OPWAARTS
mededelingenblad van de
evangelisch-lutherse kerk
van Apeldoorn

Jaargang 96, no.4
Juni ~ Juli ~ Aug. 2017

IN DIT NUMMER
Gedicht: “Pinksteren”
Overdenking : Waar blijft de kerk?
Van de predikant
Van de voorzitter: Afscheid nemen bestaat niet….
Flitsen van de kerkenraad
En hoe moet het nu verder zonder dominee?
Muziekdiensten juni en september
Bij de zomerdiensten
Bedevaart naar Den Briel 8 juli 2017
Verjaardagen
Van de kerkrentmeester
Nacht van het gebed
Agenda
Mutaties
Rooster
Bijzondere collecte voor Indonesië
Verslag PKN vergadering 29 maart
Uitslag verkiezing Ev. Lutherse Synode
Persbericht: Installatie nieuwe Ev. Lutherse Synode
Rita “Liefdevolle brutaliteit”
Kokers gezocht
“Mies heeft er even op moeten wachten”
Rita: “Jong hart”
Zomercafé
Documentatieblad Lutherse kerkgeschiedenis
ELKkwartaal
Van de redactie
Samen geloven
Een gebed van Maarten Luther
Colofon

3
4
5
6
8
8
10
11
12
14
15
15
17
17
18
20
20
22
24
25
26
27
28
29
30
31
31
32
33
34

Sluitingsdatum voor de kopij voor het volgende nummer:
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geschreven of in Word) ev. per e-mail: huib.v.iwaarden@gmail.com //
t.driel22@upc.mail.nl
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PINKSTEREN
De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield,
maakt een wat is verdeeld.
Wij zijn in Hem gedoopt,
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.
De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.

Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom, Schepper Geest,
voltooi wat Gij begonnen zijt.
Naar Huub Oosterhuis

OVERDENKING
WAAR BLIJFT DE KERK?

D

e rooms-katholieke leken-dominicaan Erik Borgman is hoogleraar
in Tilburg en voor twee jaar gasthoogleraar bij de Doopsgezinde
predikantsopleiding in Amsterdam. Met de Apeldoornse collega's
hebben we in mei een studiedag gehouden over zijn boek: Waar blijft
de kerk? Gedachten over opbouw in tijden van afbraak (Baarn,
Adveniat, 2015).
Ik begin zijn boodschappen over de kerk steeds beter te begrijpen.
Borgman zegt niet: als je nou dit of dat doet dan stromen de kerken
weer vol. Hij zegt: een (zogenaamde) krimpende kerk moet ophouden
met tobben. God krimpt niet! De kerk is er om te genieten van de
overvloed die God geeft (Woord en Geest, geloof, hoop en liefde) en
overvloed die medemensen (gelovigen en ongelovigen) aanbieden:
geloof, hoop, liefde; werkkracht, bezieling, creativiteit, volharding! De
kerk is er om te genieten van wat verleden en heden brengen aan
muziek, geschreven tekst en beeldende kunst. De kerk is er om Gods
aanwezigheid niet alleen in kathedralen te zien maar ook in krotten,
niet alleen in leuke jonge sterke glanzende dertigers maar ook in
gebroken asielzoekers en aftakelende ouderen. De kerk is er zodat we
God zien waar we hem gewoonlijk niet zoeken. De kerk is er om te
vertellen dat we behoeftige mensen in een behoeftige wereld zijn,
maar ook om vooruit te gaan in dankbaarheid en dankzegging aan God
voor alles wat ons gegeven wordt. De kerk is met vreugde voor de
cultuur tégencultuur!
De kerk is fitnesscentrum voor nieuw leven met God en mensen. Als
het haar lukt om zich geen zorgen meer te maken over haar
voortbestaan, krijgt ze wie weet het voortbestaan ook nog
toegeworpen van God, bij alles wat ze al krijgt! De toekomst van de
kerk? Laat díe vooral over aan God, – als mens hoef je alleen maar te
leven van wat Jezus van Nazareth aanbiedt als zijn voedsel.
Pieter Oussoren

4

VAN DE PREDIKANT
wordt (mijn) tijd om afscheid te nemen van het predikantschap
Hetin Apeldoorn.
Per 1 september verleent de kerkenraad mij op mijn

verzoek ontslag, en de muziekdienst van 10 september is mijn
afscheidsdienst. Ik blijf wel geregeld voorgaan, Deo volente, maar dan
als gastpredikant. Het gewone predikantenwerk met pastoraat, kringen
en vergaderingen mag ik neerleggen. Waarom ik dat niet alleen mág
maar ook wíl?
Deze maand (mei) wordt ik 74 en dat begint toch te wegen, hoewel ik
altijd dacht dat je er gewoon overheen kunt leven. Maar de zorg vóór
en de zorgen óver de gemeente worden me te zwaar. Niet dat onze
gemeente te groot is, integendeel, de werkdruk neemt de laatste jaren
drastisch af, maar de zorgen worden evenredig groter. En dan speelt
toch de leeftijd een rol. Toen ik jong was had ik een soepele huid en
genoeg eelt op mijn ziel voor het domineeswerk. We kregen zelfs
trainingen om niet fluitend aan problemen voorbij te gaan, maar juist
gevoeliger en aandachtiger te worden. 'Empathie' moesten we leren,
inleving in de ander: op gepaste en noodzakelijke afstand maximale
nabijheid. Nu ik ouder word merk ik dat mijn huid (ook de mijne, ik wist
het al van andere ouderen!) dunner wordt, en dat het eelt op mijn ziel
bijna geheel verdwenen is. Te snel gaan dingen pijn doen. Dan wordt
het tijd om te stoppen. Niet dat ik klaar ben met het leven, dat nog
lang niet, en klaar met het evangelie ben ik ook nog lang niet; er is nog
zoveel te ontdekken (Pasen, Hemelvaart, Pinksteren alleen al!) en er is
nog zoveel te doen om de ontdekkingen in gewone mensentaal over de
toonbank te brengen, dat ik minstens 94 moet worden om alles te
kunnen bijbenen. En genieten van man, huis en honden wil ik ook heel
lang doen, – in iets meer rust.
Nu vast zeg ik: dank dat ik u bijna vijf-en-een-half jaar van dienst mocht
zijn en dank voor alle vertrouwen waar dat mij werd gegeven.
Pieter Oussoren
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VAN DE VOORZITTER
AFSCHEID NEMEN BESTAAT NIET.......

S

ommigen van u zullen wel denken, wat moet hij nu met een lied van
Marco Borsato, een lied wat soms ook nog wel eens op begrafenissen
wordt gespeeld. Dit lied kwam bij mij op toen ik met onze dominee zat te
praten over zijn naderende afscheid als predikant. Vlak voor het verschijnen
van de laatste Opwaarts kregen we het bericht van ds. Pieter Oussoren dat hij
als vaste pastor van onze Gemeente zou stoppen, ik heb daar kort melding
gemaakt en zou daar graag nu wat langer bij stilstaan.
Meer dan vijf jaar geleden is
Pieter bij ons aan de slag
gegaan. Met nieuw elan en vol
met goede en vaak ook
innoverende ideeën. En wat zijn
er een hoop van die ideeën ook
werkelijkheid geworden. Zo
hebben we iedere maand een
zeer goed bezochte en zeer
gewaardeerde
muziekdienst
waar
musici
van
soms
wereldfaam hun kunsten tonen.
Een dienst waar niet alleen
Lutheranen
komen,
maar
kerkgangers en geïnteresseerden uit diverse andere kerkgenootschappen. Zo
is er ook een goede samenwerking ontstaan met de Oranjepark gemeenten
Regentessekerk en Doopgezinde kerk, dit heeft o.a. geleid tot gezamenlijke
diensten. Pieter is een van de initiatiefnemers tot de renovatie van onze kerk
en iedereen kan zien dat dit initiatief zijn vruchten heeft afgeworpen en dat
we nu van een volledig vernieuwde kerk en Lutherzaal gebruik kunnen
maken. Maar ook kleinere zaken, zoals het verduidelijken en vereenvoudigen
van onze Liturgie en het verbeteren van de laatste twee strofen
(gecomponeerd door Ds. Kelling) van het “Onze Vader”, zijn door Pieter
bewerkstelligd. En zo zijn er vast nog vele andere zaken die ik vergeet te
noemen (zoals het mede organiseren van tripjes van de Luthersoos).
Natuurlijk zijn er zaken die in de ogen van Pieter minder geslaagd zijn, hij
noemt daarbij zelf het nog steeds lage bezoekersaantal tijdens de diensten op
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zondagochtend (uitgezonderd de Muziekdiensten), maar persoonlijk denk ik
dat deze tendens overal in Nederland te zien is en niet gerelateerd kan
worden aan wie er voorgaat in de Gemeente.
Al met al zijn wij (kerkenraad en ik, en ik denk dat ik ook namens de
Gemeente mag spreken) enorm dankbaar voor alle jaren dat Pieter bij onze
Gemeente werkzaam is geweest en de mooie dingen die hij voor onze
Gemeente heeft gedaan. Dank, dank, dank! Nu is Pieter Pieter en dus heb ik
met genoegen mogen zien dat hij ook volgend jaar nog een groot aantal
diensten zal voorgaan en toen kwam bij mij “Afscheid nemen bestaat niet”
weer boven……..
Paul Roomer

TUSSEN HET ZINGENDE KERKVOLK
Soms, als ze hun longen
te boven zingen,
het dak staat bol van geluid,
kijk ik mijn ogen uit:
alles verandert,
de dingen staan stil te dansen,
het altaar haast swingende,
pinkstertongen worden de kaarsen
en de gezichten van de gewoonste stervelingen
glanzen van licht.
Ik verwonder mij
tot ik versta:
zonder die tranen in mijn ogen
had zich de wereld niet bewogen,
gingen de dingen niet opgetogen
al dat geloven achterna.
Willem Barnard
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FLITSEN UIT DE KERKENRAAD
-

-

-

-

N.a.v. het vertrek van ds. Pieter Oussoren zullen een tweetal
werkgroepen worden opgestart, één met de pastoraalwerkers Ruud
Bloemendal, Theo van Driel en de kerkenraadsleden Jan van de Braak
en Paul Roomer inzake de korte termijn en één met de kerkenraadsleden Maarten Brand, Theo van Driel, Jan van de Braak en Marc
Groeneweg (evt. aangevuld met een of meerdere gemeenteleden)
over de toekomst van onze kerk.
Eind juli zal een groep jongeren uit Duitsland een weekend in onze
Gemeente verblijven tijdens hun tocht door Nederland. Op 30/7
zullen zij aan onze eredienst deelnemen, Theo van Driel zal in deze
dienst voorgaan.
Het afscheid van ds. Pieter Oussoren zal zijn tijdens de muziekdienst
van 10 september 2017 zijn. Een nadere invulling zal nog worden
gecommuniceerd.
Met behulp van Anna Leentfaar is het predikantenrooster voor 2017
nu gereed en ook 2018 is al voor een groot deel ingevuld.
De kerkenraad

EN HOE MOET HET NU VERDER ZONDER DOMINEE?
onze dominee stopt ermee en hoe moet dat nu zonder hem?
Help,
In deze Opwaarts kunnen we nog niet concreet zeggen hoe het straks

gaat. Maar laten we eerst eens naar onszelf kijken als gemeente. Wie zijn we
eigenlijk?
Een gemeente, die voor een groot gedeelte bestaat uit ouderen, die best
mondig zijn. Ouderen, die in staat zijn om de telefoon te pakken als ze een
huisarts nodig hebben. Of ... misschien de dominee, de pastor of de diaken?
U weet hen toch ook te vinden? Mensen die weten of ze misschien behoefte
hebben aan een bezoekje of zomaar een gesprek.
Als de dominee straks stopt, blijft de gemeente niet verweesd achter.
Zowel pastor Ruud Bloemendal als ondergetekende blijven gewoon
beschikbaar voor u.
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Maar we weten natuurlijk niet altijd of u behoefte heeft aan een bezoekje
van ons. Daarom een dringende raad: schroom niet om ons te bellen als u ons
nodig heeft. En als we er op geattendeerd worden zullen we ook uit onszelf
contact opnemen. Naast deze veertig procent van ouderen bestaat dus meer
dan de helft uit jongeren.
Zelf word ik volgende maand 58 en ik reken mijzelf ook nog tot die groep. Dat
is de groep die misschien nog wat tijd over heeft om een ander te bezoeken.
Misschien gewoon spontaan, omdat je behoort tot dezelfde wijk of kerkelijke
gemeente. Of anders georganiseerd via de bezoekersgroep, waarvoor u
zichzelf op kunt geven. Wat zou het mooi zijn als de ene helft van de
gemeente zo om leert te zien naar de andere helft. En, o ja, ik ken ook nog
een paar jongeren die minder mobiel zijn. Maar die zien ook wel graag zo'n
leeftijdgenoot langskomen voor een bakkie troost.
Tenslotte:
Heeft u gemerkt dat we iets veranderd hebben aan de aandacht voor de
jarigen? Bij elk jarig gemeentelid vanaf 75 jaar wordt nu rond de verjaardag
aangebeld. De jarige ontvangt daarbij een felicitatiegroet vanuit de
gemeente. Degene die u bezoekt mag u binnenlaten of een afspraak met haar
maken. U mag de felicitatie natuurlijk ook gewoon alleen aannemen, net wat
u wilt. Mocht u niet thuis zijn, dan ligt de kaart in de bus, met haar tel. nr.
erop.
U ziet het, we proberen naar elkaar om te blijven zien, er is leven ná de
dominee.
Diaken Theo van Driel

Krantenknipsel uit 1931
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MUZIEKDIENSTEN 2017

Lutherse Kerk Apeldoorn
Röntgenstraat 9 (bij begin Loolaan)

Sacrale muziek
in context

Zondag 11 juni 2017 12.00 Zondag Trinitatis

MAZMUR DAN KIDUNG JEMAAT
psalmen en liederen van de kerk uit Indonesië
Vaste bezoeker in de Muziekdiensten is ds. Harry van Dop, die jarenlang in
Indonesië heeft gewerkt en daar veel voor de kerkmuziek heeft gedaan.
Hij heeft een programma samengesteld met psalmen en hymnen in Bahasa
Indonesia die gezongen zullen worden door de sopranen Marlina Deasy
Hartanto en Ardelia Padma Sawitri en tenor Theo van Willigenburg onder
leiding van bariton Dody Soetanto.
Zondag 10 september 2017 12.00 uur (alvast noteren in de agenda!)
>>>>>>>>>> Afscheidsdienst ds. Pieter Ousssoren.
<<<<<<<<<

JAZZMUZIEK IN DE KERK
Berry van Berkum, orgel
Steven Kamperman, saxofoon
Dion Nijland, contrabas
Vorig jaar was de Jazzmuziekdienst de verrassing van het seizoen. Daarom
nodigen we dit jaar weer drie specialisten uit. We horen improvisaties en
klassiekers van o.m. Duke Ellington en Oscar Peterson
Theo van Wilgenburg
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BIJ DE ZOMERDIENSTEN
maand juni verloopt nog grotendeels hetzelfde als de maanden
Dedaarvoor.

Maar de maanden juli en augustus is ons kerkdienstenrooster een beetje
aangepast.
> Op 9 juli vieren we de maaltijd van de Heer, omdat daar verder geen
gelegenheid voor is deze maand.
> Op 16 juli zijn we te gast bij de Doopsgezinde Gemeente.
> Op 23 juli zijn we te gast in de Regentessekerk, in deze dienst zal mogelijk
een Duitse Lutherse cantorij zingen, die dan in Nederland verblijft.
Op 16 en 23 juli zal onze kerk gesloten zijn en vragen we u met ons mee te
gaan.
> Op 30 juli zijn de jongeren van de zelfstandige Lutherse Zionsgemeinde uit
Hamburg bij ons te gast. Zij verblijven twee nachten in de Lutherzaal en
werken samen met hun predikant mee aan onze dienst.
Daarna zal ondergetekende een aantal malen achter elkaar voorgaan in de
diensten. Deze diensten wil ik graag een wat zomers karakter geven.
> Op 6 augustus staat het verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging centraal.
Aan het slot van deze dienst krijgt u "brood mee voor onderweg".
> Op 13 augustus lezen we het verhaal, waarin Jezus over het water gaat.
Vluchtelingen kennen de gevaren van het water en we laten ze aan het
woord.
> Op 20 augustus horen we hoe Jezus zich laat aanspreken door de Kananese
vrouw.
We zullen haar plaatsen naast Maria, waarvan 15 augustus de sterfdag wordt
herdacht. Klopt het beeld wel, wat de traditie over haar heeft gemaakt of
wordt ze door ons verguisd? Moeten we een beeldenstorm houden of haar
beeld misschien in ere herstellen?
We hopen met elkaar een boeiende zomer te beleven.
En, o ja, als u gasten heeft hoeft u niet thuis te blijven, ze mogen gewoon
mee naar de kerk.
Diaken Theo van Driel

In de maanden mei, juni, juli en augustus
zijn er géén tafelgesprekken!
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BEDEVAART NAAR DEN BRIEL
is 13 juli 2009 als Herman Amelink in NRC de volgende woorden
Hetoptekent:
“Dorise van Driel is pas tien jaar, maar ze is al voor de tiende

keer in Brielle”. En daar is ze zichtbaar trots op. Afgezien van een huilende
baby is ze een van de jongste van de honderden deelnemers aan de jaarlijkse
nationale bedevaart naar het heiligdom van de martelaren van Gorcum.
Dorise is meegekomen met haar vader Theo, pastor te Zwaag, die als
reisleider optreedt voor een kleine vijftig katholieken, die met de bus uit
West-Friesland en de Zaan zijn gekomen.” Brielle is de plek, waar ik mijn
jeugd heb doorgebracht, dicht bij de plek waar in 1572 in een turfschuur 19
geestelijken omwille van hun geloof werden opgehangen door de watergeuzen. Wat voor de ene groep bevrijding betekende, betekent voor de
andere groep dat men moest vrezen voor zijn leven. Niet anders dan wat we
in deze tijd zien in landen waar de ene religieuze groep de andere naar het
leven staat. Daarom ga ik er elk jaar weer naar toe, om nooit te vergeten dat
we tolerant moeten zijn naar elkaar. Amelink beschreef waarom deze plek zo
raakt: “Anti-protestants zijn de bijeenkomsten in Brielle allang niet meer. In
de Bedevaartskerk worden ook oecumenische vieringen gehouden, meldt één
van de vitrines in de kerk. „Heb je de tekst van het martelarenlied goed
gelezen”, vraagt Theo van Driel. Het laatste couplet begint: ‘Goddank zijn wij
bevrijd van meer dan vreemde macht/ de grenzen van een kerk zijn minder
dan gedacht.’ „De martelaren van Gorcum weigerden het geloof in de
lichamelijke aanwezigheid van Christus in de eucharistie op te geven. Het is
dát geloof dat mij zo aanspreekt. Daarom kom ik elk jaar hier.”
Het is dat geloof wat mij zowel in katholieke, als Lutherse Avondmaalsvieringen raakt, het geloof dat er meer is dan uiterlijke tekenen, meer dan
woorden alleen. Dit jaar zijn we van plan om vanuit Apeldoorn een bedevaart
te organiseren naar den Briel. Ondergetekenden hebben daarom i.s.m. de
R.K. parochie het initiatief genomen om deze bedevaart voor belangstellenden te organiseren. Katholieken, Lutheranen en elk die wil is daarbij
welkom. Het is de bedoeling dat we op zaterdag 8 juli om ca. 8.00 uur
vertrekken en om uiterlijk 19.00 uur terug zijn. Graag willen we inventariseren of er voor deze bedevaart genoeg deelnemers zijn. Het minimale
aantal deelnemers is 30. De kosten voor deze bedevaart bedragen maximaal
25 euro. Als u voor deze bedevaart belangsteling heeft, wilt u dit dan mailen
naar secretariaat@rkapeldoorn.nl Voor nadere informatie kunt u bellen naar
diaken Theo van Driel 06 18193612.
Diaken Theo van Driel en Arjan Driessen

EEN ZONOVERGOTEN DAG!
Een zonovergoten dag!
Ik zit in de tuin en kijk naar de
eikenboom die daar mooi staat te zijn
in zijn eik-zijn;
het leven in en rondom hem, wijs en
aandachtig schouwend.
Ik kijk naar de bloemen die bloeien
en mens en dier laten genieten van
haar geuren en kleuren.
Naar de vogels die af en aan
vliegen, nestgoed zoeken. Ze bouwen
aan de toekomst en proberen het
voortbestaan van eigen soort
te garanderen.
Ritselende bladeren, koele bries,
nodigen mij uit stil te zijn ...
"Schepper, rustgevende Stilte,
tegenstelling van oorlogsgeweld.
Geprezen zij Uw heerlijkheid in
het immens grote en in het
minutieus kleine.
Lof en dank aan U, nabije God
nu en in eeuwigheid"

Amen.
Oeke Kruythof
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JUNI
02 mw. I.D.Düwel-Brok
Arnhemseweg 351
02 hr. W.H.F. Köpcke
Marconistraat 79
05 hr. A. de Jong
Joh. De Withstraat 30
19 mw. P.B. Tiemens-de Zwarte G. Hegelstraat 46b
22 hr. J. Nieuwkerke
Brouwersweg 16
27 mw. G.J. Huiskamp-Veldwijk Koninginnelaan 264

7333 HH Apeldoorn
7316 PA Apeldoorn
7331 RL Apeldoorn
7323 JT Apeldoorn
7351 TK Hoenderloo
7315 EE Apeldoorn

JULI
11 mw. C.E. Zoetbrood-Dietz
12 hr. C.H. Tiemens
19 mw. L.C. Buter-Terlou
29 hr. E. Schiphorst
31 hr. R.W. Hup

Aquamarijnstraat 59
G. Hegelstraat 46b
Loevestein 19
Bouwe Landlaan 33
Socratesstraat 308a

7314 HX Apeldoorn
7323 JT Apeldoorn
7339 AX Ugchelen
7321 AE Apeldoorn
7323 PR Apeldoorn

AUGUSTUS
14 hr. H.J. Brussel

Beethovenlaan 26

7333 CD Apeldoorn
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VAN DE KERKRENTMEESTER
Opbrengst collecten maart en april 2017.
Kerk en Diaconie
Muziekfonds
Orgelfonds
Restauratiefonds
Onderhoud gebouw
Diaconie

€ 451,15
€ 738,90
€ 87,50
€ 31,40
€ 23,20
€ 115,05
NACHT VAN GEBED.

Aan de lezers van Opwaarts,
Hierbij een persbericht over de Nacht van Gebed 2017 voor de Vervolgde
Kerk die wordt gehouden in de nacht van vrijdag 16 juni op zaterdag 17 juni in
'de Ontmoeting' van 22.00 uur tot 04.00 uur.
Zoals voorgaande jaren zullen er weer filmpjes zijn van mensen en landen
waar christenen worden vervolgd zodat we heel concreet voor hen kunnen
bidden. Het is altijd een bijzondere Nacht om zo direct betrokken te zijn met
onze broeders en zusters die lijden om hun geloof in Jezus Christus. We
mogen die Nacht als het ware naast hen gaan zitten, naar hen luisteren en
hun noden bij God brengen.
Jullie zijn dan ook van harte welkom om dit bijzondere gebeuren bij te
wonen. Je hoeft niet de hele Nacht te komen. We bidden in gebedsronden
zodat je op ieder moment van de Nacht kunt komen en weer kunt vertrekken.
Adres: de Ontmoeting – Hoofdstraat 220, 7311 BG Apeldoorn
Ik hoop jullie tijdens de Nacht te mogen ontmoeten.
Hartelijke groet
Maaike van Gemeren
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Nacht van Gebed
Van 16 op 17 juni 2017 in ‘de Ontmoeting’ te Apeldoorn
Aanslagen in Egypte eisten de levens van zeker 45 koptische christenen.
Niet alleen in Egypte is er veel geweld tegen christenen. Tienduizenden
christenen in Irak sloegen op de vlucht voor Islamitische Staat. Ze wonen
verspreid over de hele wereld. En in Nigeria werden opnieuw meisjes en
vrouwen door Boko Haram ontvoerd. Wat is hun toekomst?
Dit is slechts een greep uit de nieuwsberichten van de afgelopen tijd. Het
geweld tegen christenen neemt toe. We kunnen ons nauwelijks voorstellen
wat voor impact dit heeft op de lokale kerk. Toch kunnen we een verschil
maken in het leven van vervolgde christenen. Landsgrenzen en
gevangenismuren belemmeren ons gebed niet!
Uw gebed heeft impact op de vervolgde kerk! Bid mee tijdens Nacht van
Gebed van 16 op 17 juni in ‘de Ontmoeting’ te Apeldoorn. De Nacht begint
om 22.00 uur en duurt tot 04.00 uur. U kunt er ook voor kiezen om een deel
van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de Nacht luisteren we
naar verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed.
Neem voor vragen contact op met: Maaike van Gemeren
Tel: 055 5211202
Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht
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AGENDA
JUNI
11

15
18
20
25

Muziekdienst
Psalmen en liederen van de
kerk uit Indonesië
e
1 collecte gedeeltelijk voor
Bahu Mem Bahu (zie blz.20)
Zomeravondcafé
Gezamenlijke dienst in de
Doopsgezinde kerk
Kerkenraadsvergadering
Gezamenlijke dienst in de
Regentessekerk

12.00 uur

Koffie en thee om 11 uur

16.30 –
19.00 uur
10.00 uur

Regentessekerk

20.00 uur
10.00 uur

JULI
20

Zomeravondcafé

16.30 –
19.00 uur

AUGUSTUS
15
17

Kerkenraadsvergadering
Zomeravondcafé

20.00 uur
16.30 –
19.00 uur

Regentessekerk

Muziekdienst
Jazzmuziek in de kerk
In deze dienst zal afscheid
worden genomen van
ds. P. Oussoren.

12.00 uur

Koffie en thee om 11.00 uur

SEPTEMBER
10

Regentessekerk

MUTATIES

Overleden:
Hr. K. Hartog ( 89 jaar)

Goudstraat 52

7334 BX Apeldoorn

Verhuisd:
Hr./Mw. G.R. Bloemendal

Moerbosch 15

7323 BZ Apeldoorn

Ingeschreven:
Hr. E.R. Brasz

Ferdinant Bollaan 29

7312 MX Apeldoorn
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Datum

Zondagsnaam

Aanvang

Voorganger

Bijzonderheden

2 collecte

4-Jun

Pinksteren

rood

10.00 uur

diaken Th. van Driel

orgelfonds

11-Jun

Trinitatis

12.00 uur

ds. P. Oussoren

muziekfonds

18-Jun

1 zondag na Trinitatis

groen

ds. J. Eldering

onderhoud gebouw

e

e

wit

Muziekdienst

e

10.00 uur

Antependium

25-Jun

2 zondag na Trinitatis

Avondmaals-

groen

10.00 uur

ds. A. Metske

viering

diaconie de Herberg

2-Jul

3 zondag na Trinitatis

groen

hr. R. Bloemendal

restauratiefonds

e

10.00 uur
e

9-Jul

4 zondag na Trinitatis

Avondmaals-

groen

10.00 uur

ds. L. Vos

viering

diaconie Dzaldowo

16-Jul

5 zondag na Trinitatis

Dienst

in

de

Dienst

in

de

e

10.00 uur

ds. J. Koornstra
e

23-Jul

6 zondag na Trinitatis

10.00 uur

ds. C. de Gooyer

30-Jul

7 zondag na Trinitatis

10.00 uur

diaken Th. van Driel

e

e

6 aug.

8 zondag na Trinitatis

10.00 uur

diaken Th. van Driel
e

13-Aug

9 zondag na Trinitatis

10.00 uur

diaken Th. van Driel

20-Aug

10 zondag na Trinitatis

10.00 uur

diaken Th. van Driel

e

e

Zie blz 11

groen
SLOA

Zie blz. 11

groen
orgelfonds

Zie blz. 11

groen
onderhoud gebouw

Zie blz. 11

groen
restauratiefonds

27-Aug

11 zondag na Trinitatis

Avondmaals-

groen

10.00 uur

ds. G.W. van der Brug

viering

de Herberg
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Ontvangst

Voorbereiding

Organist

Koffiedienst

Mededelingen

Schriftlezingen

Cantor

Koster

hr. J. van de Braak

mw. J. Mulder

hr. J. Leemhuis

fam. Kleinbussink

hr. P. Roomer

mw. A. Leentfaar

hr. P. Roomer

mw. L. Roomer

hr. M. Brand

hr. P. Roomer

hr. M. Brand

mw. J. Mulder

hr. Th. van Driel

mw. A. Leentfaar

hr. Th. van Driel

mw. J. Mulder

hr. H. Gulink

mw. A. Leentfaar

hr. P. Roomer

hr. Th. van Driel

hr. E. Brasz

hr. H. van Iwaarden

hr. J. van de Braak

mw. A. Leentfaar

hr. D. Boer

fam. Kleinbussink

hr. P. Roomer

mw. A. Leentfaar

hr. J. van de Braak

mw. J. Mulder

hr. Th. van Driel

mw. A. Leentfaar

Doopsgezinde-

kerk

Regentesse-

kerk

hr. M. Brand

mw. A. Leentfaar

hr. J. van de Braak

hr. M. Brand

hr. P. Roomer

mw. L. Roomer

hr. M. Groeneweg
hr. J. van de Braak

hr. P. Roomer

hr. M. Brand

mw. A. Leentfaar

hr. M. Groeneweg

mw. J. Mulder

hr. P. Roomer

mw. L. Roomer

mw. J. Mulder

hr. J. van de Braak

mw. J. Mulder

hr. Th. van Driel

mw. A. Leentfaar

hr. F. van de Kraats
hr. D. Zwart

mw. J. Brasz
hr. H. van Iwaarden

hr. D. Delsman

mw. C. Honders
hr. F. van de Kraats

hr. F. van de Kraats
hr. D. Zwart

mw. C. Honders
hr. H. van Iwaarden

hr. D. Delsman

mw. A. Leentfaar
hr. F. van de Kraats

hr. J. Leemhuis

mw. C. Honders
hr. H. van Iwaarden

hr. J. Leemhuis

mw. A. Leentfaar
hr. F. van de Kraats

hr. H. Visser

fam. Kleinbussink
hr. H. van Iwaarden

hr. D. Zwart

mw. A. Leentfaar
hr. F. van de Kraats
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BIJZONDERE COLLECTE VOOR INDONESIË 11 JUNI

I

n het Lutherjaar 2017 staan we volop stil bij 500 jaar Reformatie.
We herdenken en vieren dit als Lutheranen en samen met vele
anderen wereldwijd. Luthers Nederland heeft al vanaf 1889 een relatie
met de Lutherse Kerk van Nias en Batu in Indonesië. Nias en de Batueilanden liggen voor de kust van Sumatra en horen bij de Indonesische
provincie Noord-Sumatra. De 17.000 lutheranen op Batu vormen 50
kerkgemeenten verspreid over 20 eilanden. Om elkaar te kunnen
bereiken voor gemeenteopbouw, het pastoraat en het diaconaat zijn
goede vervoersmiddelen uiterst belangrijk. De kerk op de Batueilanden vraagt daarom onze steun bij de aanschaf van twee boten. In
het Lutherjaar 2017 voeren we hier actie voor met als motto ‘Bahu
Mem Bahu’. Dat is Indonesisch voor ‘schouder aan schouder’. Er is €
20.000 nodig. Doet u mee? Bahu Mem Bahu. Schouder aan schouder,
met de lutheranen op de Batu-eilanden. De helft van de opbrengst van
de eerste collecte van de muziekdienst is voor dit doel bestemd.
Hartelijk dank namens de diaconie

VERSLAG CLASSICALE VERGADERING 29 MAART
Classicale vergadering van Apeldoorn
scriba: Gerrit Bok
Thorbeckestraat 11
7331 RG Apeldoorn
055 542 1035
gerrit.w.bok@hetnet.nl
www.pknclassisapeldoorn.nl
Opening
De classicale vergaderingen van 2017 staan in het teken van de verandering
van de kerkorde. Voordat er over de inhoud begonnen wordt, zet de preses
ons stil bij de Emmaüsgangers. De weg die ze gaan wordt hen uitgelegd. Jezus
schetst vanuit het verleden het heden. Hij komt zo ons leven binnen als de
Opgestane.
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Judaïca
De vergadering vindt het belangrijk dat bij de nascholing voor predikanten
aandacht vraagt voor de wortels van de Bijbelse teksten in de context waarin
ze zijn ontstaan. We besluiten de synode aandacht te vragen voor dit vak
genaamd Judaïca.
Verkiezing afgevaardigde nieuwe classes
De classes Apeldoorn gaat op in Gelderland I. Dat is ruwweg de Veluwe met
haar randen en Flevoland. We mogen het eerste jaar vier personen
afvaardigen naar de nieuwe classis en stellen voor dat dit ds. Marrit Bassa,
Gerrit Bok, Wim Witteveen en Antoon Menkveld zijn. De gemeenten zullen in
augustus gevraagd worden hier mee in te stemmen.
Considereren
Aan de gemeenten is de beoogde tekst van de nieuwe Kerkelijke Ordinanties
gestuurd. Dit zijn zorgvuldig samengestelde spelregels hoe we in de kerk met
elkaar omgaan. Elke gemeente heeft deze gehad, besproken en voorzien van
commentaar. Dit is vooraf naar de scriba toegestuurd, door hem gebundeld
en weer verspreid. Zo delen we kennis en inzichten heel praktisch met elkaar.
Tijdens deze vergadering voeren met elkaar het gesprek en proberen goed te
doordenken of het zo goed staat, of anders geformuleerd moet worden.
Uiteindelijk wordt per voorstel gestemd of we voor of tegen zijn.
De discussies zijn soms scherp, maar altijd respectvol. De meeste gaan over
het proces (te snel, te veel, te weinig historisch besef), de nieuwe indeling (te
groot, te anoniem) en de nieuwe classispredikant. De classispredikant is
vrijgesteld voor ongeveer 200 gemeenten. Hij bezoekt deze tenminste
éénmaal per 4 jaar, is vraagbaak en kan bij een breed scala van problemen
geraadpleegd worden. In het uiterste geval, mag hij namens de kerk ook
ingrijpen in een gemeente.
Over het algemeen wordt breed ingestemd met de voorstellen van de kerk.
Wel worden er volop adviezen meegegeven om teksten beter te maken.
Kernvragen
Vergroten classis
Om al die wat droge teksten te structureren heeft de landelijke kerk een
aantal kernvragen gemaakt. Deze zijn bedoeld om te discussiëren op
hoofdlijnen. Dat werkt vrij goed.
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Het opheffen van de classis Apeldoorn wordt als niet plezierig ervaren. De
samenwerking onderling is goed en effectief en we hebben twee goed
draaiende werkgemeenschappen van predikanten. Wel zien we dat het
steeds moeilijker is vrijwilligers te vinden en stemmen daarom in met het
voorstel. Het geeft toch weer een vermindering van stukken en
vergaderingen.
Classispredikant
Met het idee classispredikant hebben we niet zo veel. Sommigen willen deze
functie helemaal niet, anderen zien liever een verdeling over meerdere
predikanten zodat er voor een deel van de tijd ook binding is met het gewone
kerkelijk leven. Uiteindelijk krijgt de landelijke kerk wel ons vertrouwen dat
het een goed idee is. We zijn benieuwd hoe dit uit gaat pakken.
Ringen
Om in de regio onderling samen te blijven werken komt de kerk met een
nieuwe term ‘ringen’. Alleen is dit niet goed ingebed in de structuur. Als
vergadering komen we met een tegenvoorstel hoe dit echt goed verankerd
kan worden. We zijn benieuwd of ons voorstel overgenomen wordt.
Door de strakke regie van de voorzitter loopt de agenda nauwelijks uit. Na
een korte rondvraag, komen we tot rust bij het voorlezen / bidden van het
gezang Jezus roept hier mensen samen (lied 975).
Steven Lobregt,
notulist classicale vergadering Apeldoorn

UITSLAG VERKIEZING EVANGELISCH-LUTHERSE
SYNODE VAN DE PKN IN NL 2017- 2021

I

n de eerste maanden van dit jaar hebben de verkiezingen voor de
evangelisch-lutherse synode plaats gevonden.
De synodale commissie is verheugt u te kunnen melden dat alle gekozen
leden en plaatsvervangend leden hun verkiezing hebben aanvaard.
De installatie van de nieuw gekozen evangelisch-lutherse synode zal d.d.
6 mei 2017 plaats vinden op Hydepark, Doorn.
In het onderstaande staatje leest u de verkiezingsuitslag.
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Predikant-leden:

Nr. 5 PLV lid
Niet predikant-leden

Nrs. 12-15 PLV leden

23

PERSBERICHT INSTALLATIE NIEUWE ELS
EVANGELISCH-LUTHERSE SYNODE

O

p zaterdag 6 mei 2017 kwamen de leden van de nieuw gekozen
evangelisch-lutherse synode van de Protestantse Kerk in Nederland
bijeen voor de installatievergadering op Nieuw-Hydepark in Doorn. De 6
predikanten-leden, 12 overige leden en 3 plaatsvervangende leden werden
verwelkomd met een lunch, die vanwege het heerlijke weer buiten werd
genuttigd.
De eerste taak van de nieuwe evangelisch-lutherse synode (ELS) was het
kiezen van de leden van de synodale commissie, leden van de financiële
commissie en de afvaardiging vanuit de ELS naar de generale synode.
In de synodale commissie zijn gekozen:
· Ds. Andreas Wöhle, president
· Prof. dr. ir. Erik Fledderus, vice president/voorzitter
· Mw. Cathy van Beek-Blommendaal, secretaris
· Mw. ds. Marlies Schulz, lid 2e predikant
· Dhr. Arau Vermeer, lid financiën
In de financiële commissie zijn gekozen:
Dhr. Arau Vermeer
Prof. dr. ir. Erik Fledderus
Het derde lid van de commissie wordt gekozen in de eerstvolgende ELS
vergadering.
De afvaardiging voor de generale synode is wat ingewikkeld. Per 1 januari
2019 gaat de generale synode in een andere samenstelling verder. Voor de
afvaardiging vanuit de ELS heeft dat consequenties. Tot eind 2018 is de ELS
met 5 leden afgevaardigd in de generale synode en vanaf 1 januari 2019
zullen dat 3 afgevaardigden zijn. Wel is de president dan automatisch
adviseur van de generale synode.
Als afgevaardigden in de generale synode tot eind 2018 werden gekozen als
primi:
· Ds. Andreas Wöhle
· Prof. dr. ir. Erik Fledderus
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· Mw. Cathy van Beek-Blommendaal
· Mw. Johanna Wildeman-Dekker
· Het vijfde lid (predikant) wordt in de eerstvolgende synode gekozen.
Er is besloten om de secundi tot eind 2018 en de primi en secundi voor de
periode 2019-2021 ook in de eerstvolgende ELS-vergadering te kiezen
Mw. Cathy van Beek-Blommendaal
Secretaris evangelisch-lutherse synode

LIEFDEVOLLE BRUTALITEIT.........

I

edereen kent in ons hectisch bestaan, dat je week soms anders gaat
dan je wilt of in jouw agenda staat.
Een agenda biedt structuur, orde en duidelijkheid is ons leven.
Misschien is ons leven soms wel te veel georganiseerd, met allerlei
afspraken, of schoonmaakklussen in huis. Zo had ik van de week,
midden op de middag, een afspraak. Deze afspraak duurde langer dan
ik had gepland. Soms komen er ook emoties naar boven, die je de tijd
moet geven om te verwerken. Doordat ik laat was en met de
verpleegkundige zorg zat, die op een afgesproken avond komt, besloot
ik om maar eens een visje te happen bij de visboer in Ugchelen.
Je kunt er heerlijk vis verkrijgen: vers.... en je krijgt een gezellig gesprek
er gratis bij.
Omdat de drempel van de winkeldeur hoog is en ik niet meer kan
“fietsen” door mijn ziekte, bleef ik voor de drempel wachten.
Allereerst groette ik hem met een vrolijke lach, en vroeg “wanneer ga
je de drempel nu eens aanpassen?” Ik gaf aan dat het vanaf 2016 een
Europese wet is om winkels, perrons en gebouwen toegankelijk te
maken voor mensen met een beperking.
Hij dacht erover na en zei toen: “maar de volgende maand kan jij naar
binnen rijden dan ruik je de geur van de vis beter”.
Terwijl ik mijn bestelling deed, vroeg ik of ik de vis zonder zout kon
ontvangen.
Ik kreeg de vraag: ”waarom leg je de lat voor mij zo hoog?”
Ik heb hem erop geattendeerd dat dat wel in mijn genen zit.
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Na even wachten, en ondertussen geld te hebben gepind bij Albert
Heijn betaalde ik mijn vis.
Hij zei: “ik heb de saus boven op de vis gedaan”. Ik zei: “nu kom ik
iedere maand en weet je toch dat ik het apart wil'.
Hij vertelde dat hij last heeft van zijn korte termijn geheugen.
Ik reed met de rolstoel de stoep af, en zei: “als het goed is, zit ik nu in
je lange termijn geheugen”. Hij lachtte naar me.
“Je hebt wel een plekje in mijn hart”, zei de visboer. “Je hebt een
lieve brutaliteit”, dat siert je.
Ik wil met dit verhaal zeggen dat je soms onverwacht van de warme
bejegening van mensen kunt genieten. Wat ik toevallig op deze dag bij
mijn zorgmoment miste.
Met een goed gevoel ging ik naar huis.
In het besef dat ik dit moment koester.
Rita

KOKERS GEZOCHT
inloophuis "De Herberg" in Apeldoorn biedt een warme plek voor
Hetmensen
die daar behoefte aan hebben. Behoefte aan sociaal contact,

een luisterend oor, aandacht, een warme maaltijd of een kop soep.
Gemiddeld 30 mensen vinden bijna dagelijks hun weg naar het inloophuis.
Vrijwilligers zorgen ervoor dat de bezoekers welkom zijn en de aandacht
mogen krijgen die ook zij verdienen.
Van een vrijwilliger:
“Sinds januari 2015 ben ik als kookster actief bij de Herberg. Verschillende
keren heb ik een maaltijd bereid of soep gekookt. Het is mooi om te doen.
Soms een hele klus om een lekkere maaltijd op tafel te krijgen, maar de blije
gezichten en enthousiaste reacties die geven mij zoveel voldoening! Voor
sommige gasten is het de enige warme maaltijd in de week. Zij krijgen een
bord warm eten en tijdens het opscheppen denk ik, jij bent onze gast en je
mag er zijn, ik heb hoop voor jou omdat God hoop heeft voor ons!”
Nu zijn we nog dringend op zoek naar soep- en of maaltijdkokers.
Wie wil ons team komen versterken?
Kom een keer mee lopen tijdens het voorbereiden en koken van een maaltijd
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en/of soep. Eet met de gasten mee en hoor hun verhaal.
Ben je geïnteresseerd, graag vertel ik je meer over het werken in de Herberg.
Cora Boon, coördinator.
Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag.
Tel.nr. 055-5211002
E-mail: citypastoraat@deherberg-apeldoorn.nl

MIES WALGIEN:
LID in de ORDE VAN ORANJE-NASSAU
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JONG HART
Ik ben oud
Mijn benen willen niet meer mee
En mijn handen beven
Heb geduld met mij
Jullie wereld is zo snel
Mijn oren zijn verzwakt
En doof van het lawaai
Spreek niet te zacht
Mijn ogen zijn niet meer zo helder
Ik zie niet alles meer
Wees niet boos als ik mors
Of ergens iets omver gooi
Ik heb nooit veel kans gehad
Om te studeren
En jullie gebruiken soms moeilijke woorden
Ik begrijp ze niet altijd
In mijn geheugen zit een mot
En morgen ben ik weer vergeten
Wat ik vandaag beloofd heb
Neem me niet kwalijk dat ik graag over vroeger praat
En soms twee keer het zelfde vertel
Het doet mij deugd als je vriendelijk bent
En even tijd voor me maakt
Ik ben daar erg gevoelig voor
En laat me voelen dat ik je niet tot last ben
Ik leef ook nog graag
En soms voel ik me
erg eenzaam
Ik moet nog leren
Oud te worden
Met een jong hart.
Rita
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ZOMERCAFÉ
Op de derde donderdag van de maanden juni, juli en augustus is het
Zomercafé geopend van 16.30 tot 19.00 uur.
De opzet is gelijk aan het Themacafé: bij binnenkomst is er een drankje,
om vijf uur vertelt één van ons het één en ander over wat haar of hem
boeit. In aansluiting daarop wordt er een lichte zomerse maaltijd
geserveerd. We sluiten af met koffie of thee.
U bent van harte welkom om binnen te lopen, ook als u maar een deel van
de tijd aanwezig kunt zijn. Van gedachten wisselen, of alleen luisteren,
alles is vrij. Introducés zijn
uiteraard hartelijk welkom.

Plaats: Regentessekerk
(achterzaal)
Kosten: € 3,00

15 juni 2017

Esger Renkema

Passiemuziek: Van
Gregoriaans naar Bach

20 juli 2017

Esther Meijer en
Lesley Peters

De wereld achter de
Wereldwinkel

17 augustus 2017

Hans de Fijter

Iconoclasme.
Beeldenvereerders en
Beeldenstormers

Voor vervoer kan gezorgd worden.
Belt u met Arend van der Beek (055 – 533 8156)
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DOCUMENTATIEBLAD LUTHERSE KERKGESCHIEDENIS
Nummer 44 - 2017
Zojuist verscheen een nieuw nummer van het Documentatieblad Lutherse
Kerkgeschiedenis (nr. 44, 2017). Sinds de Lutherse najaarssynode 1987 rolt dit
periodiek (nagenoeg) jaarlijks van de pers, nu reeds dertig jaar.
Dit keer zes artikelen. De bijdrage van prof. dr. E. H. Cossee aan het symposium,
naar aanleiding van de verschijning van het standaardwerk Opleiden tot Luthers
predikant, wordt integraal afgedrukt en handelt over het opleiden tot Remonstrants
predikant.
Mr. A. C. Reijinga verdiepte zich in de namen van de Lutherse gemeentebladen, in
het fuseren van dit type periodiek en in het verdwijnen van deze Lutherse publicaties.
Voor overleden predikanten komt er vaak wel een “in memoriam” tot stand. Nu een
verhaal over een oud-kosteres van de Lutherse gemeente Hilversum, mevr. G.
Richter-Visser, geschreven door drs. Th. A. Fafié.
In 2015 verscheen de opstellenbundel 400 jaar Lutherse Kerk Haarlem.
Dr. A. A. van den Berg las het boek en geeft zijn indrukken weer.
In Amersfoort is de Lutherse gemeente in een zgn. pioniersplek veranderd. De
huidige Lutherse predikante van Amersfoort, ds. Diederiek van Loo, vertelt het
verhaal over verzinken en blinken van deze Lutherse gemeente.
Losse nummers van dit kerkhistorische tijdschrift (40 bladzijden) kunnen worden
besteld door het overmaken van € 4,50 naar INGB-nummer IBAN: NL 45 INGB 0005
779925, t.n.v. Th. A. Fafié inz. Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis te
Haarlem, onder vermelding van: graag toezending nr. 44/ 2017. Mocht U ook de
komende nummers (één keer per jaar) willen ontvangen, geeft U dat dan aan op de
girokaart; bij internet bankieren – gezien de verzending - ook graag steeds uw naam
en adres vermelden.
Luthers antiquariaat
Tenslotte maken wij U attent op het bestaan van het Luthers antiquariaat te ’sGravenhage, een nieuw onderdeel van de SLUB. Via www.slub.nl is dit antiquariaat
bereikbaar. Onder andere bijna het gehele oeuvre van de Lutherse theoloog en
cultuurhistoricus dr. C.W. Mönnich is nog verkrijgbaar. Maar ook de geschriften van
dr. W.J. Kooiman, dr. C.Ch.G. Visser, dr. J.P. Boendermaker en dr. Ant. Johannes zijn
nog voorhanden. E-mail: slubdenhaag@hetnet.nl. Ook het boekje over de beginjaren
van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond en de geschriften van J.W. Pont, J.
Loosjes H.A. van Bakel en D. Drijver.
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ELKkwartaal
ELKkwartaal, uitgegeven door de Evangelisch-Lutherse synode , verschijnt
vier keer per jaar en wordt gratis toegezonden aan degenen die ingeschreven
staan in het register van de Evangelisch-Lutherse leden in de Protestantse
Kerk in Nederland (PKN).
In het meest recente nummer, maart 2017, werd onder meer aandacht
gegeven aan :
- Bewaren en inbrengen van de lutherse traditie
-

Lutheranen in Twente

-

275-jarig bestaan van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Suriname

-

Nieuwe ‘Orde van de hoofddienst’

-

Kriskraskort : nieuws uit Lutherse gemeenten in Nederland

Mocht u deze lezenswaardige en ook nog mooi verzorgde kwartaaluitgave
nog niet ontvangen; aarzel niet dit te melden bij de Kerkenraad/Maarten
Brand.
U kunt vorige nummers ook raadplegen op www.protestantsekerk.nl onder
abonnementen.

VAN DE REDACTIE

In overleg met de kerkenraad heeft de redactie besloten om
OPWAARTS 1x per kwartaal te laten verschijnen.
Inhoudelijk zal er niets veranderen, het enige verschil is dat u
de OPWAARTS dus 4x i.p.v. 6x per jaar zult ontvangen.
Kerstnummer
Paasnummer
Zomernummer
Herfstnummer

December – Januari - Februari
Maart – April - Mei
Juni – Juli - Augustus
September – Oktober - November
De redactie.
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SAMEN GELOVEN
Samen geloven is opstaan en wagen,
hand in hand meedoen met Gods avontuur;
regenboog, vergezicht, omzien en dragen,
spelen met woorden en water en vuur.
Samen geloven is mensen ontmoeten
laatste als eerste en minste het meest.
Zingen en bidden met handen en voeten
meer dan je denkt wordt geloven een feest.
Samen geloven zo kom je te boven
pijn om gemis en steen van verdriet.
Kun je weer proeven en ruiken en voelen
Gods koninkrijk, dat komt als een lied.
Samen geloven geeft meer dan gewone
kleur aan het leven van ons allemaal;
maak onze harten en huizen herbergzaam;
laat ons weer meespelen in Gods verhaal.
Samen geloven is niet meer geloven
dat steeds het recht van de sterkste wint.
Kerk zonder drempels met mensen die samen
delen en bidden en worden als kind.
Samen geloven met vallen en opstaan;
dan kom je handen en ogen tekort;
raak je verbonden en ben je gezegend,
als je verwonderd en menslievend wordt.
Uit: Veertigdagenkalender,
ds. Joke van der Velden
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EEN GEBED VAN MAARTEN LUTHER

Ik dank U, hemelse Vader,
door Jezus Christus, uw lieve Zoon,
dat U mij deze nacht
voor alle gevaar heeft behoed.
Ik bid U
dat U mij ook deze nieuwe dag
wilt bewaren voor alle kwaad,
en dat alles wat ik doe of laat
goed is in uw ogen.
Mijn leven is in uw hand.
Amen.

Eerste vertaling uit 1534 van de volledige Bijbel door Maarten Luther, gedrukt
door Hans Lufft in Wittenberg. De houtsnede van de titel is van Meister MS
33

COLOFON
Predikant
ds. P. Oussoren
Pastoraal werker
hr. G. R. Bloemendal
Voorzitter kerkenraad
hr. P.J. Roomer

Secretariaat kerkenraad
Hr. M. Groeneweg

Oudegracht 291
3511 PA Utrecht
oussorenperadres@kantacedemy.nl
Bij dringende zaken altijd:
06 - 41 750 218
Hoge Dries 333

7335 AT Apeldoorn

312 1603

Lage Landenlaan 56
7325 SH Apeldoorn 06 - 533 80 581
email: paul.roomer@planet.nl

p/a Prof. Röntgenstr. 9
7311 AM Apeldoorn 06 - 150 63 209
email: elgapeldoorn@gmail.com

Pastoraal Meldpunt

Predikant: bij ziekte, ziekenhuisopname, overlijden
Het secretariaat: bij verhuizing etc. .

Kerkgebouw

Prof. Röntgenstraat 9

7311 AM Apeldoorn

Ouderlingen-Kerkrentmeesters
hr. J.N. v.d. Braak
Loolaan 392
7315 AD Apeldoorn
Beheer financiën
email: jnvdbraak@kpnmail.nl
ABN-AMRO rekening NL93ABNA0531127818
t.n.v. Kerkrentmeesters Evang. Luth. Kerk Apeldoorn

578 87 37
576 93 23

hr. P.J. Roomer
Beheer gebouwen
Verhuur Kerk en Lutherzaal

Lage Landenlaan 56
7325 SH Apeldoorn 06 - 533 80 581
email: paul.roomer@planet.nl

hr. M.J. Brand
hr. M. Groeneweg

Mozartstraat 139
van Roekelweg 83

Diakenen
hr. Th. v. Driel

Cantor
hr. T. van Willigenburg

Organisatie Luthersoos
mw. M.M.M. Delsman
hr. Th. v. Driel

7391 XG Twello
7335 HC Apeldoorn

0571 274066

Hofdwarsstraat 16
7311 KK Apeldoorn
ABN-AMRO rekening NL38ABNA0540610364
t.n.v. Diaconie Evang. Luth. Kerk

06-1819 3612

Oudegracht 291
3511 PA Utrecht
email: vanwilligenburg@kantacademy.nl

06-3391 2948

Sterrenlaan 14
Hofdwarsstraat 16

355 00 77
06-1819 3612

7314 KJ Apeldoorn
7311 KK Apeldoorn

34

Coördinator Organisten
mw. H.J. Mooij
Organisten
hr. K-J. de Groot

Langeweg 68

7315 CZ Apeldoorn

521 80 47

hr. J. Leemhuis

Burgh. Grothestraat 8a
3761 CM Soest
06-814 95 505
email: klaasjanmuziek@gmail.com
Het Verlaat 278
7235 HK Apeldoorn
3603760
email: hgulink@hotmail.com
e
1 Weersweg 71
7412 WP Deventer 0570 – 567 828
email: dirkzwart@jak.nl
Bloemstraat 22
8012 VN Zwolle
06-30164943

Onderhoud gebouwen
hr. R. Eikema

Elsweg 38

hr. H. Gulink
hr. D. Zwart

7311 GX Apeldoorn

541 67 14

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

7314 KJ Apeldoorn

355 00 77

Kosters
hr. F. v.d. Kraats
hr. H. v. Iwaarden

7316 KS Apeldoorn
7321 DP Apeldoorn

521 21 40
06-5747 1933

Loolaan 392
7315 AD Apeldoorn
Hofdwarsstraat 16
7311 KK Apeldoorn
email: t.driel22@upc.mail.nl
Minervalaan 59
7321 DP Apeldoorn
email: huib.v.iwaarden@gmail.com

576 93 23
06-1819 3612

Redactie ‘Opwaarts’
hr. J. N. v.d. Braak
hr. Th. van Driel
hr. H. v. Iwaarden

Amperestraat 42
Minervalaan 59

06-5747 1933

Website Evangelisch-Lutherse Gemeente Apeldoorn
www.luthersekerkapeldoorn.nl

Om het adressenbestand in orde te kunnen houden gelieve u uw mutaties,
zoals verhuizingen, geboorte of overlijden door te geven (liefst
schriftelijk) aan de secretaris van de kerkenraad, p/a. Röntgenstraat 9,
7311 AM Apeldoorn.
Of per email: elgapeldoorn@gmail.com )

ANBI gegevens: Gemeente 82411 3792 / Diaconie 82411 3809
De Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn en haar diaconie zijn Algemeen Nut
Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de
belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. Vanaf 1 januari
2016 worden de vereiste ANBI-gegevens gepubliceerd op
www.luthersekerkapeldoorn.nl. Deze informatie is op aanvraag ook beschikbaar via
de kerkrentmeesters en diakenen.

35

Druk: Drukkerij HODAK, Van Limburg Stirumweg 19 7361 CE Beekbergen
Bezorging : SMN POST, Arnhemseweg 38

7331 BL Apeldoorn

Verschijnt 6 maal per jaar

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

36

