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LUISTEREN NAAR JEZELF
Kinderen?
Een zegen of een kruis?
Spreekwoordelijk kruisje,
dat rust op elk huis?
Met vreugde ontvangen,
met een traan en een lach
Verjaardagsgezangen!
Geslaagd met wimpel en vlag.
Zorg’lijk en zuinig gekeken
toen vriend of vriendinnetje kwam!
Ook weer een met gebreken
“Mam, wat vind jij er nu van?”
Gemompeld, ontweken,
niet echt iets gezegd,
maar na enkele weken
kwam het toch weer terecht.
Zal de Heer naar ons kijken
als moeder naar kind
en zal het Hem lijken
als ik zeg wat ik vind?
Of denkt Hij ook zinnig
zoals wij dat soms doen

Bron: Redactieservice
Mediapastoraat
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OVERDENKING “De Klaproos/poppy”
voorjaar
DitVlaanderen

bezochten wij in
het gebied waar
honderd jaar geleden de WO-1 in alle
heftigheid tekeer ging. Je ziet er door
de graven de begraafplaatsen niet
meer. Onvoorstelbaar veel stukken
land werden als dodenakker
ingericht van klein tot immens groot.
Er zijn veel plekken te bezoeken, die
als littekens blijvend laten zien hoe
de door mensen gecreëerde chaos
heeft uit kunnen pakken. Wat een
leed en welk een waanzin.
Bij het schrijven van dit stukje had ik
net mijn overdenking,
voor de zondag die in
aantocht is, gemaakt.
Het gaat op deze dag
over Jona en Jezus. De
eerste die dankzij een
grote vis door de chaos
van zijn leven terugkeert in de dage-lijkse
gang van zaken. Het lijkt een soort
van opstandingsverhaal. Jezus laat
de storm op het meer tot bedaren
komen door wind en water zijn wil
op te leggen. De chaos van de storm
is voorbij, al moet Petrus nog wel
gered worden op het moment dat
zijn twijfel over het feit dat hij over
het water aan het lopen was, hem te
groot werd. Door het water van de
dood kwamen beide mannen omdat
ze door de Eeuwige gered werden.
Hoe groter de chaos hoe moeilijker is

en wordt het dikwijls om vast te
houden aan God die belooft er altijd
te zijn. God die niet belooft dat je
nooit in de chaos terecht kunt
komen, maar wel zegt “IK BEN ER”
om je uit die chaos weg te halen.
Zoeken naar iets van hoop. In
Vlaanderen is het de klaproos
geworden die deze hoop vertegenwoordigt en vast weet te houden.
Dankzij de Canadees militaire arts
John McCrae (luitenant-kolonel) die
zijn
wereldberoemd
geworden
gedicht schreef over deze poppies, is
de klaproos uitgegroeid
tot een hoopvol nieuwe
begin. In alle soorten
en maten, op de
officiële momenten te
vaak in plastic uitgevoerd, kom je deze
klaprozen tegen. Ze
staan symbool voor het
enerzijds herdenken van hen die niet
meer zijn en anderzijds dat het daar
niet ophoudt, maar dat het leven
verder gaat. Dat zien we ook binnen
ons
kerkelijke
en
privéleven
gebeuren. Het nieuwe - geboortes,
nieuwe uitdagingen en kansen wordt afgewisseld met dat wat
voorbij gaat. Pieter Oussoren die
afscheid neemt, maar toch gelukkig
blijft komen als gastpredikant (elders
wordt hierover in Opwaarts meer
verteld).
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Een gemeente die kleiner en kleiner
wordt. Ook hier lijkt het wel op
chaos uit te lopen. Al is dit laatste
misschien eerder een chaos in stilte?
Ondanks alles en door
alles heen, mogen vast
proberen te houden aan
die Poppy. Dat we in deze
klaproos de verbeelding
mogen zien van God die
in en door Jezus Christus
verder gaat: op weg met
ons mensen naar toe-komst. Hij helpt mensen
op te staan uit welke chaos dan ook.
Al moet de mens daarbij niet
vergeten dat hijzelf keuzes moet
maken en daar zelf verantwoordelijk

voor is. Op het moment dat ik dit
schrijf dreigt er een nieuwe chaos –
die tussen Noord-Korea en de VS-,
terwijl vele oude chaosgebieden–
Syrië, Venezuela enz.nog vers aanwezig zijn.
We mogen bidden en
hopen dat de klaproos
op
voorhand
mag
helpen verder chaos te
voorkomen, zodat de
bloem niet nog veel
verder uitgebreid zal
worden tot middel om
te herdenken. God wil met ons op
weg, waarbij wij wel mee moeten
willen.
Ruud Bloemendal

VAN DE PREDIKANT

A

ls ik terugkijk naar vijf-en-een-half jaar Luthers Apeldoorn tel ik zo al
zeven zegeningen.
1. Het is een zegen dat ik Mieke Heineman ontmoet heb. Een verrassende,
charmante en indrukwekkende vrouw. De ontmoeting was geen toeval, maar
een door Mieke gewilde en georganiseerde gebeurtenis. Vervolgens ging alles
razendsnel. (Meestal gaat in de kerk alles heel langzaam). Binnen een week
zat ik al in een kerkenraadsvergadering en nog voordat de complete kerkenraad mij had gezien was ik al benoemd. Mieke geloofde in mij en dus ging
alles door. En dat op een moment dat ik dacht: moet ik nog wel aan een
gemeente beginnen? Voor Mieke was dat geen vraag. Gelukkig maar, anders
had ik veel gemist.
2. Mieke lanceerde mij de gemeente in en Ria Roomer ving mij op. Ik vond
het zalig om in Apeldoorn deze sappige Rotterdamse mee te maken, die alles
zag en alles hoorde , en zich toch "nooit ergens mee wilde bemoeien". Veel
support en veel goede raad heb ik van haar mogen ontvangen, en met z'n
allen mogen we ons gelukkig prijzen dat ze ons zoon Paul heeft nagelaten.
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3. Gebouwd op zeven heuvelen: een stadsdorp van sprengen en parken aan
de oostelijke rand van de Veluwe: in en om dat bosrijke Apeldoorn heb ik
mogen werken. En dan ook nog het prachtige kanaal!
4. Goede collega's zijn een groot genoegen. Met Ruud Bloemendal en Theo
van Driel was het fijn samenwerken. De lutherse predikanten van Zutphen en
Arnhem ontmoette ik graag, met de Werkgemeenschap van Protestantse
predikanten voelde ik mij ook gezegend, en met de Doopsgezinde Wilma van
der Linden, de Remonstrantse Foeke Knoppers en de vrijzinnige Klaas Douwes
helemaal. Ik zal hun gezelschap missen!
5. Predikant ben ik het liefst met Theo van Willigenburg als cantor aan mijn
zijde, met voor ons beide de ruimte om veel aan muziek te doen. In Lutherse
Apeldoorn werd ons dat gegund om zo te werken, en het resultaat dat blijft is
een maandelijkse muziekdienst die klinkt als een klok, waar mensen uit
allerlei andere kerken op afkomen.
6. De cantor is ook nog theoloog en filosoof. De Tischredediensten zijn nog
steeds een project in ontwikkeling, maar zonder de inbreng en het
organisatievermogen van Theo van Willigenburg zouden ze nog niet eens
begonnen zijn. Topgast was voor mij kolonel b.d. Cornelis Blok. Zoals hij het
én voor Israël én voor Palestina opnam!
7. Een van de grootste zegeningen vind ik de nu vrijwel voltooide restauratie
van kerk en Lutherzaal. Het Huis van het Woord staat er weer puntgaaf bij,
bijna zo mooi als toen het in 1896 werd opgeleverd. Uit dankbaarheid hebben
Theo en ik een 'nieuwe', monumentale zijdeur aangeboden, naar het ontwerp
dat op de bouwtekening van destijds is te zien. De deur is dan ook net zo oud
als de kerk zelf. Gekocht in Noord-Brabant bij een handelaar in Uden, die hem
weer heeft gevonden in Noord-Frankrijk. Hij is versierd met zes bloemen in
gietijzer. Lutherrozen?
Moge het u allen goed gaan. En: tel uw zegeningen!
Pieter Oussoren

ZONDAG VAN DE EEUWIGHEID 26 november 2017

“P

artir est mourir un peu”, ooit draaide ik per vergissing dit gezegde om:
“Mourir est partir un peu” “Afscheid nemen is een beetje sterven”
tegenover “Sterven is een beetje afscheid nemen”. Rondom het definitieve
afscheid nemen van het leven, gelden ze beide wellicht. Al geven ze niet
volledig weer wat sterven doet met hen die achterblijven. “Dat zijn de
verliezers” werd ooit door een plaatselijke dominee gezegd. Zij moeten
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immers maar zien hoe ze de draad van hun eigen leven verder oppakken om
dat leven inhoud te geven zonder de geliefde die er niet meer is. “Je moet je
verlies verwerken”, wordt hen menigmaal voor gehouden. Maar verwerken
houdt in dat je het één (verdriet dus) tot iets anders (??) ziet te
krijgen/maken. Zoals je huisafval tot compost kunt verwerken en schroot
verwerkt tot een nieuw metaal. Helaas kun je verdriet niet verwerken tot wat
dan ook. Gelukkig kunnen mensen die achterblijven na verloop van tijd wel
verder met hun eigen leven, maar het verdriet gaan nooit helemaal voorbij.
Natuurlijk hangt het er vanaf hoe je relatie met en tot de overledene geweest
is, maar gemis zal er zijn. Op 26 november is het de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. De dag van de Eeuwigheid. Op deze zondag gedenken we
gemeenteleden of mensen die sterkt betrokken zijn geweest met onze
gemeente. Tot nu toe hebben we dit te doen voor mevrouw Thea Burghoorn.
Samen met haar man Aad vormden zij het predikantenechtpaar dat in de
goede jaren van onze gemeente een grote rol heeft gespeeld. De heer Hup
herdenken we. Ook hij was met zijn vrouw een bepalende factor binnen onze
gemeente als kostersechtpaar. Vorig jaar herdachten we zowel ds. Burghoorn
als mevrouw Hup. De heer Hartog van de Goudstraat overleed in april. Rond
bloemen- en oogstdienst werd hij niet vergeten. We zullen voor deze drie
mensen een Nesjoma-kaarsje aansteken op die zondag. Nesjoma, het
Hebreeuwse woord voor de ziel, die volgens het Joods gezongen gebed in het
sterven wordt toevertrouwd onder de vleugels van Gods barmhartigheid. Hoe
dat zal zijn? Het gedichtje zegt hier het volgende over:
De laatste uren voor het einde
dan wordt die grote wereld klein,
is plotseling alles onbeduidend
tot aan het laatste beetje pijn.

Wat wij zo indrukwekkend vonden
Verliest zijn glans, verliest zijn zin,
Maar achter hun gesloten ogen
Glanst een gigantisch groot begin

In dit grote nieuwe begin, mogen wij hen geborgen weten.
Ruud Bloemendal

7

AFSCHEID ds. Pieter Oussoren

De kerkenraad van de Lutherse Kerk Apeldoorn
nodigt u graag uit voor het afscheid dat

ds. Pieter Oussoren
zal nemen als predikant van onze gemeente.
Wij nemen afscheid tijdens een Jazzmuziekdienst
op zondag 10 september van 12.00-13.15 uur.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om bij een glaasje na te praten.
Ds. Oussoren zal nog regelmatig gastvoorganger zijn in onze gemeente,
onder meer in de maandelijkse Muziekdiensten.
Graag informeren wij u ons over onze plannen!
Paul Roomer, voorzitter kerkenraad
Marc Groeneweg, secretaris kerkenraad
(email: elgapeldoorn@gmail.com)
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PASTORALIA

I

n het kerkblad van de kerk waar ik pastor was stond deze titel boven elk
stukje wat ik schreef vanuit mijn pastorale opdracht. Dat wil ik vanaf dit
kerkblad ook gaan doen.
Zoals u weet zal ds. Oussoren op 10 september afscheid nemen als gemeentepredikant en zullen pastor Ruud en ondergetekende voorlopig de pastorale zorg
voor de gemeente op ons nemen. Tegelijkertijd zitten we in een proces met veel
veranderingen en nieuwe mogelijkheden.
Samen met Anna bedacht ik dat het een goed plan zou zijn om de kerk wekelijks
een ochtend open te stellen, zodat mensen uit de buurt en gemeenteleden een
kopje koffie kunnen komen drinken of een praatje maken. Dat willen we pas later
in het jaar in laten gaan, maar het is belangrijk dat zich daar enkele vrijwilligers
voor melden.
Op maandag 18 september van 10.00 – 12.00 uur zal de kerk daarom open zijn
voor iedereen die interesse heeft voor deze ochtenden. Dus of u nu vrijwilliger
wilt worden of gewoon bezoeker wilt zijn, kom gerust langs en geef uw ideeën
door, zodat we later in het jaar kunnen starten.
In de komende maanden willen we ook graag een gesprek of literatuurkring
starten op de maandagavond. Er was daar vraag naar vanuit de gemeente. Wie
daar interesse voor heeft is op maandag 25 september van 20.00 – 22.00 uur
welkom in de kerk.
Tenslotte: In oktober hoop ik een beetje vakantie te houden, eerst van 15 t/m 21
oktober, daarna zal ik van 28 t/m 31 oktober afwezig zijn i.v.m. de activiteiten
rond 500 jaar Reformatie in de Arnhemse zusterstad Gera. Ik zal dan niet
bereikbaar zijn, maar pastor Ruud Bloemendal of de andere kerkenraadsleden
kunnen dan natuurlijk wel benaderd worden.
Met een diaconale groet,
diaken Theo van Driel

VAN DE VOORZITTER
Lutherzaal
In verband met de vakantie periode dit keer een korte van de voorzitter. Ik hoop
dat eenieder die op vakantie geweest is een goede vakantie heeft gehad! In de
flitsen uit de kerkenraad staat al gemeld dat de kerkenraad akkoord is gegaan
met de verhuur van de Lutherzaal. Concreet betekent dit dat doordeweeks de
Lutherzaal volledig verhuurd is aan de yoga school van de buren van de kerk. Zij
zullen de gehele Lutherzaal daarvoor in gebruik nemen. Alleen in de weekenden
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is de Lutherzaal dan beschikbaar voor de kerk. De spullen van de yoga school
zullen wel in de Lutherzaal aanwezig blijven. Het koffiedrinken na de kerkdienst
zal zoveel mogelijk in het middengedeelte van de Lutherzaal plaatsvinden,
eigenlijk wat nu ook al gebeurd. We hebben besloten voor deze verhuur omdat
dit voor ons een heel mooi huurbedrag oplevert, ongeveer 4 keer zoveel als wat
nu de huur inkomsten zijn. Daarnaast is er ook veel minder toezicht van ons
nodig i.v.m. opruimen, schoonmaken, indeling Lutherzaal, in- en uitruimen
vaatwasser e.d.. Daarnaast zijn de buren blij dat ze zo dicht bij de mogelijkheid
hebben hun yoga school te kunnen uitbreiden. Bij bijzondere aangelegenheden
(bruiloften, begrafenissen e.d.) zal in goed overleg het gebruik van de Lutherzaal
worden afgesproken. Volgens ons een ‘win-win’. De huuringangsdatum is medio
september en is vooralsnog voor een heel jaar.
We zien elkaar bij het afscheid van ds. Oussoren, 10 september a.s.!
Paul Roomer

HERINNERING AAN EEN PREDIKANT

T

oen Pieter Oussoren zich meer dan vijf jaar geleden aan ons voor kwam
stellen, vond ik dat hij er zo ‘dominee-achtig’ uitzag: een wat oudere,
grijzende man, die ook kracht en bescherming uitstraalde, een echte ‘herdervoor-zijn-kudde’.
Ook zijn aanspreken van mensen was voor mij een weldaad voor mijn oren.
Tussen al het ge-jij en ge-jou was zijn ‘dag zuster Anna’ een weldadige oase in
het geschreeuw van alle dag. Begrijp me goed, ik vind het echt niet vervelend om
getutoyeerd te worden, maar vergelijk eens het ‘hee, hoi!’ met: ‘dag zuster
Anna’. Het geeft je een identiteit. Zo liep ik eens op station Utrecht, waar ik
achter mij hoorde: ‘Dag zuster Anna’. Geen seconde hoefde ik na te denken wie
dat was. Aan de stem uiteraard, maar meer nog aan de aanspreekvorm
herkende ik mijn voorganger.
Ook in zijn brieven is Pieter een heer. Veel brieven die ik van hem ontving,
hadden de aanhef ‘Waarde….’. Niet stijf, maar op een of andere manier
verfrissend en onderscheidend.
Nu je afscheid van onze gemeente gaat nemen wil ik jou zeggen: eerwaarde
broeder, dank voor de jaren waarin ik met je mocht werken, en waarin je een
steun voor mij geweest bent.
Marco Borsato wist het al: afscheid nemen bestaat niet, dus dat doe ik ook niet.
Ik mag je weer zien in de diensten waarin je nog steeds voor wilt gaan.
Tot gauw.
Anna Leentfaar
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WAT BLIJFT ER NOU EIGENLIJK
‘HANGEN’ VAN EEN KEKRDIENST ?
blijft er nou eigenlijk ‘hangen’ van een kerkdienst….? Ofwel, in gewoon
WatNederlands,
wat blijft er in je herinnering ná een kerkdienst.

Vreemd eigenlijk dat ik mijzelf dat afvroeg een week nadat Eleonora Hof uit
Amersfoort in ons Lutherse kerkje op 28 mei jl. was voorgegaan. De foto op de
altaartafel van het jongste meisje dat is omgekomen bij het drama in
Manchester, het aansteken van kaarsjes voor slachtoffers van geweld waar ook
ter wereld. Dat alles zit zeker in mijn herinnering.
Maar wat mij nou het meest is bijgebleven is de zegen aan het eind van de
dienst.
Dat ging zo:
“De Eeuwige zegene u en zij behoede u …..” (hier dacht ik nog: ze vergist zich).
“De Eeuwige late haar aangezicht over u lichten en zij u genadig…..” (nee, dat
kan geen vergissing zijn).
“De Eeuwige verheffe haar aangezicht over u en geve u vrede”.
Eleonora, nogmaals bedankt voor de fijne dienst en je ‘indrukwekkende’ zegen.
Dirk Delsman

FLITSEN UIT DE KERKENRAAD
-

-

-

De werkgroepen die nadenken over de toekomst van onze kerk (naar
aanleiding van het vertrek van ds. Oussoren) hebben de eerste
resultaten gerapporteerd. In de vakantie wordt er gesproken met een
mogelijke consulent.
De kerkenraad gaat akkoord met de verhuur van de Lutherzaal van
maandagochtend tot en met vrijdagavond (yoga school). De verhuur is
een welkome aanvulling op ons exploitatiebudget.
Er wordt afgesproken na de vakantie nogmaals actief te werven voor
kerkenraadsleden. We hebben er nog minimaal 2 nodig.

De kerkenraad
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MUZIEKDIENSTEN 2017
Zondag 10 september 2017 12.00 uur
JAZZMUZIEK IN DE KERK MET AFSCHEID DS. OUSSOREN

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 .
Zondag 8 oktober 2016 12.00 uur
EIN FESTER BURG
Hoe een militaristisch Lutherlied in
1989 een vreedzame revolutie kon
veroorzaken.
"We hadden met alles rekening
gehouden, behalve met kaarsen en
kerkdiensten." Het zijn de beroemd
geworden woorden van een hoge
Stasi-officier uit Leipzig, de stad waar
de Vredes-vespers in de Nikolaikirche
van Pfarrer Christian Führer uiteindelijk leidden tot de massa-demonstraties die
de opmaat vormden voor de val van de Berlijnse muur.
In die Vredesvespers kregen de liederen van Luther ongekende actuele
betekenis. Zingen en bidden werd een politiek brisante bezigheid.
Op zaterdag 7 oktober presenteert Pieter Oussoren (in de Lutherse kerk van
Utrecht om 15.30) zijn vertaling van de mémoires van Christian Führer. Ter
gelegenheid daarvan staan in de Muziekdienst op 8 oktober de liederen centraal
die voor Pfarrer Führer zo belangrijk waren. Karel Demoet schreef voor deze
gelegenheid een nieuwe compositie op Luther's oorspronkelijke melodie van Ein
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fester Burg ist unser Gott en we horen het openingskoor uit de gelijknamige
cantate van Johann Sebastian Bach.
Samen zingen we geliefde Lutherliederen en ook het door de film Nikolaikirche
beroemd geworden 'God, schenk ons de kracht dicht bij u te blijven' (Gezang 418
- oorspronkelijk Komm, Herr, segne us)
Karel Demoet dirigeert het tienkoppige, professionele kamerkoor Ars Novembris.
Zondag 12 november 2017 12.00 uur.
FAURÉ REQUIEM INTIEM - in het licht van Allerzielen

Al jaren is het beroemde Requiem dat Gabriël Fauré tussen 1887 en 1890
componeerde het meeste geliefde muziekstuk ná Bach's Matthäus Passion.
Fauré schreef zijn 'dodenmis' voor orgel, koor en solisten en later voor orkest,
koor en solisten. In de muziekdienst klinken enkele delen uitgevoerd met orgel,
piano, altviool en vocaal kwartet, waaronder het beroemde Pie Jesu en het
aangrijpende Agnus Dei en In Paradisum.
Orgel en piano : Dirk Zwart
Sopraan: Cécile Beemster
Tenor: Theo van Willigenburg

Viool: Cornelie Wannee
Altus: Jochem Baas
Bariton: Nathan Tax

Theo van Wilgenburg
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TAFELGESPREKKEN in SEPTEMBER & OKTOBER
Zondag 24 september 12.00 Vrede door humor en hoop - Lutherse Kerk.
Ds. Pieter Oussoren over het geweldloze verzet vanuit de kerk dat in 1989 de
Muur liet vallen.
Tijdens een Tafelgesprek op 24 september 12.00 in de Lutherse Kerk komt
ds. Pieter Oussoren vertellen over de 'vredeslessen' die Christian Führer,
dominee van de Nikolaikirche in Leipzig tijdens de Wende in 1989, ons leert:
1. Humor is sterker dan geweld.
2. Er bestaan geen grenzen tussen mensen.
3. Volg altijd de weg van Jezus, want het is de weg die telt, niet het resultaat.
We gaan onder genot van een broodje en een drankje in gesprek met Pieter
Oussoren en horen de verrassende verhalen van Christian Führer.
Zondag 29 oktober 12.00 Kunst en theologie - Doopsgezinde Kerk
Tijdens een Tafelgesprek op 29 oktober 12.00 in de Doopsgezinde Kerk gaan we
in gesprek met ds. Alfred Bronswijk predikant, schilder, dichter, filosoof en
kunstkenner.
Van hem is onder meer onderstaand gedicht:
Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die ons de moed schenkt,
om in te gaan
tegen alles wat kleineert,
tegen alles wat het uitzicht ontneemt,
tegen alles wat misbruikt en schendt,
tegen alles wat onvrede brengt.
Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die de ons kracht geeft,
om mee te werken
aan alles wat gerechtigheid bouwt,
aan alles wat tranen droogt,
aan alles wat leven bevordert,
aan alles wat strijdt tegen de dood.
Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
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die ons leert geloven
in alles waarin liefde woont,
in alles wat kloven overbrugt,
in alles wat verzoening brengt,
in alles wat Christus de mensen heeft geboden.
Een gesprek met Alfred Bronswijk is altijd een belevenis!
Op de vierde zondag van november is er géén Tafelgesprek i.v.m.
Voleindingszondag waarop we de overledenen gedenken.
Theo van Willigenburg

DISPUTEREN EN DANKEN
AAN HET EINDE VAN HET LUTHERJAAR

S

amen met ds. Bert Schüssler (Grote Kerk), ds. Bas Jongeneel (Eben Haëzer)
en ds. Ad Wijlhuizen (Kerkplein7) heb ik vanuit onze Lutherse gemeente de
activiteiten voorbereid waarmee in Apeldoorn het Lutherjaar wordt afgesloten.
Dat gebeurt op zaterdag 28 oktober.
Van 15.30-16.45 organiseren we in de Victorkerk aan de Jachtlaan 189 een
heuse academische Disputatio over het thema: Luther en de Sorrycultuur.
Het verzet van Luther tegen zowel een 'afrekencultuur' als een 'sorrycultuur'
wordt samengevat in zijn slogan: simul iustus et peccator ('tegelijk
gerechtvaardigd én zondaar'). De centrale vraag van de Reformatie is immers:
hoe gaan we om met menselijk falen? Is er zoiets als een existentieel tekort
schieten? Waarom is genade nooit goedkoop maar wel onmisbaar? Met Luther
kijken we tijdens dit academische dispuut naar onze moderne biechtcultuur en
naar de 'aflaten' die worden aangeboden. Hoe maakbaar is succes en hoe
vermijdbaar het verlies?
Deelnemers aan het dispuut zijn mr. Piet Hein Donner (vice-voorzitter Raad van
State), prof. dr. Gerard den Hertogh (TUA), prof. dr. Willem van Vlastuin (VU) en
ds. Rikko Voorberg (Stroomwest). Gespreksleider is: prof. dr. Joke van Saane
(Apeldoorn en VU). Leden van het Apeldoorns Jeugdorkest leveren een muzikale
bijdrage. Ikzelf zal als pedel optreden.
De toegang is gratis! Het wordt een boeiend en kleurrijk schouwspel.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een Lutherse Vesper van dank van 17.0018.00, waaraan alle Apeldoornse kerken zullen deelnemen en waarin zullen
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voorgaan ds. Pieter Oussoren, ds. Klaas Douwes en ds. Willem Smouter. Organist
is Wout van Andel en leden van het Apeldoorns Jeugdorkest spelen mee.
Theo van Willigenburg

SPELDENPRIKKEN!

I

n 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de
slotkapel te Wittenberg. 500 jaar protestantisme later zijn de gevolgen van
die stellingen nog steeds niet uitgewerkt – als theologische mokerslagen klinken
ze de eeuwen door, tot vandaag aan toe.
Wanneer we stilstaan bij 500 jaar protestantisme
zoeken we géén mokerslagen – die zijn op het
wereldtoneel van vandaag al voldoende te horen.
We zoeken prikkeling, herkenning, mildheid en
zelfspot.
In dit kader heeft de Protestantse Kerk in
Nederland contact gezocht met Rikkert
Zuiderveld, die vervolgens het boekje “95
speldenprikken” heeft geschreven. Het boekje is
uitgegeven door de Protestantse Kerk.
In de komende uitgaven van Opwaarts zult u
steeds wat van deze speldenprikken kunnen
lezen.
Zoals:

Kerkzalen zijn vaak duizelingwekkend hoog; zelfs als ze vol zitten, wordt
alleen de bodem bedekt. Net of je voor vier mensen soep kookt in een
wastobbe.
Geloof is de schakel tussen horen en doen.
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AGENDA
SEPTEMBER
9
10

19
21
24

25

Festival Mondial
Muziekdienst
Jazzmuziek in de kerk
In deze dienst zal afscheid genomen
worden van ds. Pieter Oussoren. Zie blz.12.
Kerkenraadsvergadering
Themacafé
Gast aan tafel
Ds. Pieter Oussoren verteld over het
geweldloze verzet in Leipzig tijdens de
Wende. Zie blz.14.
Eat & Meet

12.00 uur

Oranjepark
Koffie en thee om 11.00 uur
In de Lutherzaal

20.00 uur
16.30 uur
12.00 uur

Regentessekerk
Na de dienst van 10.00 uur

16.30 uur

Doopsgezinde kerk

12.00 uur

Koffie en thee om 11.00 uur
in de Lutherzaal
Doopsgezinde kerk

OKTOBER
08
11
17
19
28
29
31

Muziekdienst “Ein Fester Burg”
Lutherliederen & Gezangen. Zie blz. 12
Eet & Meet
Kerkenraadsvergadering
Themacafé
500 jaar Reformatie
Disputeren
Lutherse vesper
Gast aan tafel
Ds. Alfons Bronswijk Zie blz. 14
Kom naar voren

17.45 uur
20.00 uur
16.30 uur

Regentessekerk
Victorkerk Jachtlaan 189

15.30 uur
17.00 uur
12.00 uur

In de Doopsgezind kerk

20.00 uur

Regentessekerk

NOVEMBER
5
12
16
26
28

Oogstdienst
Muziekdienst
Fauré Requiem Intiem Zie blz. 13
Themacafé
Eeuwigheidszondag
Eat & Meet

10.00 uur
12.00 uur
16.30 uur
10.00 uur
17.45 uur

Koffie en thee om 11.00 uur
In de Lutherzaal
Regentessekerk
Doopsgezinde kerk

OP FIETSTOCHT IN NEDERLAND
In november van vorig jaar had de kerkenraad ermee ingestemd dat een groep
Duitse jongeren tijdens hun fietstocht door Nederland twee nachten in de
Lutherzaal mocht bivakkeren. Ze zouden zelfvoorzienend zijn, en wilden ook wel
meewerken aan de zondagse dienst.
In het weekend van 29 tot 31 juli was het zover. Op zaterdagmiddag om vijf uur
kwam de groep onder leiding van pastor Bernard (erg verregend) aan. Het
oerwoud achter de Lutherzaal was voorafgaand aan hun komst bedwongen,
zodat zij daar hun fietsen kwijt konden. Alle bagage werd afgeladen (wat kan er
een hoop op 28 fietsen zeg), de schoenen netjes in het halletje achtergelaten en
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droge kleding tevoorschijn gehaald.
Het ontvangstcomité, bestaande uit Maarten Brand, Theo van Driel, Jan van de
Braak en Anna Leentfaar heette hen welkom en maakte hen wegwijs.
Op zondagochtend troffen we alles netjes aan: bagage en slaapmatjes
opgestapeld tegen de achtermuur, de vaat afgewassen en iedereen in de kleren.
Voor de dienst werd er afgekondigd wie onze gasten waren, met de toevoeging
dat onze eigen jeugd nog nooit al op zaterdag in de kerk aanwezig was en tot
maandag was gebleven. Tijdens de dienst, die half in het Nederlands was en half
in het Duits, werd er door onze jonge gasten nog tweemaal een lied gezongen.
Na de dienst was het gezellig vol in de Lutherzaal, waar de koffie, de thee en
vooral de koekjes gretig aftrek vonden. Ook werd er flink meegeholpen met het
opruimen van de vaat. In de middag is de groep naar het Boschbad geweest voor
wat ontspanning en een warme douche.
Maandagochtend om negen uur waren
Maarten en zijn vrouw Yvonne, Theo en
Anna weer aanwezig om ze uit te zwaaien en
de sleutel weer in ontvangst te nemen. Ze
waren nog aan het ontbijten, waar we ook
aan deel mochten nemen. Daarna was er
een dagopening met wat liederen (ze
hadden allemaal hun jeugdzang-bundel
meegenomen), een gebed en een antwoord
op een kennelijk van te voren gestelde
vraag, verzorgd door een groepje van de jongeren. Wij zijn ook in de kring
aangeschoven. Zij waren in een aantal groepjes ingedeeld, zodat de discipline
redelijk makkelijk liep: een groepje voor de dagopening/sluiting, een groepje
voor de keuken, voor de rommel, enz.
Echte Deutsche Gründlichkeit….
Toch waren het geen stijve kinderen, want tijdens het opruimen en optuigen van
de fietsen werd er eigentijdse muziek gedraaid en de nodige grappen uitgehaald
(zadels en spanbanden verstoppen en zo).
De Lutherzaal en keuken zagen eruit alsof er niemand geweest was.
Compliment! (dit kan niet over alle huurders gezegd worden….)
Wij hebben ze dan ook van harte uitgenodigd om weer eens te komen logeren.
Voor het belangeloos verstrekken van de accommodatie kregen wij een bedrag
van € 100,00, dat wij heel graag in de restauratiekas willen stoppen. Daar moet
nog het een en ander gebeuren namelijk.
Bedankt voor jullie komst, en we hopen jullie weer te zien.
Anna Leentfaar
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MUTATIES
Overleden
Hr. R.W. Hup (84 jr)

Socratesstraat 308A

7323PR

Apeldoorn

Mw. J.E. Stegeman

Zuiderlaan 11

7322HL

Apeldoorn

Mw. S.J. van Zuuk

Merwedestraat 36

7333MK

Apeldoorn

Mw. M.W. Hup

Linie 159

7325DR

Apeldoorn

Mw. M.H. Kroeze-Arends

Loolaan 490

7315AE

Apeldoorn

Mw. C. Reinders

Lingedijk 96

4002XL

Tiel

Hr. L.P. Schot

Radioweg 5

7348BG

Rd.Kootwijk

Mw. M. Maassen

Gaardenstraat 27

7451CV

Holten

Hr. J. Walgien

Gaardenstraat 27

7451CV

Holten

Verhuisd (naar)

Ingeschreven

SEPTEMBER
19 Hr. K.J. Willemsen

Loolaan 27/27

7314AC

Apeldoorn

21 Hr. H.M. Klomp

Gentiaanstraat 377

7322CP

Apeldoorn

25 Mw.T. de Jong-Nicolai

Joh.de Wittstraat 30

7331RL

Apeldoorn

Kalverstraat 262

7311SP

Apeldoorn

Poortersveld 404

7327AL

Apeldoorn

13 Hr. H. Hamaker

Albardastraat 190

7331LL

Apeldoorn

24 Hr. A. Schouten

Berg en Dalweg 32

7361TS

Beekbergen

OKTOBER
1 Hr. J. Dijkman
25 Mw. I.B. Wouters-Olsson

NOVEMBER
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Datum

Zondagsnaam

Aanvang

Voorganger

2e collecte

3 sept.

12e zondag na Trinitatis

groen

hr. R. Bloemendal

orgelfonds

10.00 uur
10 sept.

13e

zondag na Trinitatis

Bijzonderheden

Muziekdienst

Antependium

groen

12.00 uur

ds. P. Oussoren

17 sept.

14e zondag na Trinitatis

groen

10.00 uur

ds. C. Baas

onderh. gebouw

24 sept.

15e zondag na Trinitatis

Avondmaals-

groen

10.00 uur

ds. M. v. Diggelen

viering

Diaconie/PAX

ds. P. Oussoren

Gast aan tafel

zondag na Trinitatis

Israëlzondag

12.00 uur
1 okt.

16e

muziekfonds

groen

10.00 uur

diaken Th. v. Driel

8 okt.

17e zondag na Trinitatis

12.00 uur

ds. P. Oussoren

muziekfonds

15 okt.

18e zondag na Trinitatis

groen

10.00 uur

ds. C. Baas

orgelfonds

22 okt.

19e zondag na Trinitatis

groen

10.00 uur

mw. H. de Reus

onderh. gebouw

29 okt.

20e zondag na Trinitatis

Avondmaals-

groen

ds. L. Kraan

viering

Dzjaldowo

10.00 uur
5 nov.

21e

zondag na Trinitatis

Kerk en Israël
Muziekdienst

Oogstdienst

groen

groen

10.00 uur

diaken Th.v. Driel

restauratiefonds

12 nov.

22e zondag na Trinitatis

12.00 uur

ds. P. Oussoren

19 nov.

23e zondag na Trinitatis

Avondmaals-

groen

10.00 uur

ds. J. Kappers

viering

Dzjaldowo

26 nov.

24e zondag na Trinitatis

Eeuwigheids-

groen

10.00 uur

hr. R. Bloemendal

zondag

orgelfonds

Muziekdienst

groen
muziekfonds
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Ontvangst

Voorbereiding

Organist

Koffiedienst

Mededelingen

Schriftlezingen

Cantor

Koster

hr. J .v.d. Braak

mw. A. Leentfaar

hr. J. Leemhuis

mw. C. Honders

hr. M. Brand

hr. M. Brand

hr. E. Brasz

hr. H. v. Iwaarden

hr. P. Roomer

mw. L. Roomer

hr. B. v. Berkum

mw. J. Brasz

hr. M. Groeneweg

hr. P. Roomer

hr. Th. v. Willigenburg

hr. F. v.d. Kraats

hr. J. v.d. Braak

mw. A. Leentfaar

hr. F. v.d. Kraats

mw. J. Kleinbussink

hr. M. Brand

hr. M. Brand

hr. H. v. Iwaarden

hr. Th.v. Driel

mw. J. Mulder

hr. D. Zwart

mw. A. Leentfaar

hr. J. V.d. Braak

mw. A. Leentfaar

hr. E. Brasz

hr. F.v.d. Kraats

hr. D. Zwart

mw. A. Leentfaar

hr. P. Roomer

mw. J. Mulder

hr. M. Groeneweg

mw. A. Leentfaar

hr. P. Roomer

mw. L. Roomer

hr. B. v.d. Linde

mw. J.Brasz

hr. M. Groeneweg

hr. P. Roomer

hr. Th .v. Willigenburg

hr. H. v. Iwaarden

hr. J. v.d. Braak

mw. A. Leentfaar

hr. D. Zwart

mw. C. Honders

hr. F. v.d. Kaats

hr. M. Brand

hr. M. Brand

hr. E. Brasz

hr. H. v. Iwaarden

hr. M. Groeneweg

mw. L. Roomer

n.n.b.

mw. J. Kleinbussink

hr. P. Roomer

hr. P. Roomer

hr. E. Brasz

hr. F .v.d. Kraats

hr. J. v.d. Braak

mw. A. Leentfaar

hr. D. Zwart

mw. A. Leentfaar

hr. M. Brand

hr. M. Brand

hr. J. v.d. Braak

mw. J. Mulder

hr. M. Brand
hr. Th. v. Driel

hr. M. Brand
mw. A. Leentfaar

hr. D. Zwart

mw. J. Brasz

hr. M. Groeneweg

hr. Th. v. Driel

hr. Th. v. Willigenburg

hr. H. v .Iwaarden

hr. J. v.d. Braak

mw. L. Roomer

hr. D. Zwart

mw. J. Kleinbussink

hr. P. Roomer

mw. A. Leentfaar

hr. E. Brasz

Hr. F. v.d. Kraats

hr. J. v.d. Braak

hr. J. v.d. Braak

hr. B. Holstein.

mw. A. Leentfaar

hr. M. Brand

hr. M. Brand

hr.F .v.d. Kraats
hr. H. Visser

mw. C. Honders
hr. H. v. Iwaarden

hr. H. v. Iwaarden
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VAN DE KERKRENTMEESTER
Collecte opbrengsten mei, juni en juli 2017
Kerk en diaconie
Muziekfonds
Orgelfonds
Restauratiefonds
Diaconie Dzjaldowo
Diaconie de Herberg
Onderhoud gebouw
SLOA

€ 576,35
€ 450,30
€ 88,70
€ 54,90
€ 65,10
€ 37,50
€ 29,20
€ 41,40

THEMACAFÉ in de REGENTESSEKERK

O

p de derde donderdag van de maand is het Themacafé geopend van 16.30
tot 19.00 uur.
De middagen zijn altijd gezellig en interessant.
U wordt ontvangen met een drankje. (Hierna is het ‘’zelfbediening”). Om 5 uur
komt het thema aan bod en rond half zes worden zelfgemaakte soep en verse
broodjes rondgedeeld. We sluiten af met koffie/thee rond half zeven.
U bent van harte welkom om binnen te lopen, ook als u maar een deel van de
tijd aanwezig kunt zijn. Introducés zijn natuurlijk van harte welkom.
Plaats: Regentessekerk
Kosten: € 4,00
De thema's van de komende maanden zijn:
21 september Een reis door “Klassiek Spanje” – Henk Barkhof en Trude Berkhoff
In dit themacafé maken we met elkaar een (bus)reis van 12 dagen door “Klassiek
Spanje” met veel steden en bezienswaardigheden op de route.
In volgorde vanuit het NW: San Sebastian, Bilbao, Burgos, Salamanca, Avila,
Toledo, Madrid, Cuenca, Valencia, Peniscola, Tarragona, Barcelona (de laatste vijf
aan de Costa Brava). In de drie kwartier van dit themacafé laten we een selectie
foto’s zien uit Bilbao, Burgos, Avila en Valencia en vertellen daar natuurlijk wat
bij.
19 oktober Maria: wie kent haar niet – Ria Siegelaar
16 november De ramen van Chagall – Frieda Wielenga
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GEZAMENLIJKE EXCURSIE VAN DE KERKEN
RONDOM HET ORANJEPARK
excursie van de kerken rondom het Oranjepark.
Gezamenlijke
Woensdag 31 mei was onze gezamenlijke buitendag. Het was de eerste keer dat ik

meeging, omdat tot nu toe zo’n doordeweekse dag voor mij een werkdag was. Het was
voor mij een verrassing wat deze dag me zou brengen. Om het samen te vatten: het was
een enige, interessante, gezellige, goed georganiseerde dag, met aandacht voor de
spirituele en culinaire kant van het leven!
Allereerst met de bus naar het Geert Grote Huis in Deventer. Daar was een korte
inleiding en een interessant filmpje over Geert Grote en de Moderne Devotie, waar we
naar luisterden en keken terwijl we een kopje koffie met taart nuttigden. We haalden net
het twaalf-uur gebed in oud-klooster Sion in Diepenveen. Dit gebed staat in een oude
traditie, het is nu een voor een ieder toegankelijke bijeenkomst. Het kloostercomplex
wordt gerund door een team van vrijwilligers. De gang van zaken daar werd toegelicht
door een enthousiast lid van dit team.
Daarna naar een restaurant waar we genoten van een heerlijk lunchbuffet. Vervolgens
ging onze tocht naar Windesheim, een klein plaatsje/ buurtschap bij Zwolle, waar we een
oud kerkje, voorheen brouwerij bezochten. De gids van deze dag, Theo van Driel, wist
hier allerlei interessants van te vertellen.
Van Windesheim naar de Agnietenberg bij Zwolle, in het restaurant daar hield Mink de
Vries een inleiding over de Moderne Devotie. We bezochten de begraafplaats waar
onder andere Thomas á Kempis begraven ligt. Een passender naam voor deze plaats is
dodenakker zoals Mink noemde.
Hierna waren we keurig op tijd in Apeldoorn terug. Het kan best dat ik nog iets vergeten
heb te benoemen, maar ik geef maar een algemene impressie. Ik kijk terug op een mooie
dag. Ik ben op veel plaatsen geweest waar ik anders nooit zou zijn geweest, ik heb allerlei
interessants gehoord en moois ervaren, ik heb veel mensen ontmoet en gesproken.
Mijn grote waardering en complimenten voor de organisatoren, het is een hele klus om
zoiets te organiseren. Hartelijk dank!
Kitty van den Bos-Laaij.

Aandacht voor de details!
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Maquette in het Geert Grootehuis Deventer

Middeleeuws keldergewelf onder het moderne
Geert Groote museum

Fotografie:
Dirk Delsman

Het twaalf-uur gebed in oud-klooster Sion in
Diepenveen.

24

GEDACHTENSPINSELS VAN EEN ORGANIST

Zondag 30 juli 2017.
Achtentwintig Lutherse
jongeren uit Duitsland
komen onze dienst
bijwonen. Vanaf de
orgelgaanderij heb ik een
mooi beeld van de kerk.
Voor een goed begrip:
links zitten de jongeren,
rechts onze
gemeenteleden. Voor
een foto eigenlijk niet
zo’n geschikt beeld, al die
lege stoelen aan de
rechterkant. Ik word er
een beetje triest van.
Ik zou natuurlijk alleen de
linkerkant van de kerk kunnen
fotograferen…, ziet er wel voller
uit…., maar het is letterlijk en
figuurlijk toch wel ‘half werk’.
Ik kan het trieste gevoel niet van
mij afzetten. Hoe is het mogelijk
dat het dáár wel kan en híer
niet…?
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Ah, ze gaan voor ons zingen, ongelooflijk…., achtentwintig Lutherse Duitse tieners gaan
voor ons, 6 gemeenteleden en 5 kerkenraadsleden zingen…. Wat klinkt dat mooi, ik
wordt er weer vrolijk van. Wacht eens, zes gemeenteleden…., gemiddelde leeftijd
ongeveer 80…., totaal 6 x 80 = 480 jaren. Achtentwintig tieners van ongeveer 15…., 28 x
15 = 280 plus140 = 420 jaren…. Daar wordt ik nog vrolijker van, wij zijn in de
meerderheid! En ze halen ons nooit in, past niet eens in de kerk, de linkerkant zit al
helemaal vol!
Totdat natuurlijk een van ons ….., nee, ho, optimistisch en vrolijk blijven!

Fotografie en tekst:
Dirk Delsman

Liebe Gastgeber unserer Fahrrad-Freizeit!
Gestern sind wir alle wieder gut in Deutschland angekommen. Es war für
uns alle eine ganz besondere, ereignisreiche, segensreiche und
wunderschöne Zeit in den Niederlanden und besonders in Ihren
Gemeinden! Die Gastfreundschaft war einfach ganz besonders Glauben
stärkend! DANKE für alles! Ich glaube, dass die Jugendlichen dank Ihrer
Hilfe erleben durften, was handelndes Christsein bedeutet! Schön was es
auch, dass wir die Andachten in Ihrer Kirche und im Gemeindesaal halten
konnten. Bitte geben Sie den Dank auch an die anderen Gemeindeglieder
weiter!
Bleiben Sie Gott befohlen,
Ihr Pastor Bernhard Schütze
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3 SEPTEMBER Dienst m.m.v. Seven-UP

Ronkje Berkhof
Ilse Harleman
Rosan v.d. Drift
Frans Krau

Hans van Geel
Marlies Thiemens
Marieke Pompen (piano)

“EAT & MEET”

V

indt u het leuk om samen met anderen te genieten van een voedzame
maaltijd? Wilt u een keer niet zelf koken, maar wel samen eten? Tijdens Eat
en Meet op dinsdagavond geniet u van een heerlijke maaltijd en kunt u gezellig
praten met de andere aanwezigen. De maaltijd bestaat uit twee gangen
(hoofdgerecht en nagerecht) en wordt klaargemaakt door een uitstekende
cateraar. Ook voor de vegetariërs wordt gezorgd. Wel graag uw speciale
dieetwensen doorgeven.
U kunt per keer besluiten om mee te eten.

Data:
Tijd:

25 september – 11 oktober – 28 november
U bent hartelijk welkom om uiterlijk 17.45 uur.
De maaltijd duurt ongeveer een uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk
Kosten: € 7,50 per persoon
Opgave: (per keer) bij Margriet Diekema 055 – 3553042,
albertenmargriet@diekema-arkema.nl

27

VAKANTIEGELD SAMEN DELEN
met meer dan twintig andere kerken in Apeldoorn hebben we
Samen
in de afgelopen zomer meegedaan aan de actie Vakantiegeld Samen
Delen. Het doel van de actie is om stil te staan bij armoede in onze eigen
omgeving. En om daadwerkelijk iets van ons vakantiegeld te delen met
mensen die het minder hebben. De opbrengst van de actie bedraagt €
91.265,14. Dat is een bedrag om stil van te worden. In totaal werden er
541 aanvragen toegekend. Dit betreft 1194 mensen, waaronder 506
kinderen.
Ook dat zijn aantallen om stil van te worden. In de komende weken zal
het geld persoonlijk worden overhandigd. Het is de bedoeling dat het geld
voor het begin van de zomervakantie verdeeld is. We willen iedereen die
bijgedragen heeft aan deze actie, in het bijzonder de gevers, hartelijk
danken voor dit mooie resultaat.
Hartelijke groet,
Frans Hoogendijk
Diaconaal Consulent
Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

WALKING DINNER t.b.v. De Vrienden van de Herberg

O

P 2 augustus om 17.00 uur meldden zich 26 deelnemers in de
Lutherzaal, waar ze door twee kasteleins werden ontvangen met een
drankje. Daarna ging het gezelschap op pad naar de Regentessekerk, waar
het zich tegoed deed aan een heerlijke soep, die bereid was door de
vrijwilligers van het Themacafé. Vervolgens werden we in de Herberg
verwacht, waar Oege en Nella heerlijk hadden gekookt, daarbij
geassisteerd door de herbergier. Tenslotte mochten we genieten van het
dessert dat de dames in de Doopsgezinde kerk o.l.v. de predikante hadden
bereid.
Dit heerlijke feestmaal leverde een bedrag van 650 euro op, waar de
Herberg u allen zeer dankbaar om is.
Theo van Driel,
diaken van de Lutherse Gemeente t.b.v. de Herberg
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DE BOOM GROEIT….. OP WEG NAAR DE HEMEL

Z

ondag 6 augustus een, mooie
zomerdag! De zon scheen helder, de
wind lijkt te slapen vandaag. Ik besef me
dat deze dag een cadeautje is.
Ik slaap met het slaapkamerraam open. Ik
kijk toch nog maar eens naar mijn
prachtige esdoorn in de tuin. Meestal is
dat het eerste wat ik doe voor ik met de
stoel na beneden glij.
Die
enkele
jaren
geleden zichzelf gezaaid heeft. Iedere
dag lacht hij je toe.
Een rijkdom is het,
een trots in me tuin!
Ik geniet intens van
alles wat de natuur
schenkt en ik denk
velen met mij.
Omdat door mijn
ziekte het lastig is om
vooral in de herfst het
blad te ruimen, had ik
besloten de boom
vakkundig om te
zagen.
Zo gezegd, zo gedaan en inmiddels een
afspraak gemaakt om hem 19 mei om te
laten omzagen.
Mijn tuinman en mijn zwager zouden deze
klus klaren, dacht ik.
Mijn tuinman leek het wel prettig om dit
klusje samen te doen met mijn zwager.
Toch kunnen er soms door simpele dingen
woorden ontstaan.
Wat mij boos, verdrietig en machteloos
maakt.
En zo geschiedde, mijn zwager kon het
best alleen.

Aangezien mijn tuinman elke plant in mijn
tuin kent, precies weet waar onkruid staat,
ontstonden ook hier woorden over. Het
zal een reden hebben waarom deze
woorden wisseling is ontstaan. Ik begrijp
niet dat je denkt: ook fijn zo’n hulpje dat
doen we even samen.
Als je bedenkt dat de boom zichzelf op
natuurlijke wijze heeft
gezaaid.
Hij het op de plek erg
naar de zin heeft.
Besloot ik de boom
maar te laten staan.
Het is een juweeltje in
mijn tuin.!
Nu maar bidden en
hopen dat hij groeit tot
aan de hemel.
Het zal een reden
hebben waarom er
woorden ontstaan.
Omdat
de
wereld
egocentrisch
wordt.
Voorlopig kan mijn
boom richting de hemel
groeien. De vogels en de eekhoorn zijn mij
dankbaar!
Ook spijtig een boom te kappen omdat ik
het blad niet kan vegen.
Mochten er mensen willen zien dat de
boom echt de weg richting de hemel
groeit, dan houd ik me aanbevolen
Degenen die zich ook aangetrokken
voelen, tot moeder natuur, zijn meer dan
welkom om mij te helpen met blad vegen.
Een kop koffie met een warm hart, en een
vriendelijk groet
Is wat ik u schenk!
Rita
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VAN LUTHER GELEERD
Christian Führer en de vreedzame revolutie van 1989
Hoe de liederen en teksten van een gewone Lutherse dominee een politiek
systeem ondermijnden.
"Een humorvol en ontroerend boek, tegendraads en telkens weer verrassend."
Zaterdag 7 oktober 2017: 15.30 - 17.00 uur
Lutherse Kerk Utrecht (Hamburgerstraat 9)
Boekpresentatie tijdens een muzikaal literaire voorstelling
Zondag 8 oktober 2017 12.00-13.15 uur
Lutherse Kerk Apeldoorn (prof. Röntgenstraat 9)
Nieuwe compositie op Lutherliederen tijdens speciale Muziekdienst
"We hadden met alles rekening gehouden, behalve met kaarsen en kerkdiensten."
Het zijn de beroemd geworden woorden van een hoge Stasi-officier, zoals opgetekend
door de Oostduitse schrijver Erich Loest in zijn roman Nikolaikirche. Leipzig was de stad
waar de Vredesvespers in de Nikolaikirche van Pfarrer Christian Führer (1943-2014)
uiteindelijk leidden tot de massademonstraties die de opmaat vormden voor de val van
de Berlijnse muur.

Op 7 oktober verschijnt de Nederlandse vertaling van Führer's mémoires Wir
sind dabei gewesen onder de titel Van Luther geleerd: Hoe God nog steeds
hervormt. Christian Führer en de vreedzame revolutie van 1989. Deze vertaling is
verzorgd door Pieter Oussoren, die bekend is als vertaler van de Naardense
Bijbel (2004, 201712) en eerder als vertaler van Erich Loest's Nikolaikirche (Het
wonder van Leipzig, Boekencentrum 2003). Van Luther geleerd wordt door
Uitgeverij Skandalon verzorgd als een soort brevier: voor elke dag van het
kalenderjaar een bladzij tekst uit de mémoires van Führer, uitgevoerd als een
fraai hardgebonden boek met leeslint.
Van Luther geleerd zal worden gepresenteerd tijdens een muzikaal-literaire
voorstelling in de Lutherse Kerk van Utrecht waarin de treffende teksten van
Christian Führer worden gemengd met filmbeelden over de omwenteling en met
composities over de Lutherliederen die in de Oostduitse Vredesvespers zo'n
belangrijke rol speelden. Zo horen we een opdrachtcompositie over Luther's
oorspronkelijke melodie van Ein feste Burg door de Utrechtse musicus Karel
Demoet en zijn kamerkoor Ab Novembris. De voorstelling wordt afgesloten met
een lezing door prof. dr. Beatrice de Graaf, hoogleraar Geschiedenis van de
Internationale Betrekkingen, over de inspiratie die de Reformatie bood voor het
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vreedzame verzet tegen het communistische regime. Na afloop is Van Luther
geleerd te koop tegen een speciale prijs.
Meer Lutherliederen zijn mee te zingen tijdens de Muziekdienst op zondag 8
oktober in de Lutherse Kerk van Apeldoorn, waar ook de opdrachtcompositie
van Karel Demoet ten gehore zal worden gebracht en enkele delen uit J.S. Bach's
feestelijke Cantate Ein feste Burg is unser Gott (BWV 80).
Toegang vrij. Nadere informatie via: oussorenperadres@kantacademy.nl

UITNODIGINGEN / AANKONDIGINGEN
Festival Mondial 2017 #FEEST
Het thema van Festival Mondial 2017 is #FEEST! Mondial Apeldoorn bestaat dit
jaar 20 jaar. Kom ook op 9 september naar het Oranjepark Apeldoorn. Het
belooft een mooi FEESTJE te worden!
Ik hoop u persoonlijk te ontmoeten bij de kraam van het Apeldoorns Beraad van
Kerken.
Theo van Driel,
voorzitter Apeldoorns Beraad van Kerken

“Kerkproeverij” op 10 september
Op initiatief van de Raad van Kerken wordt in het weekeinde van
10 september de campagne Kerkproeverij gehouden. Kerkenraden kunnen
plaatselijk meedoen door hun achterban te vragen om op die zondag iemand
anders uit te nodigen om mee te gaan naar de kerk. Op die manier kunnen ze de
ervaring opdoen wat het is een kerkdienst bij te wonen. De drempel om later
nog eens te komen wordt lager. En als trouwe gemeenteleden raken we iets
meer vertrouwd met het idee dat we een uitnodigende gemeente mogen zijn.
Zondag 10 september is het bij ons muziekdienst en neemt onze predikant
afscheid. Het zou een mooi cadeau zijn als deze zondag de kerk extra vol zit,
omdat u een gast meeneemt. Via de media van KRO/NCRV en EO wordt voor de
promotie van deze Kerkproeverij gezorgd.
Israëlzondag 1 oktober
Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere
manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. Ook
onze gemeente zal daar aandacht aan besteden. Dit jaar is het thema:
“Ommekeer, verzoening met God en mensen”. Het ligt in de bedoeling dat
Rabbijn Simon Bornstein aan deze dienst zal meewerken.
Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag wordt het werk van Kerk
en Israël gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van
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hun geloof brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In
Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de
relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim,
de internationale christelijke gemeenschap, gesteund
‘Kom naar voren!’ / 500 jaar protestantisme – 31 oktober
door Kees Posthumus en Juul Beerda.
Bekende en minder bekende helden en heldinnen van de Reformatie vertellen
hun verhaal, aan de hand van een origineel voorwerp uit die tijd.
‘Kom naar voren!’ is een afwisselende, muzikale voorstelling ter gelegenheid van
de viering van 500 jaar protestantisme.
Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda tekenen voor
deze voorstelling, die op 31 oktober 2016 voor het eerst werd gespeeld tijdens
de opening van ‘500 jaar protestantisme’.
In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een accordeon, komen de
historische personen tot leven. Historisch verantwoord gaat spannend samen
met een actuele spits.
Datum: dinsdag 31 oktober 2017
Tijd:
20.00 – 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Plaats: Regentessekerk
Kosten: € 10,00
Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met de Oecumenische
Basisgemeente Apeldoorn
Dankdag in Berkenhove en Oogstfeest op 4 november
Op woensdag 1 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Deze avond ga
ik om 19.30 uur voor in het Grand Café van Berkenhove.
U bent welkom om die avond mee te komen vieren!
Op zondag 5 november, wat later dan gebruikelijk, willen we onze Oogstdienst
houden. De diaconie regelt dan traditiegetrouw wat fruitbakjes voor oudere en
zieke gemeenteleden. Het zou fijn zijn als er wat mensen zijn, die bereid zijn om
enkele bakjes weg te brengen.

Doet u mee?
Theo van Driel
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THEMA van de VREDESWEEK:
“de kracht van verbeelding”

I

n een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vredesorganisatie PAX een
beroep op de kracht van de verbeelding.
Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen.
In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie
tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen
voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met
mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en
tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te
blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.
De Vredesweek wordt gehouden van 16 t/m 24 september. De boekjes liggen
vanaf 10 september in de Lutherzaal.
In onze kerk hebben we op 24 september een tafelgesprek in het kader van de
Vredesweek

GEDICHT voor de VREDESWEEK
De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind -- dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.
De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de groote zaligheid beginnen
die w’als onze harten aandachtig luistren
in alle teederheden ruischen hooren
als in kleine schelpen de groote zee.
Liefde is de zin van ’t leven der planeten
en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.
Henriëtte Roland Holst (1869-1952)
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FINKERS OVER DE PREEK
In de protestantse hoofddienst staat (stond?) de ‘preek’ centraal. Voorgangers
worden nog immer geworven voor een ‘preekbeurt’ en niet voor de hele liturgie.
Die doen ze er dan maar bij. Een ouderling noemde dat eens ‘de franje’. Preek
heeft in onze dagen geen wervende klank en klinkt betweterig of doet denken
aan de preek van een ouder of politieagent wanneer je iets hebt misdaan. Preek
komt van al zo hoge (de preekstoel) naar beneden.
In ons Friese dorp heette de kerkgang: ‘naar de preek gaan’. Dopersen togen
naar de ‘Vermaning’. Intussen kreeg het fenomeen andere benamingen:
verkondiging, uitleg, meditatie, overweging, homilie. De jongste secularisering
heet de preek ‘toespraak’. Misschien zeggen die namen iets over het (zelf)beeld
van de prediker en haar theologie.
Onze Twentse Herman Finkers is niet alleen entertainer, maar ook een vroom
liefhebber van het Gregoriaans. Hij ontwierp een Latijnse meezing-hoogmis.
Onlangs werd deze Missa in Mysterium uitgezonden vanuit de Plechelmus in
Oldenzaal. De schitterende choreografie heeft me ook als liturgist meegenomen
en geraakt. Een schoon ritueel, een ernstig liturgisch spel. Toch zou ik dit niet
elke zondag wensen: teveel, niet alleen logistiek, maar ook voor mijn ziel. De
schriftlezingen werden gezongen in het latijn en parallel op de voorgrond
voorgelezen in het Twents. Finkers gaf soms commentaar. Daarbij werd hem ook
gevraagd naar het ontbreken van de preek. Dat had ik niet eens gemerkt!
Finkers: “Er is een preek en die staat in het (liturgie)boekje. Terwijl het
(koor)gezang klinkt, De Duiding der Mysteriën, kunnen de mensen die lezen. Ze
kunnen ook zeggen: ik geloof het wel, ik ga lekker naar de muziek luisteren.
Het (de liturgie jdj) wordt niet onderbroken. Het wordt niet opgedrongen, door
je strot geduwd. Voordeel dat je het kort kunt houden, want preken zijn veel te
lang tegenwoordig.
Ik (F.) las bijvoorbeeld tot mijn grote vreugde ergens, dat volgens de
voorschriften een preek niet moraliserend mag zijn. En ook niet de uitleg van de
kerkleer. Dat moet ergens anders gebeuren. Het moet niet meer doen, dan een
verband aanbrengen tussen de gezangen, de lezingen en de plaats in de
jaarkring. Laat de conclusie aan de mensen zelf over. Want elk mens in de kerk
ervaart op dat moment de tekst anders, omdat hij op dat moment op een ander
punt van zijn leven staat. Jaren later hoor ik dezelfde tekst en zie ik er iets heel
anders in. Je moet ruimte en lucht laten om het te interpreteren.”
Preek nodig?
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Je hoeft het met Finkers niet in alles (of met alles niet) eens te zijn, maar hij zette
me wel aan het denken. Ik vroeg me af: Is in iedere viering wel een preek nodig?
In de vakantietijd sluiten gemeenten, die (nog) meerdere gebouwen in stand
houden, vaak op één na alle kerken. Jaren geleden schreef ik Zomerstilte. Dat
was een pleidooi voor getijdenvieringen in de zomer door ‘leken’ in een hoekje
van de kerk of bijzaal/kapel. In het studentenpastoraat maakte ik daarvoor dan
een boekje met materiaal: liederen, de liturgie van een morgengebed, korte
toeleidingen voor de lezingen en dergelijke. Als deelnemer werd ik vaak door
deze vieringen en ontmoeting gesticht. In Zomerstilte (alleen antiquarisch
verkrijgbaar) geef ik materiaal voor 18 korte vieringen.
Kenmerkend voor getijden is dat er zoiets als een preek of meditatie ontbreekt.
Ik heb voorbereiders wel eens gewaarschuwd: geef de dominee niet de leiding,
want die gaat uit gewoonte of onkunde meestal toch weer een ‘woordje’
zeggen. Koester vooral de stilte en vertrouw op de eigen zeggingskracht van de
teksten!
Jan de Jongh, Hengelo

DE KRACHT VAN HET GEBED
De kracht van t ’gebed
Ik bid voor jou!..vier kleine woordjes,
Maar er wordt veel in gezegd.
Al je verdriet, je pijn, je moeite
Wordt voor Gods troon terneer gelegd.
Zolang er mensen voor je bidden,
Sta je in het leven niet alleen.
Zij bouwen met gevouwen handen,
Een muur beschermend, om je heen.

Rita
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DIKKE EGO’s & OLIFANTEN
Dat het Luther-jaar is zullen we weten, hij is zelfs een Lego verkoophit. Maar zijn 95
stellingen zijn niet kinderachtig. Hij begint die met de oproep van Jezus om dagelijks boete
te doen. Menig protestant zal bij ‘boete’ Roomse invloeden vermoeden. Maar met
Scheveningen naast mijn deur ben ik van dat misverstand genezen: vissers moeten hun
netten boeten, de gaten dichten. Als je de netten niet boet, zwemt je toekomst weg.
Of we het nu aangenaam vinden of niet, in heel de Schrift wordt de mens tot bekering
geroepen. Helaas roept dit bij velen het beeld op van het veroordelende vingertje en
ouderwetse donderpreken. Het ‘zondaar-zijn’ werd (wordt?) vaak moralistisch ingekleurd.
Een bekeringsoproep van een Heilssoldaat, oké, maar de nette burger gaat onaangedaan
zijns weegs.
In de Schrift worden vele woorden gebruikt om de ene werkelijkheid van
Godvervreemding te tekenen. Zeker, er is de bewuste overtreding van het gebod, waarbij
de mens God en de naaste bewust de rug toekeert. Maar er is ook de mens die met de
beste bedoelingen zijn doel mist, omdat hij aan verkeerde stemmen gehoor geeft.
Maar hoe wordt een mens zich dat nu bewust? Alleen wie bemind wordt kan de
confrontatie met het eigen tekort aan. ‘Christus wil met zondaren samen wonen’, zei
Luther. In het klimaat van de liefde vinden mensen ruimte om zichzelf onder ogen te
komen en boete te doen. Dat is geen éénmalige zaak. De synagoge viert jaarlijks Grote
Verzoendag. Voorafgaand daaraan wordt elke jood opgeroepen omkeer te doen in al zijn
relaties. Er is een prachtige samenhang tussen bekering en vergeving. Geen mens kan
zichzelf vergeven: de ander moet mij loslating schenken. Maar omkeer doen, ophouden
met schuld op schuld te hopen, dat wordt van mij gevraagd. Doe boete, want schuld
schaadt!
Vergeving komt per definitie van de andere kant. Ook waar mensen – of ze nu geloven of
niet – ons een nieuwe kans geven, is God aan het werk. Mensen die vergeving ervaren,
weten zich binnen gebracht in het feest van de liefde. Ze komen in een nieuwe relatie tot
zichzelf en hun naaste. Zeker, er is aangeprate schuld en te vroeg ter sprake gebrachte
schuld. Maar onloochenbaar is dat wij mensen schuld met ons meetorsen. Schuld is een
relationeel begrip: je hebt iemand op het hart getrapt. De wereld gaat kapot aan dikke
ego’s en olifanten in porseleinkasten. Jezus wil daarvan verlossen, vicieuze cirkels
doorbreken.
Hoe hij dat doet? Hij openbaart de liefde Gods, die ons liefheeft tot het einde. ‘Zie het
Lam Gods!’ Dat slaat niet alleen op het kruis, het slaat op Zijn kruisweg! Kijk naar hem:
onvoorwaardelijke aanvaarding. Dit alles tot ergernis der moralisten.
Jezus gééft zichzelf: hij wordt dus niet geofferd (als slachtoffer) door een wraakgierige
God. In deze daad van zichzelf gevende liefde openbaart God het geheim van Thora en
Profeten: barmhartigheid! In de woorden van een eigentijds credo: ‘ik geloof dat ik nooit
zo ver van God kan afdwalen dat Hij mij niet meer kan terugvinden’.
Rob van Essen
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GEBED VAN LUTHER

Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Amen.
Maarten Luther (1483 – 1546
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COLOFON
Predikant
Vacant
Pastoraal werkers
hr. G. R. Bloemendal
hr. Th. v. Driel
Voorzitter kerkenraad
hr. P.J. Roomer

Secretariaat kerkenraad
hr. M. Groeneweg

Hoge Dries 333
Hofdwarsstraat 16

7335 AT Apeldoorn
7311 KK Apeldoorn

312 1603
06-1819 3612

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

Pastoraal werkers: 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. v. Willigenburg

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

7391 XG Twello
7335 HC Apeldoorn

0571 274066
06-150 63 209

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
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Coördinator Organisten
mw. H.J. Mooij
Organisten
hr. H. Gulink
hr. D. Zwart

Onderhoud gebouwen
hr. R. Eikema

Langeweg 68

7315 CZ Apeldoorn

521 80 47

Het Verlaat 278
7235 HK Apeldoorn
3603760
email: hgulink@hotmail.com
1e Weersweg 71
7412 WP Deventer 0570 – 567 828
email: dirkzwart@jak.nl

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

Elsweg 38

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

7331 BL Apeldoorn

Verschijnt 4 maal per jaar

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