da Gamba, een 
mild klinkende, zoetgevooisde cello met 
darmsnaren (zonder metalen kern) en zonder de 
straatpen waarop een moderne cello rust. Harald 
begeleidt samen met zijn broer Maurits Bunt op 
kistorgel de countertenor Tobias Segura Peralta, 
die ooit zijn professionele carrière begon in een 
Apeldoornse Muziekdienst.  
 
 
Zij voeren de solocantate Jubilate Domino van 
Dietrich Buxtehude (1637-1707) uit. In deze 
cantate schreef Buxtehude zowel een solopartij 
voor de countertenor als voor de gambist. Deze 
solocantate vormde een voorbeeld voor de 
solocantates die Johann Sebastian Bach later 
schreef. Bach ondernam toen hij 20 jaar oud was 
een voettocht vanuit Arnstadt naar het 400 
kilometer noordelijk gelegen Lübeck om zijn 
allergrootste idool, de componist en organist 
Dietrich Buxtehude, zelf te horen spelen en 
nieuwe muziek te leren kennen. Georg Friedrich 
Händel had eerder ook al zo'n muzikale 

pelgrimstocht ondernomen en was daarna nieuwe muzikale wegen ingeslagen.  
 
Bach had van zijn werkgever, de Neue Kirche in Arnstadt, vier weken vrij 
gevraagd, maar hij bleef uiteindelijk vier maanden weg, zo belangrijk was de 
ontmoeting met de inmiddels 70-jarige Buxtehude. Die was danig onder de 
indruk van Bachs kwaliteiten en zag in hem wel een goede opvolger. Maar om 
organist te mogen worden in Buxtehude's Mariënkirche moest je met een 
dochter van de vorige organist trouwen, zo had de oude Buxtehude bepaald. En 
daar had Bach helemaal geen zin in, zeker niet toen hij de vijf dochters van 
Buxtehude eenmaal had gezien. Ze schenen oerlelijk geweest te zijn, met 
stinkende gebitten. Nee, liever niet! Bach keerde terug naar Arnstadt, waar hij 
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nog twee jaar bleef voordat hij een nieuwe betrekking aanvaardde in 
Mühlhausen. 
Voorganger is ds. Pieter Oussoren 

  
 
Muziekdienst zondag 8 november 2020 - 12.00 uur 
Gabriël Fauré‘s betoverende Requiem 

 
Al jaren is het beroemde Requiem dat Gabriël 
Fauré tussen 1887 en 1890 componeerde het 
meeste geliefde muziekstuk na Bach's 
Matthäus Passion. Fauré schreef zijn 
'dodenmis' voor orgel, koor en solisten en 
later voor orkest, koor en solisten.  
In de muziekdienst van 8 november (kort na 
Allerzielen - 2 november) klinken op één na 
alle delen uit het Requiem uitgevoerd met 
orgel, piano, viool en vocaal kwartet, 
waaronder het beroemde Pie Jesu en het 
aangrijpende Agnus Dei en In Paradisum.  
Voorganger is ds. Pieter Oussoren. 
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Met medewerking van: 
 

Altus Jochem Baas 
Tenor Theo van Willigenburg 
Altviool Bas Egberts 
Orgel en piano Dirk Zwart 

  En……….. 

 
 

Theo van Willigenburg 
 

Getrouwd: Maurits en Lisa 

               

 



15 
 

Het “Rondje langs de velden” nu óók in OPWAARTS! 

eet u, ik vind het leuk om te 
schrijven. Daarom vind ik het 

ook zo leuk om het “Rondje langs de 
velden” te maken. Mensen alle 
informatie geven die ze nodig hebben, 
maar dan wel met mijn eigen manier 
van schrijven.  
Er zijn mensen die dat ook vinden, en 
zo kreeg ik van de redactie van 
OPWAARTS de ruimte voor een eigen 
column. Bij het woord ‘column’ moet 
ik gelijk aan Youp van ’t Hek denken, 
die er in de NRC eentje heeft. 
Verwacht niet zo iets….. 
‘Waar moet ik over schrijven dan?’ 
was mijn vraag. ‘Dat mag over alles! 
Begin maar eens over het Rondje,’ was 
het antwoord. 
Nou, daar gaat-ie dan! Het Rondje 
begon als een soort wekelijkse 
communicatie tussen de 
kerkenraadsleden. Ik was destijds 
diaken en secretaris. Later is dat 
uitgebreid met mensen uit de kerk, die 
ook wel op de hoogte wilden zijn/ 
blijven over zaken uit de gemeente. 
Als er zaken op kerkenraadsniveau 
besproken moesten worden, werd er 
een apart mailtje gemaakt. Dat ging zo 
een paar jaar goed, tot de corona om 
de hoek kwam kijken. Nou ja, om de 
hoek kijken, hij kwam ons leven 
ingestormd als een tasmaanse duivel 
met vlooien. 
Het was duidelijk dat er flink 
gecommuniceerd moest worden, want 
de maatregelen buitelden over elkaar 
heen: wel of geen bijeenkomsten, kerk 

dicht, of toch open? Onze lutherse 
gemeente is toch een gemeente van 
voornamelijk ouderen, en daar 
moeten we zuinig op zijn.  
Mensen hebben heel positief 
gereageerd op het Rondje, en daar 
kreeg ik dan weer energie van om het 
niveau hoog te houden. 

 
Nu de kerk weer open is, is de inhoud 
ervan weer gedaald tot wat het was: 
informatie over de dienst, en als dat 
aan de orde is, over de gemeente en 
haar leden. 
Maar deze week (de eerste week van 
augustus) zijn er weer strengere 
maatregelen afgekondigd, omdat de 
besmettingsgraad weer oploopt. Is dit 
dan het begin van de zo gevreesde 
‘tweede golf’? Laten we hopen dat het 
meevalt, maar men is corona-moe. 
Regels en adviezen worden niet meer 
opgevolgd, want: we mogen toch ook 
wel eens wat? En: het heeft nu lang 
genoeg geduurd. We willen corona 
niet meer. Nee, ik ook niet, maar weet 

W 
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u wat? Corona is nog níet moe, en het 
ís er nog.  
Dus het enige dat ik u meegeef, is wat 
ik u al vaker heb gewenst: Houd moed, 
houd afstand en houd contact.  
Tot de volgende OPWAARTS! 

 
 
 
 
 

Anna Leentfaar 
 
Wilt u ook meelezen met het Rondje, stuur dan een mailtje naar 
annaleentfaar.1@kpnmail.nl, en u krijgt dit elke vrijdag in uw elektronische 
brievenbus.   
 

Van de redactie 

oals ik al eens vaker heb aangegeven moet de redactie van OPWAARTS soms 
schipperen met de indeling. Vóór het rooster alle kerkelijke items en ná het 

rooster, (wij noemen dat deel II) de “bijzaken” zoals informatie over: cursussen-
Lutherdag etc. 
Ook deze keer wijken we daarvan af. Er is zo’n groot aanbod van kopij voor deel 
II dat we een paar “bijzaken” in deel I hebben geplaatst.  
In het rooster worden al wel de adventzondagen genoemd maar u vindt nog 
geen nadere duiding betreffende advent en/of kerst in deze OPWAARTS. 

 
Veel leesplezier! 

 
Landelijke Lutherdag 2021 

“verwoorden wie we zijn zodat we verstaanbaar zijn” 
 

en klein ‘gelukje’ bij de grote gevolgen van de huidige coronacrisis op mens en 
samenleving is: een groot luthers manifest als de viering van een landelijke Lutherdag 

zou nu niet mogelijk zijn geweest. Met extra moed en inspiratie wordt nu al gewerkt aan 
de voorbereiding van een onvergetelijke dag op 19 juni 2021. 
 
De keus voor deze datum is niet ‘zomaar’; die is gebaseerd op de dag van de Confessio 
Augustana (25 juni) met de tekst waarmee degenen die zich achter de lutherse vorm van 
de reformatie schaarden in 1530 hun eigenheid en wil tot gesprek met andersdenkenden 
en –gelovigen verwoordden. Extra motivatie voor deze datum is de grote kans op mooi, 
zomers buitenweer wat de gekozen locatie van de Utrechtse binnenstad aantrekkelijk 
maakt. 
 
 

Z 

E 
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Veelzijdig en vooral gezamenlijk. 
De dag wordt een groot luthers evenement waarin lutheranen zich kunnen herkennen en 
laten inspireren. Met als belangrijk thema: de identiteit van de lutherse gemeenschap als 
verbinding zoekers. Open en inclusief maar niet vrijblijvend. Met nadruk op hoe we met 
elkaar verbonden zijn – binnen de lutherse gemeenten onderling, binnen de 
Protestantse Kerk en de lutherse wereldgemeenschap. Veelzijdig en gezamenlijk, als 
afspiegeling van de veelkleurigheid van het lutherse in onze Protestantse Kerk van 
vandaag. Zo is deze dag ook bedoeld voor de wereld eromheen, als verdere 
kennismaking met het lutheranisme. Toegankelijk voor iedereen, ook wie daarmee (nog) 
niet zo vertrouwd is. Om te verwoorden wie we zijn zodat we verstaanbaar zijn. 
 
Organisatie en uitvoering. 
Tijdens de ELS- najaarsvergadering van 2019 werd een werkgroep aangesteld die, in 
wisselende samenstelling, verantwoordelijk is voor organisatie en uitvoering. Dat is een 
omvangrijke taak; de werkgroep doet en kan dit niet alleen. Hierbij zal zij alle 
Nederlandse lutherse stichtingen, - bonden, - werkgroepen betrekken en aansturen en 
ook een beroep doen op de lutherse en partnergemeenten voor hun deskundigheid en 
medewerking. Ook de internationale lutherse gemeenschap en partneerkerken aldaar 
worden betrokken bij de voorbereiding. Concreet advies en materiaal ten behoeve van 
de opzet, planning, begroting en logistiek uit het landelijk dienstencentrum worden 
actief ingezet. 
 
Oproep: deel de lutherse spiritualiteit in hoofd, hart en hand. 
Alle Lutheranen worden uitgenodigd aan de dag deel te nemen, te verwoorden wie ze 
zijn en zijn daarbij tevens medewerker. Immers, aan activiteit en ondernemerslust geen 
gebrek in veel lutherse gemeenten en organisaties. Te denken valt aan muzikale 
workshops, koorzang, presentatie van diaconale projecten, podiumgesprek over 
binnen/buitenlandse zending, Godly-Play voor kinderen, luther-catechesemateriaal, 
presentatie JOP en CoWe, workshop online diensten, presentatie theologiestudenten, 
workshop ‘gemeentebrief’, oecumeneprojecten, lutherbier brouwen, lutherkoekjes 
bakken….. Dat alles en veel meer met de lutherse spiritualiteit in hoofd, hart en hand. 
Die gezamenlijke medewerking zal de dag tot een succes maken, voor elkaar én de 
ander. Aanmelden is wenselijk en noodzakelijk (zie kader) 
 
Tot nu toe….zijn de eerste toezeggingen van personen en organisaties om mee te 
werken bemoedigend. Zo komt er een van koninginnezang (KOZA) afgeleid groot 
gezinsevenement vol zang en muziek met een afsluitende vesper waarin de lutherse 
spiritualiteit duidelijk tot uiting komt. Meer muziek, klassiek én vernieuwend, is er met 
de zeemanskerk Rotterdam, met swingende jazz. En ook wordt gedacht aan een 
compositiewedstrijd voor een nieuwe versie van het Lutherlied ‘Een vaste burcht’, onder 
verantwoordelijkheid van de commissie liturgie en kerkmuziek; als dat lukt wordt de 
winnende compositie uitgevoerd op de Lutherdag. Dominee Martin van Wijngaarden 
komt met contextueel bijbellezen en van de genodigde sprekers heeft professor Hans 
Alma haar keynote al toegezegd. Om het internationale karakter te benadrukken lopen 
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verschillende lijntjes met internationale gasten uit de lutherse gemeenschap en 
partnerkerken – waaronder Zweden, Hongarije, Suriname, Polen – om te spreken over 
hun ‘specialiteit’ in luthers-spirituele zin. Ook Nederlandse partnerkerken en andere 
geloofsgemeenschappen worden genodigd. 
In de (uitgestelde) synodale voorjaarsvergadering van 4 juli presenteert de werkgroep 
haar vervolgresultaat. Ook worden dan thema en naam van de landelijke Lutherdag 
definitief bekend gemaakt. In de digitale ELS-nieuwsbrief, steeds tússen de elkkwartaal-
frequentie, volgt hierover meer informatie. 

Uit: Elk kwartaal, juni 2020, door Alma Evenhuis 
 
Lutheranen worden van harte uitgenodigd deel te nemen en mee te werken aan 
de landelijke Lutherdag in Utrecht op 19 juni 2021. Alle activiteiten  van en door 
gemeenten, organisatie en instanties, in aanmerking komend als bijdrage aan de 
Lutherdag, zijn welkom. Meld u aan met de volgende gegevens: 
Naam/adres, soort activiteit, aantal medewerkers,. 
Stuur die naar Secretariaat ELS, (t) 030-8801437 email:  ELS@protestansekerk.nl. 
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. 
 
 

Leren van Luther 2020-2021 

Start: oktober 2020   
Bijeenkomsten van 1,5 uur in de middag of de avond. 
Cursusgeld: € 20 (inclusief Reader) 
Aanmelding bij de plaatselijke coördinatoren (die ook de Reader zullen uitreiken) 
Aanmelding bij de online (zoom) bijeenkomsten via  LerenvanLuther@gmail.com 
  
Of er een afsluitende bijeenkomst (fysiek) komt voor alle deelnemers (met een film) 
hangt af van de ontwikkelingen in het najaar rondom COVID-19. 
 

Spiritualiteit in de Lutherse traditie 
Maarten Luther leefde vijftien jaar als monnik (1505-1520) en is de kloosterlijke 
praktijken van gebed, Schrift-meditatie, verinnerlijking en zelfreflectie na zijn 
reformatorische wending blijven beoefenen. Spiritualiteit raakt aan de dieptedimensie 
van een menselijk leven. Het kan op heel verschillende wijzen worden gezocht en 
vormgegeven. Niet alleen via de weg van het gebed, de weg van verstilling en 
contemplatie, maar ook in de weg van de liturgie en zelfs in de manier waarop we 
omgaan met lijden en verdriet. 
In deze cursus die vijf bijeenkomsten omvat, luisteren we niet alleen naar Luther, maar 
ook naar andere inspiratiebronnen. 
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Spiritualiteit van het bidden 
docent: prof. dr. Markus Matthias 

Voor Luther was bidden niet vanzelfsprekend. Bidden mag dan door Teresa van Lisieux 
(in haar Histoire d'une âme) zo mooi beschreven zijn als "het opwaarts bewegen van het 
hart", maar hoe doe je dat precies? Wat voor gebedsvormen bestaan er en welke rol 
speelt het persoonlijk gebed in het proces van innerlijke groei? Op welke manier kan 
bidden je toenemend vertrouwd maken met God of het goddelijke? Hoe kunnen we de 
nabijheid van God ervaren ook al kunnen wij onmogelijk opklimmen naar Gods ideale 
wereld? Luther heeft hier spannende dingen over geschreven die we gaan lezen. 
Luther lezen:  'Het Onze Vader' en 'De Gebeden' uit de Catechismus (1529)  

Spiritualiteit van het vieren 
ds. Willy Metzger 

Liturgie is het geheel van gebeden,  lezingen, ceremonieën en handelingen waarmee we 
bepaald worden bij de nieuwe werkelijkheid van God en diens heerschappij. In de liturgie 
wordt niet alleen onze verbeelding geprikkeld maar nemen we ook fysiek deel in het 
zingen, in gezamenlijk gesproken gebeden, in staan en zitten, en in het zich heel bewust 
'in een ruimte' bevinden.  De schoonheid van die ruimte, de vertrouwde en soms 
vreemde klanken en beelden kunnen ons boven onszelf uittillen. Kerkmuziek kan daarbij 
een centrale rol spelen. 
Luther lezen: Uit: De Duitse mis – 'De orde van de eredienst' (1526)  
Verder lezen: Interview met Prof. dr Joop Boendermaker over liturgie en een deel uit diens 
De eerste dag vieren  over 'De liturgie'. 

Spiritualiteit van het leven uit genade 
ds. Louisa Vos 

Voor Luther is leven uit Gods genade een voortdurende spirituele oefening waarbij we 
leren hoezeer we Gods vergeving nodig hebben. In de boetepsalm 51 bidt David dat God 
zijn ogen moge afwenden van onze zonden. 'Zonde' is een leven dat op zichzelf gericht is: 
je meent dat je je leven geheel zelf in handen hebt, je bent volledig autonoom. Daarmee 
ontken je hoezeer alles wat wezenlijk is in je leven je geschonken wordt en hoezeer je 
afhankelijk bent van anderen en de Ander. Wij zijn gemaakt om lief te hebben en geliefd 
te worden. Naar God en andere mensen toe leven is wat de Schepper heeft bedoeld en 
dan merk je hoezeer je die genade nodig hebt en waarom we dagelijks om vergeving 
kunnen vragen.  
Luther lezen:  
Assertio omnium articulorum - Bekrachtiging van alle artikelen (1520):  68 en 146-149   
De servo arbitrio - Over kiezen in gebondenheid: 41 
 

Spiritualiteit bij de ervaring van het lijden 
docent: dr. Theo van Willigenburg 

Lijden kan het gevolg zijn van liefde (je lijdt het meest aan het verlies van wat je lief is), 
maar veel lijden komt ook voort uit natuurrampen en uit menselijk kwaad. Vooral dat 
laatste heeft Bonhoeffer moeten ervaren. Daarbij werd het hem duidelijk dat een 
spirituele weg van omgang met je eigen lijden ons dichter bij de kern van ons bestaan en 
bij God kan brengen. De Bijbel kent niet voor niets talrijke weeklacht-psalmen waarin 
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God wordt bevraagd en waarin de bidder een innerlijke verandering doormaakt, juist 
omdat hij huilend Gods presentie zoekt.  
Luther lezen: delen uit 'Tessaradecas consolatoria pro laborantibus et oneratis'  (WA 6, 
104-134), ofwel Luther's Troostboekje 

Spiritualiteit van de Schrift 
docent: ds. Susanne Freytag 

In de protestantse traditie is de eerbiedige omgang met de Bijbel een belangrijke bron 
van spiritualiteit. Lutheranen in Duitsland kennen een Tageswort (bijbelvers voor de dag) 
en een Monatsspruch. En niemand zal ooit het vers vergeten dat hij of zij bij de doop 
heeft meegekregen. We verkennen verschillende vormen van bijbellezing: van de Lectio 
Continua (waardoor je vertrouwd raakt met de wonderlijke wereld van de Bijbel) tot aan 
Lectio Divina ('herkauwend' lezen) en bibliodrama (je identificeren met een bepaald 
personage). Wie 'in de Bijbel' leeft zal, zoals Luther het heeft gezegd, "verzadigd en 
dronken worden" van de vele Paasdaden van God en de belofte van het heil in Christus. 

 
Er vinden geen bijeenkomsten plaats in Apeldoorn, maar Lutheranen uit Apeldoorn 
kunnen aansluiten in Zutphen (contactpersoon) Ds. Louisa Vos: louisa.vos@gmail.com  - 
tel: 06-4411 3497 of in Arnhem (contactpersoon)  Mw. Marianne Brussel: 
mariannebrussel@gmail.com; tel: 06-21264059) 
 
I:   Spiritualiteit van het bidden 
II:  Spiritualiteit van het vieren 
III: Spiritualiteit van het leven uit genade 
IV: Spiritualiteit bij de ervaring van het lijden 
V:  Spiritualiteit van de Schrift 

Theo van Willigenburg 
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Agenda 

 
            Zie blz. 40 voor alle activiteiten van de Groene Hoed. 
 
 

Mutaties 
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Datum Zondagsnaam Bijzonderheden Antependium 
Aanvang Voorganger   2e collecte 

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 
20 sept. 15e zondag na Trinitatis   groen 

10.00 uur dr. T. v. Willigenburg   restauratiefonds 
27 sept. 16e zondag na Trinitatis Avondmaals- groen 

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

4 okt. 17e zondag na Trinitatis   groen 
10.00 uur hr. R. Bloemendal   orgelfonds 

11 okt. 18e zondag na Trinitatis muziekdienst groen 
12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 

18 okt. 19e zondag na Trinitatis oogstdienst groen 
10.00 uur ds. J. E. Leentfaar-   restauratiefonds 

  v.d. Brug     
25 okt. 20e zondag na Trinitatis Avondmaals- groen 

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

1 nov. 21e zondag na Trinitatis   groen 
10.00 uur hr. R. Bloemendal   orgelfonds 

8 nov. 22e zondag na Trinitatis muziekdienst groen 
12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 

15 nov. 23e zondag na Trinitatis   groen 
10.00 uur ds. J. Eldering   restauratiefonds 
22 nov. 24e zondag na Trinitatis Eeuwigheids- wit 

10.00 uur hr. R. Bloemendal zondag orgelfonds 
29 nov. 1e Advent Avondmaals- paars 

10.00 uur dr. T. v. Willigenburg dienst diaconie 
      voedselbank 

6 dec. 2e Advent   paars 
10.00 uur hr. R. Bloemendal   restauratiefonds 
13 dec. 3e Advent muziekdienst paars 

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

hr. P. Roomer mw. L. Roomer hr. B. v.d. Linde   
hr. P. Roomer mw. L. Roomer   hr. H. v. Iwaarden 

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart   
hr. M. Brand mw. A. Leentfaar   hr. H. v. Iwaarden 

hr. J. v.d. Braak mw. L. Roomer hr. J. Kleinbussink   
hr. M. Groeneweg mw. L. Roomer hr. E. Brasz hr. F. v. d. Kraats 

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

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

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

hr. J. v.d. Braak mw. L. Roomer hr. M. Bunt   
hr. M. Groeneweg mw. L. Roomer hr. E. Brasz hr. F. v. d. Kraats 

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

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

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

hr. M. Brand mw. A. Leentfaar   hr. F.v.d  Kraats 
hr. P. Roomer mw. L. Roomer hr. M. Bunt   

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

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

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. M. Bunt   
hr. M. Groeneweg mw. A. Leentfaar mw. L. Bunt hr. F. v. d. Kraats 

hr. P. Roomer mw. L. Roomer hrn. E. & S. de Jong   
hr. P. Roomer mw. L. Roomer   hr. H. v. Iwaarden 
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Verjaardagen 

 
 

Van de kerkrentmeesters 

n het 2e kwartaal van dit jaar hebben wij vanwege de coronamaatregelen geen 
kerkdiensten gehouden. Derhalve ontbreekt het traditiegetrouwe staatje van 

de collecteopbrengsten. 
 
Onze muziekdiensten zijn uitgezonden en door vele mensen via YouTube 
bekeken. De oproep tijdens deze diensten om een bijdrage voor deze diensten te 
geven is gehonoreerd met een totaal van ruim € 1500,-. De gulle gevers 
bedanken wij hier heel hartelijk voor! Tevens hebben enkele gemeenteleden een 
bedrag overgemaakt voor gemiste collectes in het algemeen (ruim € 780,-). Bij 
elkaar een heel mooi bedrag, maar opgebracht door een beperkt aantal mensen. 
 

I 
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Mocht u zich door bovenstaande geroepen voelen alsnog iets over te maken, 
schroom dan niet! Wij zijn u er dankbaar voor. Onze kosten zijn wel gewoon 
doorgegaan.  
Het banknummer waarop u kunt storten staat hieronder in grote letters 
vermeld. 
NL93 ABNA 05 31127818 t.n.v. Kerkrentmeesters Evang. Lutherse kerk 
Apeldoorn. 
Alvast heel hartelijk bedankt! 

de kerkrentmeesters 
 

HONDERDSTE JAARGANG OPWAARTS ! 

 
 

 
 

olgend jaar bestaat OPWAARTS 100 jaar. Dat willen we natuurlijk niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. Heeft u nog herinneringen aan -  uit -van 

OPWAARTS, dan horen wij dat graag van u. Zeker in de eerste twee edities van 
het honderdste seizoen zullen wij hieraan aandacht besteden. Daarna laten we 
het verder afhangen van de hoeveelheid beschikbare informatie. We hopen op 
veel informatie van uw kant. 
 
PS. Ruud dank voor dit logo. 
 

De redactie  
 
 
 

V 
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Verkiezingen voor de Evangelisch-Lutherse Synode jan 2021 

e ontvingen van Cathy van Beek-Blommendaal, secretaris van de 
Evangelisch-Lutherse Synode het volgende bericht: 

 
Verkiezingen Evangelisch Lutherse Synode 2021 
 
Het werk in de synode is echt leuk. Het laten klinken van het lutherse geluid binnen 
de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is nodig, want dat geluid is het waard om 
gehoord en beleefd te worden. Ook om niet-lutheranen kennis te laten maken met 
deze traditie en het is goed daar samen aan te werken. 
 
Nog tot 1 oktober 2020 kunnen kandidaten door andere gemeenteleden aangemeld 
worden of zichzelf aanmelden bij de kerkenraad van de gemeente. 
De synode streeft, zoals ook vanuit de Lutherse Wereldfederatie gestimuleerd 
wordt, naar een samenstelling van 40% vrouwen - 40% mannen - 20% jongeren. 
Dus jongeren worden met nadruk gevraagd te overwegen zich kandidaat te stellen 
voor de synode. 
 
Stemgerechtigd en verkiesbaar zijn zij die: 

● tenminste 18 jaar zijn op 15 december 2020 
● belijdend, dooplid of gastlid van een zelfstandige lutherse gemeente 
● belijdend of dooplid van een gefedereerde of gefuseerde gemeente met een 
    ‘luthers vinkje’ in het Leden Registratie Protestantse Kerk in Nederland 
● predikanten worden gekozen uit de dienstdoende predikanten 

 
De volledige verkiezingsregeling is te raadplegen via de website van de PKN . 
Verdere informatie via els@protestantsekerk.nl 
 

“Bundesgabe 2020” van de Luther Bund (MLB) 

e jaargift 2020 van de MLB gaat dit jaar naar het project “Kinder- en Jeugdopvang in 
Kretinga”  van de Lutherse kerk van Litouwen. Uit diverse bronnen is nu van de 

benodigde € 180.000 al € 110.000 toegezegd.  In de aanbeveling door de Luther Stichting 
Nederland lezen we dat  de MLB met € 40.000 de Litouwse Kerk verder wil helpen vanuit 
bijdragen van de lid organisaties en kerkleden.  
De Martin Luther Bund en de Nederlandse Luther Stichting worden  ook vanuit 
Apeldoorn gesteund.  
U kunt persoonlijk storten op rekening NL25 INGB 0002650968 t.n.v. Luther Stichting te 
Woudrichem. 

Maarten Brand 
 
 

W 

D 
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Leerstoel voor Luther in Kampen (5) 
 

adat het subsidieverzoek voor de leerstoel in Kampen in 2019 door de Commissie 
Bewaren en  inbrengen van de Lutherse Traditie ( ComBILT), wellicht in lijn  met de 

Lutherse Synode,  is afgewezen, wordt het tijd voor enkele actuele constateringen.  

 Kampen en  lijkt de Theologische  Universiteit in Utrecht te prefereren. Tot vandaag 
ontbreekt hiervoor een transparante onderbouwing. 
Wie uit eerste hand over het verdere verloop geïnformeerd wil blijven attendeer ik op de 
website van KBLS ( www.kbls.nl)  en die van de T.U. Kampen 
 ( www.tukampen.nl/kbl). 
Overigens overweegt de Theologische Universiteit  Kampen nog steeds Kampen te 
verlaten. Eerder – in 2017 – kwam Apeldoorn als nieuwe vestigingsplaats  zonder succes 
in beeld.  Nu denkt het universiteitsbestuur serieus na over een verhuizing naar Zwolle of 
Utrecht.  Bij een verhuizing naar Utrecht , wat meer voor de hand ligt dan naar Zwolle,  
valt de basis voor de leerstoel voor Luther in Kampen weg. Koren op de  Utrechtse molen 
van de Lutherse Synode?  De tijd zal het –zoals altijd̶ leren. 
In OPWAARTS kunt u de volgende ontwikkelingen blijven lezen. 
 

Maarten Brand 
 
 

N 

Het initiatief van de Kooiman – 
Boendermaker – Luther Stichting 
(KBLS) straalt kwaliteit uit. Ruim 24 
Lutherse gemeenten 
ondersteunden de 
subsidieaanvraag. De Lutherse 
Synode – lees ComBILT ? -  worstelt 
met  de overkomst van deze  
leerstoel vanuit Amsterdam naar 
de Theologische Universiteit   
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Wat heeft een Lutherse trouwbijbel te maken met een 
suykerbakker …..? (4) 

n drie voorgaande artikelen werd aandacht gegeven aan een op 13 juni 1928 in onze 
kerk uitgereikte trouwbijbel aan Teunis Cornelissen en Elsje Steinvoorte. Die bijbel 

kwam in 2019 via Luthers Zierikzee weer terug naar Apeldoorn met de uitdaging 
nakomelingen van dit bruidspaar te vinden om daarna deze trouwbijbel weer in 
familiebezit te geven. De oproep aan OPWAARTS lezers mee te helpen zoeken leverde 
nog niets op; 1928 ligt dan ook wel erg ver in het verleden. Bovendien kregen 
renovatiewerk binnen en rondom de kerk (2 kamers) en nieuwe aanplant terecht 
voorrang.  
Eigenlijk zouden we pas daarna weer een nieuwe zoekpoging doen in de herfst. Totdat 
bij de tijdelijke interne verplaatsing van het doop- en trouwregister over de periode 1896 
tot ca 1935 na enig zoekwerk het beroep van de bruidegom kon worden gevonden: 
fabrieksarbeider/suykerbakker.  
En zoals het vaker gaat wanneer een zoekpoging strandt; één woord kan nieuwe deuren 
openen voor een veelvoud aan nieuwe informatie. In dit artikel is het nu mogelijk een 
schets van de families van bruid en bruidegom te geven. Veelal met tussen haakjes 
bronvermelding of exacte data, wat handig kan zijn voor wie ook wil gaan zoeken.  
Wat weten we nu over de ouders van de bruid Elsje Kleinvoorte? 
De moeder van de bruid is Aaltje Goldenbeld, geboren in 1881 in Deventer en op 10 juli 
1902 getrouwd met Jan Steinvoorte. In ieder geval woonden zij in 1931 op het adres 
Spoorstaat 9 in Apeldoorn. Van haar is geen beroep te vinden. Zij werd in 1939 weduwe; 
datum van haar overlijden is nog niet gevonden. Zij woonde toen aan de   
2e Wormenscheweg 10. 
De vader van de bruid is Jan Steinvoorte, geboren in 1880 in Harlingen, gedoopt in Den 
Haag en via Utrecht in 1919 in Apeldoorn terechtgekomen. Zijn beroep is suykerbakker. 
Het gaat blijkbaar goed want in 1931 laat hij zich inschrijven als fabrikant en handelaar 
van suikerwerken (KvK nr. D 3082). 
Hij is dus getrouwd met Aaltje Goldenbeld.  In Utrecht werd  in 1904 hun eerste dochter 
Feikje geboren. Zij overleed in Apeldoorn in 1931 (27 jaar oud) en werd begraven op de 
begraafplaats aan de Soerenseweg in Apeldoorn. Hun tweede dochter Elsje (de latere 
bruid) werd geboren in 1905 in Apeldoorn en pas in 1909 Luthers gedoopt. Jan 
Steinvoorte overleed op 29 juni 1939 (59 jaar oud). 
Ook hij werd begraven aan de Soerenseweg. Uit oudere familiegegevens valt af te leiden 
dat Feikje en Elsje werden vernoemd naar hun grootmoeders Feikje Burghout en Elsje 
Zeeman. 
 
Wat weten we nu over de ouders van de bruidegom Teunis Cornelissen? 
De moeder van de bruidegom Teunis Cornelissen is Johanna Carolina Lieon, geboren in 
1862 in Doesburg, op 14 november 1901 getrouwd met Teunis Cornelissen. Zij was 
dienstbode en lid van de Nederduits Gereformeerde Kerk.  Zij overleed op 17 mei 1917 in 
Apeldoorn (oud 54 jaar). Zij was dus ruim 10 jaar voor de bruiloft al overleden. 

I 
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De vader van de bruidegom heet ook Teunis Cornelissen, werd geboren in 1856 in 
Deventer, trouwde dus met Johanna Lieon en overleed op 6 juli 1936 in Apeldoorn     
(oud 79 jaar). Ook hij was Nederduits Gereformeerd en had als beroep 
dagloner/voerman. Zoon Teunis, geboren in 1902, zal Nederduits Gereformeerd gedoopt 
zijn in waarschijnlijk Deventer.  
Wat weten we nu nog meer over het bruidspaar Elsje en Teunis? 
In de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 29 juni 1923 biedt een arbeider zich aan als 
suikerbakker. 
Zou dit de latere bruidegom zijn geweest? Niet ondenkbaar omdat later het beroep van 
Teunis zowel in het Lutherse trouwregister als in gegevens van de burgerlijke stand 
wordt omschreven als fabrieksarbeider/suikerbakker. Het zou best kunnen dat Teunis als 
suikerbakker de dochter van de directeur leerde kennen en later met haar trouwde.  
Op 20 augustus 1934 werd hun zoon Teunis Jan geboren en op 6 december 1934 
gedoopt door Ds. Borgers.  
Wat wordt de volgende fase in deze zoektocht ? 
Zoon Teunis Jan, geboren in 1934, zou nog kunnen leven en of nakomelingen kunnen 
hebben. Of er meer kinderen geboren werden is nog niet uitgezocht. Wel kan de 
conclusie worden getrokken dat de naam Cornelissen in Luthers Apeldoorn niet veel 
voorkomt. Daarentegen zal de familie Steinvoorte met veel zijtakken in de dertiger jaren 
binnen de Lutherse Gemeente zeer actief zijn geweest. Er werden nogal wat kleine 
Steinvoortjes geboren en gedoopt! Onze verdere zoektocht start dus nu bij de geboorte 
van Teunis Jan Cornelissen in augustus 1934. 

Maarten Brand 
 

Chagall, twaalf ramen voor de Hadassah-synagoge 
egin dit jaar was er een mooie documentaire op tv over Marc Chagall (1887-1985), 
een joods kunstenaar, geboren in Vitebsk in Wit-Rusland. Deze documentaire, 

gepresenteerd door Jeroen Krabbé, haalde herinneringen bij mij op van een aantal 
kerkdiensten (vele jaren geleden) van Ruud Bloemendal over de twaalf 
gebrandschilderde ramen die Chagall rond 1960 maakte voor de synagoge van het 
Hadassah Universitair Medisch Centrum in Jeruzalem. Nu kan ik me helaas van die 
diensten niet meer zoveel herinneren, dus ben ik er over gaan lezen en wil ik u er met dit 
korte verhaal deelgenoot van maken. 
In 1959 aanvaardde Chagall de opdracht voor het maken van twaalf ramen (2,5 x 3,5 m). 
Omdat twaalf een heilig getal is en er veel associaties met het getal twaalf, de twaalf 
stammen van Israël, de poorten van Jeruzalem en de twaalf afbeeldingen op de 
borstplaat van Aäron zijn, werd er gekozen voor de twaalf stammen van Israël. 
Chagall begint met het schetsen van de voorontwerpen voor elk raam. De eerste twee 
reeksen schetsen zijn in zwart/wit opgezet. Bij de derde reeks van de twaalf schetsen 
gaat hij, door middel van het gebruik van kleuren, op zoek naar de religieuze 
gevoelsdimensie voor elk raam. De vierde reeks start hij met een blank papiervel dat hij 
voorziet van een basiskleur, waar hij vervolgens middels kleurvlakken verhelderingen en 
verdiepingen aan toevoegt, afgesloten met ruwweg wat zwart-wit figuurtjes uit de vorige 

B 
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studies. Op basis hiervan komt de vijfde en definitieve voorstudie voor elk raam tot 
stand. Deze laatste voorstudie vormt het uitgangspunt voor de verdere uitwerking in 
glas. Samen met Charles Marc van het glazeniersatelier Simon in Reims heeft hij 
vervolgens de twaalf ramen in Frankrijk vervaardigd. De ramen zijn tentoongesteld in het 
Louvre in Parijs en het MOMA in New York. Hieronder de oorspronkelijke schetsen en 
het uiteindelijke gebrandschilderde raam. 
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Begin 1962 zijn de twaalf ramen officieel 
aan de Hadassah kapel overgedragen en 
op 2 juni 1962 werden de ramen officieel 
aan het publiek getoond, op die datum 
hield Chagall ook zijn indrukwekkende 
installatierede.  

 
Paul Roomer 

   
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 
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Wist u dat….. 
 

- het voormalige jeugdhonk bijna klaar is na een grondige opknapbeurt? 
- de klussers daar best erg trots op zijn? 
- Yvonne Brand heel goed kan behangen? 
- wij haar daar erg dankbaar voor zijn? 
- OPWAARTS zijn HONDERSTE  jaargang gaat vieren? –  
- jaargang 100 - nr. 1 een speciaal nummer wordt? 
- wij reacties en bijdragen (kopij) van u verwachten? 
- bijdragen ook Euro’s mogen zijn? 
- Anna heeft niet eens een kelder, maar toch van een keldertrap is gevallen? 

 
Lutherse kerk Groede – Zeeuws Vlaanderen 

 
mdat wij twijfelde onze vakantie door te brengen in het buitenland, kozen we voor 
Zeeuws Vlaanderen, het land waar mijn grootmoeder vandaan komt. Zij is in Groede 

(West Zeeuws Vlaanderen) geboren in 1893 en daar ook opgegroeid. Later is ze verhuisd 
naar Vlissingen. Op een van onze fietstochten door het mooie land van Zeeuws                                 
Vlaanderen kwamen we in Groede. Een mooi stadje met in het midden een groet kerk en 
daar omheen het stadje.  
En toen ontdekte we dat er ook een Lutherse kerk staat in Groede dus die moesten we 
ook zeker bezoeken. Helaas is de kerk niet meer als Lutherse Kerk in gebruik en was 
gesloten. Het is nu een monument en op monumenten dag te bezoeken. 

Hier de geschiedenis van de kerk: 
 
Er vallen twee gebeurtenissen 
samen: In 1727 trad te Salzburg de 
bisschop Leopold Anton von 
Firmian aan, die streng tegen de 
protestanten aldaar optrad. Deze 
persoon was namelijk tevens 
wereldlijk heer. Een aantal 
Lutheranen vluchtte op voorhand, 
en al een aantal maanden eerder 
was op initiatief van de Lutherse 
gemeente te Middelburg een groep 
van 59 Lutheranen 
naar Walcheren overgebracht. 

In het Vrije van Sluis was een gebrek aan arbeidskrachten, en de autoriteiten wilden van 
de gelegenheid gebruik maken om daarin te voorzien en tevens deze uithoek van 
de Republiek der Nederlanden van protestanten te voorzien als buffer tegen de 
(katholieke) Oostenrijkse Nederlanden. Daarom werd de toekomst van de protestanten 

O 
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somberder afgeschilderd dan ze in werkelijkheid zou worden. Op 29 november 1737 
vertrok een groep van 784 Lutheranen uit het bij Salzburg gelegen stadje Dürrnberg, 
onder leiding van de predikant Johannes Gottlob Fischer, in een 18-tal scheepjes naar 
West-Zeeuws-Vlaanderen, om daar pas op 9 maart aan te komen. Ze werden met enig 
vlagvertoon binnengehaald, en vervolgens over de diverse dorpen en buurtschappen 
verspreid. Het werd geen succes. Ziekten, waaronder de Zeeuwse koorts, eisten hun tol 
onder de Lutheranen, die een geheel ander klimaat gewend waren. Ook het werk in de 
landbouw bleek minder geschikt voor deze mensen, die gewend waren in 
de zoutmijnen te werken. De huisvesting van vele nieuwkomers liet evenzeer te wensen 
over. Al na een half jaar trokken de eersten weer terug, en in 1734 waren er nog maar 
224 over, en in 1741 nog 171. De meesten (102) woonden in Groede, enkelen 
in Nieuwvliet (15) en Schoondijke(29). Daarom werd Groede het centrum van de 
Lutherse gemeente. Zij mochten aanvankelijk gebruik maken van de Hervormde 
kerk aldaar, maar richtten in 1742 een eigen kerkgebouw op, dat in 1743 werd ingewijd 
door dominee Fischer. Naast een kerk werd ook een Lutherse school gesticht. 
In de 2e helft van de 18e eeuw nam het aantal Lutheranen weer toe, en wel tot ruim 
200, mede omdat er soldaten uit Duitse landen gelegerd waren. Na deze tijd daalde het 
aantal Lutheranen weer, omdat velen toetraden tot de Hervormde Kerk. In 1989 
fuseerde de Lutherse gemeente Groede met die van Vlissingen en Middelburg tot 
de Evangelisch-Lutherse gemeente Middelburg. Het kerkgebouw werd in 1991 verkocht 
aan de Stichting Monumentenbehoud Groede, die het gebouw van 1998-1999 
restaureerde en in gebruik nam voor sociaal-culturele doelstellingen. Jaarlijks worden 
nog een zestal Lutherse diensten in het kerkje gehouden. 
In 2013 werd ook de Lutherse kerk in Middelburg gesloten. 

Elly en Hans Meijnen 
 

Kosten OPWAARTS  
 

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). 
Maarten Brand 

D 
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De klusgroep aan het werk 
 

      
 

Rommel – rommel – rommel en nog eens rommel. Meer dan 9m3 !!!!!!!!!! 
 

 
 

De achteringang vóór en ná ons kluswerk. Achter het lichtbruine triplex van de  
was een redelijk gave paneeldeur verborgen. De rand van de  deur hebben we 
zijn kleur en vlekken laten behouden. 
Zie ook de elektrische kachel, vakkundig aangelegd door Hans Meijnen. 
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Een verhaal apart, we misten een deur tussen de twee ruimtes. Na enig breekwerk aan 
de zijwand vonden we een originele deur. Weliswaar zwaar toegetakeld maar na uren 
schuren – plamuren – schuren – schilderen weer een toonbare deur. 

 
Behangen is een vak apart. Een techniek die 
Yvonne Brand tot in de puntjes  beheerst.   
We treffen hier Hans en Yvonne aan, allebei 
op een wankel trapje, druk aan het 
overleggen.    
De discussie ging over hoeveel cm het behang 
zou uithangen      . 
Ook dachten we dat er hardboard was aange-
bracht, maar nee, het bleken vele, lagen 
behang en een grondlaag oude kranten te 
zijn, datum 15 september 1953. 
 
 Anna zorgt vaak voor de koffie en appeltaart. 
 
 
 

 Het klusteam 
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Het herstel van een Oude Dame 
 
 Foto’s van de restauratie van de kathedraal in hartje Parijs. 
 

      
Frankrijk zit al langer niet meer 'op slot', en het eerste weekend van  
augustus konden we in Parijs doorbrengen. De eerste foto is door Theo  
gemaakt en laat een gewonde maar stevig gespalkte Notre Dame zien:  
het puin is geruimd en het herstel kan beginnen. 
 
 
 
Op de grote schutting 
rondom het 
kathedrale terrein zijn 
panelen aangebracht 
met foto's van de 
brand, de rommel en 
het opruimen daarvan. 
De glazen platen vóór 
de foto's spiegelen; 
daarom is tussen het 
puin ook te zien wie 
hier foto's-van-foto's 
maakt... 
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Hoe de plek waar we meestal 
zaten in de Notre Dam (rechts 
vooraan, zesde rij van voren af) er 
ná 19 april 2019 uitzag: de meeste 
stoelen zijn nog heel, maar toch 
goed dat we er tijdens de brand 
niet zaten. 
De vieringtoren is brandend door 
het gewelf heen gevallen. 
 
 
 
 

 
 
 
Een bloemstukje op de 
middenpijler van de 
zuidertoren, dacht ik eerst. 
Maar bij nader inzien zijn het 
twee alpinistische 
brandweermannen die 
controleren of alles zo gaaf is 
gebleven als het er uitziet. 
 
 
 
 
                                                                                               

Even dacht ik Paul Roomer te zien, 
maar het is een onbekende die eraan 
begint om met een mandje alles wat 
niet op de gewelven hoort weg te 
scheppen en te sorteren: as, maar 
ook middeleeuwse stukken 
eikenhout waarvan nog iets over is; 
gesmolten klompen lood, leien en 
'zomaar rommel'. Alles wordt 
zorgvuldig geïnspecteerd, 
bijvoorbeeld voor historisch 
onderzoek. En wee degene wiens 
aansteker en/of peuk hier toevallig 
wordt gevonden! 
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Weer twee van die stoere werkers, 
wandelend over nieuw steigerwerk 
dat is aangebracht o.a. om de 'oude' 
steigers om de vieringtoren heen, die 
gesmolten zijn of verbogen, weg te 
halen (met snijbranders e.d.), zonder 
dat de kerk instort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Dit is een 'still' uit de uitzending van de katholieke tv-zender (KTO) in Frankrijk op  
zondag 2 augustus. De Notre Dame-parochie is hier bijeen in de kerk van Saint  
Germain l' Auxerrois, tegenover de oude hoofdingang van het Louvre-paleis. Met 
mondkapjes op mogen we zingen! De parochie herstelt weer: Afrika, Azië en Europa  
zijn gelijkelijk vertegenwoordigd. Feestelijk! 

Pieter Oussoren 
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Vakantiegeld Samen Delen een groot succes! 
 

Dankzij de inzet van heel veel mensen is de 
actie Vakantiegeld Samen Delen dit jaar een 
groot succes geworden! Veel mensen hebben 
een deel van hun vakantiegeld gegeven aan 
andere plaatsgenoten. En zo maken we in de 
gemeente Apeldoorn met elkaar veel mensen 
blij. Fijn om te merken dat zoveel mensen 
geloven in samen delen! En mooi om te 
ervaren hoe zoveel kerken hierin 
samenwerken. 
Deze actie vanuit de kerken is dit jaar voor de 
9e keer gehouden. De hele stad Apeldoorn 
deed mee en Ugchelen en voor het eerst ook 
Beemte Broekland, Wenum-Wiesel en Hoog 
Soeren. Er is een recordbedrag opgehaald van                        
€ 124.547,93. 
 
1600 mensen ontvangen een extraatje 
Er zijn ook meer mensen die een aanvraag 
hebben gedaan om vakantiegeld te ontvangen. 
Er zijn 698 aanvragen goedgekeurd. Het hele 
ingezamelde bedrag wordt over deze 
huishoudens verdeeld. Het gaat om 897 
volwassenen en 699 kinderen. Gemiddeld 
ontvangt een huishouden dit jaar € 178 euro. 
Dat is een flink bedrag, als je gewend bent om 
met een laag inkomen te leven en elk tientje 
telt. We danken de mensen, binnen en buiten 
de kerken, die vertrouwen hebben in de 
zorgvuldigheid van onze actie en een aanvraag 
hebben gedaan. We zijn blij dat het gegeven 
geld zo goed terecht komt. 
 
Geloven in delen 
Als werkgroep zijn we bijzonder tevreden over 
dit resultaat. Het was voor ons door alle 
corona-maatregelen moeilijker om zowel 
gevers als ontvangers te bereiken. Normaal 
delen we folders uit aan kerkgangers en vragen 

u zo om een gift. Nu hebben we vooral 
gecommuniceerd via website, nieuwsbrieven 
en online-vieringen. We hebben gehoopt en 
vertrouwd dat juist de corona-crisis mensen 
nog meer aanzet tot verbondenheid en samen 
delen. Dat vertrouwen heeft u helemaal 
waargemaakt. 
Het was ook lastiger om de actie dit jaar onder 
de aandacht te brengen van mogelijke 
ontvangers. In het begin merkten we dan ook 
dat het aantal aanvragen achter bleef bij 
andere jaren. Gelukkig is dat goed gekomen. 
Uiteindelijk zijn er 100 huishoudens meer dan 
vorig jaar die een bijdrage krijgen. 
 
Ontroerend 
De laatste week van juni en de eerste week van 
juli is het geld aan de ontvangers overhandigd. 
Dat is dit keer ook wat anders gegaan vanwege 
de corona-maatregelen. Maar de ontvangers 
zijn er zeker niet minder blij mee.  
Twee reacties: 
    *  Een alleenstaande vrouw die voor het eerst 
had meegedaan, en een bedrag van € 110,- 
kreeg, was ontroerd en zei:  “Dan kan ik weer 
een keer naar mijn zus, nu heb ik geld voor een 
treinkaartje. Ik wist niet dat er nog mensen 
waren, die zomaar iets geven voor een ander.” 
     * ‘Hierbij wil ik nog dank je wel zeggen voor 
het geldbedrag wat ik heb mogen ontvangen. 
Wat een verrassing was dat. Ik moet eerlijk 
zeggen dat mijn dochter de gene geweest is die 
mij over de streep gehaald heeft omdat ik zelf 
heel erg terughoudend ben in deze dingen. Ik 
denk altijd dat een ander het misschien harder 
nodig heeft, ondanks dat ik zelf ook een heel 
klein inkomen heb. Ik ga het zeker goed 
besteden. Dank jullie wel voor dit mooie 
gebaar.’ 

Gertrude van der Maas 
coördinator centrale werkgroep 
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Activiteiten de Groene Hoed 
 

Voor meer informatie: zie het programmaboekje van De Groene Hoed. 
De paginanummers verwijzen naar de pagina in voornoemd programmaboekje. 
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Dialoog 
 
 

Sluit je niet op in de zorgen 
staar je niet blind op verdriet 

Ik ben er iedere morgen. 
Waarom vertrouw je Mij niet? 

 
Stemmen van angst kun je weren, 

breng ze al biddend bij Mij, 
door je gevoelens te keren, 

duw je je onrust opzij. 
 

Als je niet loslaat dan drijf je 
voor een onveilige kust; 

als je tot Mij komt dan krijg je 
innerlijke vrede en rust. 

 
Hoor nu mijn klacht, Heer en luister, 

Ik ga onder onmacht gebukt, 
wilt U mij trekken uit ’t duister? 
dan weet ik zeker – dat ’t lukt! 

 
Uit: PCOB  Vaassen/Epe 

Stinny van den Oever 
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Kerkgebouw Prof. Röntgenstraat 9 7311 AM Apeldoorn 055-5788737 
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  www.luthersekerkapeldoorn.nl     
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hr. G.R. Bloemendal Moerbosch 15 7323 BZ Apeldoorn 055-3121603 
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  bij verhuizing etc.: het secretariaat     
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  email: paul@roomerremix.nl     
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hr. P.J. Roomer Elegastgaarde 27 7329 AH Apeldoorn 06-53380581 
beheer gebouwen email: paul@roomerremix.nl     
verhuur kerk en Lutherzaal     
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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 
Organisten      
hr. D. Zwart 1e Weerseweg 71 7412 WP Deventer 0570-567828 
  email: dirkzwart@jak.nl       
     
hr. M. Bunt Krommedijk 35a 7381 BT Klarenbeek 06-81780474 
     
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. 
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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 


