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GODS ENIGGEBOREN ZOON 

rie woorden 

een diepe zin 

vastgelegd in ons Credo 

stammend uit de dageraad 

der kerk en later door studies 

in vele woorden omzoomd 

het mysterie ontrafeld – 

 

Gods eniggeboren Zoon 

ik ontrafel: 

Hij deelde ons menszijn 

van kribbe tot kruis 

kende al onze vreugden 

al ons verdriet 

had weet van gejuich 

en bewondering vriendschap 

eenzaamheid verraad en angst 

Hij ging onze weg en stierf 

maar zette die ene stap verder: 

Hij verrees en overwon de dood 

halleluja! 

de kern van ons geloof – 

 

Gods eniggeboren Zoon 

drie woorden 

een diepe zin 

Hij omringt ons met 

Zijn liefde kracht en trouw 

nu en alle dagen 

God met ons – 

  

maar hoe ik ook ontrafel 

het mysterie blijft – 

waar ik in diepe eerbied  

en dankbaarheid voor kniel – 
Oeke Kruythof 

 

D 
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ADVENTSMEDITATIE 

VOL VAN VERWACHTING  
 

ijn wieg stond in de Gereformeerde pastorie van Ouddorp (Goeree – 
Overflakkee). Ouddorp was een dorp dat veel Lutheranen zwaar zouden 

noemen, maar waar de Hervormden “zwaarder” waren dan de Gereformeerden.  
De zondag werd bij ons in ere gehouden en tijdens de Kerstdagen werd de kerk 
slechts versierd met wat dennengroen en kaarsen. Geen kerstboom, want die 
hoorde niet in de kerk, dat werd door velen gezien als een heidens symbool.  
De dorpelingen moeten toch wel vreemd opgekeken hebben dat uitgerekend in 
het huis van hun dominee een kerstboom stond en nog wel pontificaal voor het 
raam, met echte lichtjes er in. En op kerstavond lagen er onder de kerstboom 
cadeautjes. Voor alle acht kinderen veel cadeautjes, want ons werd al vroeg 
geleerd om te sparen, zodat we elkaar geschenken konden geven. Over de 
kerstman werd niet gesproken, die kwam pas jaren later vanuit Amerika 
overwaaien. Al weken van tevoren werden er thuis liederen gezongen, 
Adventsliederen, op zondagavond rond het harmonium. Vader las verhalen voor 
van W.G. van der Hulst om ons alvast in de Kerststemming te brengen.  
De kerstboom was een teken dat met zijn takken wees naar de hemel, waar het 
feest was, want het Kerstkind was geboren en daar hoorden geschenken bij. Iets 
was er anders bij ons thuis, anders dan bij de kinderen van het dorp. Jaren later, 
toen ik allang zelf vader geworden was, logeerden we rond de Kerst bij een 
Duitse pastor in Arnhem. Er stond een kerstboom, er werd gezongen en er 
werden verhalen gelezen voor de kinderen. Het voelde alsof ik thuiskwam in mijn 
jeugd, ik herkende de rituelen en gebruiken van mijn vader. Maar hoe kwam dat? 
Ik besefte ineens dat de tijd die hij in Duitsland doorgebracht had, tijdens de 
Arbeidseinsatz, voor hem bepalend waren geweest voor zijn geloofsleven. Vader 
was in Duitsland een beetje Luthers geworden en had dat doorgegeven aan zijn 
kinderen. Zo kreeg de kerstboom een diepere betekenis en werd de Advent een 
periode van verlangen naar het Christuskind, dat alle jaren komt. Advent vieren 
in de oorlogsjaren in de vreemde moet voor hem een diepe betekenis hebben 
gehad. Wat zal hij verlangd hebben naar de vrede die het Christuskind zou 
brengen, als hij de bommenwerpers over hoorde komen.  Ik heb hem nooit 
horen klagen over die tijd, integendeel.  
Mensen die blijven dromen van vrede, verlangen als gelovigen naar de komst van 
Jezus, die de vrede op aarde brengen zal. En verlangen naar vrede betekent dat 
je zelf moeite doet om die vrede in je omgeving uit te brengen en dat je dan 
weet dat je door Jezus Messias gezegend wordt. Van die vrede zingt Maria in 
haar lofzang, het Magnificat, wat elke vooravond in het klooster gebeden wordt.   

M 
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“Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien. 
Behoeftigen schenkt Hij overvloed, , maar rijken gaan heen met ledige handen.” 
Daar mag je inderdaad wel weken lang over gaan zingen. Kerst is voor mij het 
feest van de omkering, van een God die mens wordt, die er voor kiest om zichzelf 
te vernederen, opdat wij verhoogd kunnen worden. In dat wonder zie ik het 
teken van Gods oneindige liefde, die ons telkens weer opzoekt in de vreemde tot 
we thuis mogen zijn bij Hem. Geen wonder dat de kerk weken nodig heeft om 
zich daarop voor te bereiden. Het wonder is veel te groot om in enkele dagen te 
bevatten.  
Ik wens u deze dagen toe dat u dat wonder van Zijn oneindige liefde mag 
ervaren. 
 
 “Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons voor alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht.” 
                                           Lied 127:1 

 
Theo van Driel 
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ADVENTSLIED 

 weken, vier weken, dat is niet meer zo ver. 

Je droomt weer in het donker, van 't geflonker van de ster. 

De Heer zet ons met Kerstmis in Zijn volle licht. 

Maar trekken alle mensen nou zo'n blij gezicht? 

Wie heeft er het zijne? De leeuw vecht met het lam. 

Wat was het dan wat in die nacht de herders overkwam? 

 

 weken, drie weken, dat is niet meer zo ver. 

Je droomt weer in het donker van 't geflonker van de ster. 

De Heer zet ons met Kerstmis in Zijn volle licht.  

Maar waarom doen veel mensen dan hun ogen dicht? 

Steeds maar weer kanonnen, de kleinen blijven klein. 

Wat zou die herders toen toch overkomen zijn? 

 

 weken, twee weken, dat is niet meer zo ver. 

Je droomt weer in het donker van 't geflonker van de ster. 

De Heer zet ons met Kerstmis in Zijn volle licht. 

Dat is toch wat je noemen kunt: een blij bericht. 

Toch nog steeds weer honger, té weinig mensen vrij. 

Dat waren ook die herders. Waarom werden ze zo blij? 

 

 weekje, één weekje, dat is niet meer zo ver. 

Je droomt weer in het donker van 't geflonker van de ster. 

De Heer zet ons met Kerstmis in Zijn volle licht. 

De Heer geeft ons met Kerstmis weer een heel nieuw zicht. 

Werken aan de wereld en ga niet op de loop. 

En dat zagen de herders, ondanks alles is er hoop. 
 

CD - Kinderkoor Eigenwijs 
Wieringerwerf 
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PASTORALIA 

elukkig weten veel kerkgangers de weg naar mij te vinden als ze iets mee 
willen delen, vragen of een bezoekje willen. Soms spelen er droevige of 

vreugdevolle zaken een rol, soms hebben mensen alleen behoefte aan een 
gesprek. Maar dan moet ik wel weten dat u mij zou willen spreken. Daarom.....      
kunt me altijd bellen (om ca. 18.00 uur de meeste kans) via tel. 06-1819 3612 of 
mailen naar t.driel22@upcmail.nl 
 
In de vorige Opwaarts deden we een oproep voor een éénmalige koffieochtend 
op maandag. We waren die ochtend met vier mensen aanwezig. In januari willen 
we proberen daar mee door te gaan. We willen namelijk graag een zorgzame 
kerk zijn voor de buurt. Welkom dus op de koffieochtenden, vanaf maandag  
8 januari van 10.00 – 12.00 uur in een verwarmde kerk. 
 
Ook deed ik een oproep om zich te melden als u belangstelling heeft voor een 
literatuurkring. Daar zijn positieve reacties op gekomen, wat reden geeft om 
door te gaan. Volgend jaar starten we met een literatuurkring in de 
Doopsgezinde kerk. Zodra duidelijkheid is wanneer we gaan beginnen, laten we 
dat weten via een kanselafkondiging of mededeling bij de koffie.  
 
Tenslotte, wil ik u allen bedanken voor de medewerking op de oogstzondag. 
Verdeeld over de aanwezigen werden 15 fruitbakjes weggebracht. Het werd zeer 
gewaardeerd door de ontvangers. Dat is nu echt samen kerk zijn. Goed om naar 
elkaar om te zien, bv. door iemand op te halen of terug te brengen uit de kerk. 
Laten we proberen om attent te zijn naar elkaar door even een berichtje te 
sturen als er iemand ziek is geworden of anderszins.  
 
Met dank aan Lisette en de leverancier Kros voor het samenstellen van de fraaie 
fruitbakjes! 
 

Hartelijke groet, 
Theo van Driel 

 

 

G 

mailto:t.driel22@upcmail.nl


8 
 

IN GEDACHTENIS CO BESARIS 
 

p 7 september is Jacoba Geertruida –Co– Besaris–van Hunenstijn, bijna 
letterlijk over haar lijden heen gekomen. Co werd geboren op 20 mei 1929 

in Apeldoorn. Met haar man Wim en hun kinderen Liesbeth en Gerrit was zij een 
vaste waarde binnen de Lutherse Kerk van Apeldoorn. Haar Wim overleed al in 
1979, een forse klap voor zowel Co als Liesbeth en Gerrit. De familie bleef God 
en de kerk trouw. Liesbeth vond er haar Arnold (Hoek) en Gerrit beloofde trouw 
aan Liesbeth (Kuipers). Beide koppels trouwden in de kerk aan de Prof. 
Röntgenstraat. Co maakte het mee dat ze grootmoeder en zelfs 
overgrootmoeder werd. Bijna voor de tweede keer zelfs. Ondertussen was haar 
leven drastisch veranderd. Haar vertrouwde woning aan de Erasmusstraat moest 
worden ingeruild voor een appartement in Talma Borgh. Daar waar ooit haar 
moeder -kleine oma voor de kinderen- overleed. Na Co haar verhuizing naar de 
zonkant van het gebouw, leek het leven haar goed gezind. Helaas kreeg ze te 
maken met de ingrijpende gevolgen van een herseninfarct. Ze kon feitelijk niks 
meer zelf doen en was volledig aangewezen op hulp van verpleging/ver-
zorging/familie. Zeker Gerrit’s vrouw Liesbeth heeft, ondanks haar eigen 
beperkingen, heel wat voor Co betekend. Daar was Co haar ook zeker meer dan 
erkentelijk voor. De laatste week van haar leven had ze haar kinderen en 
kleinkinderen dicht om haar heen. Bewust nam ze afscheid van iedereen, toch 
duurde het nog een week voordat ze in vrede insliep. 
De hemel huilde hartstochtelijk mee op de dag van haar begrafenis, op 12 
september op begraafplaats Heidehof in Ugchelen. Waar we Co haar lichaam in 
de grond hebben gelegd bij dat van Wim: het is hun graf geworden. Het 
weerlichtte rondom het uitspreken van de zegen. Alsof de Eeuwige Zijn belofte 
onderstreepte, dat Hij bij zowel Co haar uitgang –toen het leven van Hem uitging 
naar haar-  als haar ingang –nu haar leven ingegaan was naar Hem- was. Zijn 
belofte uit Openbaringen 21: 6 waarover Jezus zei: “Ik ben de Alfa en de Omega: 
het Begin en het Einde” heeft Hij waar weten te maken. Het feit dat God verder 
voor hun moeder en oma zal zorgen, mag een troost zijn voor haar nageslacht. 
 

                                                                                Ruud Bloemendal 

O 
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MUZIEKDIENSTEN DEC 2017 - JAN & FEB 2018 
 

Zondag 10 december 2017 - 12.00 uur 
Beroemde aria's en koren uit de “Messiah” van Georg Friedrich Handel 
  
George Friedrich Händel was een bijna exacte tijdgenoot van Johann Sebastian 
Bach (1685-1750), maar ze hebben elkaar nooit ontmoet en waarschijnlijk ook 
nooit iets van elkaars muziek gehoord.  Net als Bach schreef Händel muziek als 
broodwinning. Dat was toen hij zijn oratorium Messiah schreef echt nodig, want 
Händel zat op zwart zaad! Gelukkig werd Messiah een enorm succes, tot op de 
dag van vandaag. 
Het eerste deel van Messiah is geschreven voor 
de Advents- en Kersttijd. Bijzonder is dat 
Händel niet terugkijkt op de geboorte van het 
Kerstkind, maar het verhaal vertelt vanuit het 
perspectief van de verwachting door vooral de 
profeet Jesaja aan het woord te laten.  Zo 
kijken wij met Kerst ook niet terug, maar 
verwachten de komst van de Vredevorst en 
Wonderbare raadsman. 
We horen tijdens de muziekdienst van 10 
december enkele roerende aria's gebaseerd op 
Jesaja’s teksten zoals “He shall feed his flock en 
Rejoice!” En bekende koren zoals “And the 
Glory of the Lord”. Na het evangelie klinkt het beroemde “Halleluja-koor” waar 
de gemeente het begin en einde meezingt. 

Euwe en Sybolt de Jong begeleiden de zangers 
op harmoniums en het Leeflangorgel (de 
arrangementen zijn gemaakt door Sybolt de 
Jong). Het Borodin Kwartet bestaat uit 
Hannelore Wagemakers (sopraan), Jochem Baas 
(altus), Aart Schutte (tenor) en Timon van 
Velzen (bariton). 
Voorganger is dr. Theo van Willigenburg.  
Vanaf 11.00: koffie en thee in de Lutherzaal. 
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Zondag 14 januari 2018 - 12.00 uur 
Ubi caritas et amor - waar zorg is en liefde 
Op deze tweede zondag na Epifanie lezen we over de bruiloft te Kana (Joh. 2, 1-
11) en vieren we de vreugde van het samenzijn als gemeente die leeft van 
liederen, lezingen, liefde voor elkaar en zorg voor wie ons opzoeken. Elke viering 
is een klein beetje vooruitgrijpen op het hemelse bruiloftsmaal wanneer Gods 
schepping verenigd zal worden, niet door wapens en macht maar door de 
kwetsbaarheid van een geslacht Lam (Joh. 1, 29). 

Tijdens de muziekdienst op 14 januari horen 
we het beroemde Ubi Caritas van Maurice 
Duruflé, maar ook een nieuw Ubi Caritas van 
Ola Gjeilo, de Noorse componist die nu werkt 
in New York en die wereldwijd furore maakt. 
Daarnaast horen we muziek voor Epifanie van  
de Amerikaanse componist Morten Lauridsen: 
Sure on this shining night en O Nata Lux.  
Sopraan is Cécile Beemster, altus Jochem 
Baas, tenor Theo van Willigenburg en bariton 
Robert Brouwer. De vier stemmen worden op 

piano en orgel begeleid door de jonge Bob van der Linden. 
Voorganger is ds. Pieter Oussoren. 
Vanaf 11.00 uur: koffie en thee in de Lutherzaal. 

 
Zondag 11 februari 2018 – 12.00 uur 
Solocantate: “Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust”  (BWV 170) 

   
Johann Sebastian Bach schreef verschillende cantates zonder koor en met 
slechts één zanger die alle aria's en recitatieven uitvoert. Zijn favoriete stem was 
daarbij de alt, destijds gezongen door een jongen of een zeer hoge mannenstem: 

de countertenor. Bach schreef drie 
solocantates voor alt waarvan “Vergnügte 
Ruh, beliebte Seelenlust” de meest bekende 
is. De cantate heeft als bijzonderheid dat ook 
het orgel een solorol vervult met een eigen 
melodische lijn. Dat betekent dat we in deze 
Muziekdienst twee organisten aan het werk 
zien: Karel Demoet die op kistorgel de 
harmonieën speelt (in plaats van 4 strijkers) 
en Bob van der Linde die soleert op het 
Leeflangorgel.  
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Countertenor is Tobias Segura Peralta, laureaat van het Utrechts Conservatorium 
en de cello wordt bespeeld door Anna Schweizer. 
Voorganger is dr. Theo van Willigenburg.  
Vanaf 11.00  uur: koffie en thee in de Lutherzaal. 

 
Zie ook www.luthersekerkapeldoorn.nl 

 

 
 
 
 
 
 

MET DANK AAN EUWE 

Gedachtenspinsels van een organist-1 

 
o, ik gooi het er eindelijk uit. Al een jaar of 30 zit het mij dwars, telkens denk 
ik 'hier klopt iets niet', het moet vrolijk en overtuigend klinken, maar het 

zakt gewoon weg, het eindigt zeg maar 'in de min'. Maar ja, ik moet spelen wat 
er staat, en dus speel ik maar weer “Ha---le---lu---u---ja”, en “A---me---hen---a---
men---aaaaaa---men”. En de gemeente zingt dat gewoontegetrouw mee, het 
begint hoog en het eindigt laag, het zakt geleidelijk weg, het eindigt echt 'in de 
min'. Net als dat liedje dat bij een verjaardag gezongen wordt, lang zal hij of zij 
leven. Het slot: hij (zij) leve hoog, hij leve hoog, ja hoog, ja hoog, hij leve hoo---

Z 
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hoo---hoog, hij leve hoog. Dat zakt ook helemaal weg, tenminste wel hier in deze 
streken, het laatste 'hoog' klinkt wel heel erg laag. 
Maar goed, waarom gooi ik het er nu uit, ofwel waarom zet ik het nu zwart op 
wit. En waarom 'met dank aan Euwe'? Dat komt omdat ik het gevoel krijg dat er 
gelijk denkenden zijn. Kortgeleden hoorde ik als kerkganger, ik speel niet zo vaak 
meer, tot mijn stomme verbazing aan het slot van de dienst niet het aloude van 
hoog naar laag klinkende en wegzakkende “A---me---hen---a---men---aaaaaa---
men” , maar kort en krachtig, van laag naar hoog klinkende “A-men---A-men”. 
Het klonk mij als muziek in de oren: zo is het en niet anders. Kortgeleden mocht 
ik een stuk of dertig predikanten op de predikantendag op het orgel begeleiden. 
De liturgie en de te zingen liederen kreeg ik toegestuurd. En daar stond op een 
A-viertje het met de hand getekende notenschrift van datzelfde krachtige van 
laag naar hoog klinkende A-men. De naam van de schrijver stond bovenaan: 
Euwe de Jong. Ah, fantastisch, dat klonk echt als amen, kort en krachtig, zo is het 
en niet anders.  
Hè hè, eindelijk, dat is eruit..., wat een opluchting...! 
Met dank aan Euwe, 
 

 
Dirk Delsman 
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WAAROM IS ER ORGELMUZIEK AAN HET BEGIN  

EN HET EINDE VAN DE DIENST? 

 

n de Lutherse kerk nemen muziek en zang een belangrijke plaats in. 
Dat is al meteen te merken na het klokgelui. Zodra het 

consistoriegebed heeft plaatsgevonden en de kerkenraad samen met de 
voorganger is binnen gekomen klinkt er “Musica pro Deo”, muziek voor 
God. Elke kerkdienst is immers een eredienst, dus moet Hem lof gebracht 
worden. Maar de muziek heeft nog een andere functie. Tijdens de 
orgelmuziek kunnen we verstillen, onze gedachten ordenen en ons richten 
op de kerkdienst. Na de zegen gebeurt hetzelfde, zodat we alles nog even 
kunnen laten bezinken alvorens weer de wereld in te gaan. Daarom is het 
goed tijdens de orgelmuziek even te blijven zitten, even de tijd te nemen, 
nog even te verwijlen bij de Eeuwige. Neem daar maar rustig de tijd voor.  
De voorganger en dienstdoende kerkenraadsleden wachten geduldig bij 
de deur tot de organist zijn spel heeft beëindigd. Onze Lutherse 
gewoonten zijn wat anders dan in sommige andere kerken, waar men 
gewend is na de zegen nog een lied aan te heffen. Toch merkt u dat ik 
soms iets laat zingen na de zegen. Dat is niet bedoeld als slotlied, dat 
hebben we immers al gezongen. Het is een soort uitgebreid Amen, een 
antwoord op de zegen, zoals “Vervuld van uw zegen”, wat bedoeld is om 
na de zegen te zingen. Dikwijls kies ik echter voor het lied: “Voorwaar de 
aarde zal getuigen van U, die thans en eeuwig zijt, tot al uw schepselen 
zich buigen voor uwe liefde en majesteit”. Het is een erfenis van de veel te 
jong overleden predikant Anne Wopke Vlieger, die een grote stempel 
heeft gedrukt op de kerk van Zwaag. Ds. Vlieger liet het zijn gemeente 
altijd zingen na de zegen om hen te herinneren wat onze bestemming, van 
alle schepselen en van de schepping is. Als een voortgang van de zegen. 
Het houdt niet op bij de kerkdeur, het moet de wereld in. Daarmee wil ik u 
symbolisch de wereld insturen, zodat u gevolg geeft aan de woorden die ik 
meestal uitspreek na het Evangelie: “Zalig zijn zij, die naar deze woorden 
horen en er ook naar handelen”. Dat ons bidden, ons spreken en ons 
zingen niet ophoudt bij de kerkdeur, maar doorgaat op de plek waar we 
zijn gesteld. Soli Deo Gloria! 
 

Theo van Driel 
 

I 
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TAFELGESPREK ZONDAG 25 FEBRUARI MET  

Prof. Joke van Saane 
 

Wanneer is een bekering echt? Wanneer ben je Christen? 
 

oke van Saane is voorzitter van de kerkenraad van de Grote Kerk in 
Apeldoorn en in haar arbeidzame leven is zij hoogleraar 

godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit. In die laatste hoedanigheid doet 
ze onder meer onderzoek voor het IND om authentieke bekeringen te kunnen 
onderscheiden van gefingeerde.  
Veel asielzoekers zeggen bekeerd te zijn tot het Christendom, waarmee hun kans 
op verblijfsrecht wordt vergroot.   

Joke van Saane wordt dan gevraagd 
om na te gaan hoe geloofwaardig 
zulke bekeringen zijn. Via advocaten 
ontvangt zij de persoonlijke dossiers 
van asiel-zoekers die stellen 
bekeerd te zijn. En dan moet ze 
advies geven.  
Dat leidt tot allerlei lastige vragen 
die voor moderne Christenen heel 
spannend zijn. Wat is eigenlijk een 
bekering? En kun je vals en echt wel 
onderscheiden? Hoe dan? Want het 
gaat om heel persoonlijke kwesties. 
Asielzoekers zijn bovendien een 
kwetsbare doelgroep en hun 

religieuze identiteit is ontzettend complex.  Wat betekent het wanneer iemand 
zegt dat hij of zij Christen is geworden? En wat betekent het voor ons, om 
Christen te zijn? 
 
We gaan onder genot van een broodje en een drankje van 12.00-13.00 uur in 
gesprek met Joke van Saane. 
Gespreksleider is Theo van Willigenburg 
 

 
 
 

 
 

J 
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IN DE VOETSPOREN VAN LUTHER 
 

p 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de 
slotkerk in Wittenberg om daarmee kwalijke praktijken in de Katholieke Kerk aan de 

kaak te stellen. 
Het Duits Verkeersbureau heeft maar liefs acht routes samengesteld langs plekken waar 
Luther zijn sporen heeft nagelaten.  

Wij stellen onze eigen route samen en willen 
vooral Luther als mens leren kennen. 
Onze reis begint bij Bad Hersfeld. Hier 
maakte Luther op zijn terugreis van de 
rijksdag in Worms een tussenstop en waagde 
hij het, ondanks het keizerlijke verbod, op 2 
mei 1521 in de Stiftkerk te preken. De kerk is 
nu een ruïne en wordt gebruikt als 
openluchttheater waar o.a. opera’s gezongen 
worden.  
Op de rijksdag in Worms weigerde Luther zijn 

stellingen in de trekken en werd hij door Keizer Karel V in de rijksban gedaan. Toen 
vluchtte hij naar Eisenach waar Keurvorst Frederik de Wijze hem onderdak verschafte op 
de Wartburg. En hier vertaalde hij in enkele maanden het Nieuwe Testament in het 
Duits. Hij deed dit onder de schuilnaam Jonker Jörg.  
 
Onze volgenden stop is de plaats Eisleben waar het geboortehuis en het sterfhuis van 
Luther staan, beiden Werelderfgoed. 
Maarten Luther wordt op 10 november 1483 in Eisleben geboren en al sinds het einde 
van de 17e eeuw is zijn geboortehuis een plek voor Lutherpelgrims.  
Vanuit het geboortehuis kunnen we de St. Petri en Pauli kerk zien waar Luther gedoopt is 
op 11 november 1483. De kerk is nu erg modern maar hier staat het historisch doopvont 
van Luther. En naast dit doopvont een doopbron met golven die zowel in het water als 
door de hele kerk te zien zijn. Dit herinnert aan de doop van Jezus in de Jordaan.  
 

            

O 
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De route door Eisleben van zijn geboortehuis naar zijn 
sterfhuis (Luther stierf op 18 februari 1546 aan hartfalen) 
is aangegeven met de Lutherroos in de weg.                      
In het sterfhuis wordt aandacht besteed aan de laatste 
weken van zijn leven. 
De beiden huizen zijn verbouwd tot moderne musea 
waar veel informatie te vinden is  over de reformatie en 
vooral over de invloed die Luther had op sociaal-cultureel 
gebied. 
Hierna brengen we een bezoek aan de Lutherstad 
Wittenberg. Een mooie stad maar ook erg toeristisch! We 
beginnen bij de slotkerk met de bronzen kerkdeur met 
daarop de 95 stellingen. De originele deur waarop Luther 
zijn stellingen aanbracht, is er niet meer. In de kerk vind 

je het graf van Luther. 
Verderop staat Luthers woonhuis waar hij na zijn huwelijk met de ex-non Katharina von 
Bora en hun zes kinderen woonde. Het is nu het belangrijkste Luthermuseum en staat 
ook op de Werelderfgoedlijst. Het huis is onderdeel van het Augustijnen klooster en 
staat naast de in 1502 opgerichte universiteit van Wittenberg. Op de markt van 
Wittenberg staat en standbeeld van Luther met een bijbel in zijn handen. 
Het is voor ons een mooie en leerzame reis geweest en zeker een aanrader om daar nog 

eens naar toe te gaan.      
 

 

            

 

 

Tekst en foto’s 
Elly en Hans Meijnen 
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“MIEP, MAG IK WEER NAAR BOVEN?” 

Gedachtenspinsels van een organist-2 

an jongs-af-aan al ga ik 's zondags naar de kerk. Eerst een paar jaar naar de 
zondagschool, boeiende verhalen over leeuwen en sterke mannen die 

stenen pilaren doormidden duwen. Daarna met de grote mensen naar de grote 
kerk. Avondmaal, je mocht nog niet meedoen, eerst moest je belijdenis doen en 
ook als je gezondigd had mocht je niet naar voren. Spannend allemaal. Het orgel 
trok altijd mijn aandacht, in de kerk op het Spui in Amsterdam mocht ik wel eens 
naast Cor Kee op de orgelbank zitten. Thuis-harmonium, muziekschool, 
orgellessen van diverse organisten, dit alles bracht mij eind zestiger jaren op de 
orgelbank in de Lutherse kerk in Gorinchem. En vanaf die tijd zat ik dus meestal 
boven. En boven op de orgelbank hoef je niet zo op te letten wat er allemaal 

verteld wordt daar 
beneden, je hebt 
andere dingen aan je 
hoofd. Wat zingen 
we straks..., welke 
coupletten..., wat zal 
ik voorspelen..., 
welke registers trek 
ik open..., dergelijke 
dingen. Op mijn 75e 
stopte ik met 
regelmatig spelen en 
kwam ik weer 'naar 

beneden'. Het was daar niet zo druk meer als vroeger en je moet ook aandachtig 
luisteren, het valt teveel op als je dat niet doet. Soms is het best wel interessant, 
soms ook niet. Maar hoe kom ik nou aan de titel 'Miep, mag ik weer naar 
boven'? Nou, dat zit zo. Muziekdienst op 12 november in Apeldoorn, Gabriel 
Fauré. Fantastisch, volle kerk, prachtige muziek. Een verademing na weer een 
week met een hoop narigheid in het nieuws. “MeToo” was wereldnieuws en 
kwam je overal tegen. Je zou in de muziekdienst even 'op adem kunnen komen'. 
Goed, opletten, luisteren. Eerste lezing. Genesis 38, 1-11. Over Juda die de 
dochter van iemand ziet, 'haar neemt en tot haar komt'. ZijToo...! Zwanger, 
meerdere keren, De oudste zoon sterft, “... de Ene laat hem sterven...”, de 
vrouw 'gaat over' naar zoon nummer twee, maar die liet zijn zaad verloren gaan 
op de aarde..., We konden weer wat bijkomen met het prachtige Sanctus van 
Gabriel Fauré. Evangelielezing: Matteüs 22, 23-33. Dat ging dan over een 

V 
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kinderloos echtpaar waarvan de man sterft. De vrouw 'gaat dan over' naar de 
broer van de overledene, ook hier kinderloos, geen nood, er zijn nog meer 
broers, zeven in totaal. Arme vrouw. ZijToo....!  

“MIEP, MAG IK WEER NAAR BOVEN ?!” 

Dirk Delsman 

ZEG EENS HERDER 

 
eg eens herder, waar kom jij vandaan? 

Ik heb eens gekeken in een oude stal 

Daar zag ik een wonder, dat’k vertellen zal  

Zeg eens herder, wat heb jij gezien? 

‘k Zag er een os en ezel bij een voederbak 

‘t Was er koud en donker; tocht kwam door het dak 

Zeg eens herder, wat zag je nog meer? 

Ja, ik zag een kindje, schreiend van kou 

en daarbij stond Jozef, die ‘t warmen zou 

Zeg eens herder, zag je soms nog meer? 

‘k Zag dat Maria ‘t kind in de armen nam 

Os en ezel keken, ook een heel klein lam 

Zeg eens herder, is het lief een schoon? 

Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan 

Schoner dan de hemel waar de sterren staan 

Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd? 

Ja, het vraagt om liefde; schatten vraagt het geen 

Laten wij dan allen gaan tot Hem alleen 

K. de Graaf 

Z 
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AGENDA 
 

DECEMBER 
  8 Muziekavond  19.30 uur Regentessekerk 

10 Muziekdienst 
Aria’s en koren uit de Messiah van 
Händel. Zie blz. 9 

12.00 uur Koffie en thee om 11.00 uur 
in de Lutherzaal 

17 Adventsmaaltijd 17.00 uur Lutherzaal 

19  Kerkenraadsvergadering 20.00 uur  

21 Themacafé 16.30 uur Regentessekerk 

 
JANUARI 
7 Nieuwjaarsborrel en 

stamppotmaaltijd  
na de dienst 

van 10.00 uur  
Lutherzaal 

14 Muziekdienst 

Ubi Caritas et Amor van o.a. Duruflé.  

Zie blz. 10 

12.00 uur Koffie en thee om 11.00 uur 
in de Lutherzaal 

25 Kerkenraadsvergadering 20.00 uur  

18 Themacafé 16.30 uur Regentessekerk 

25 Kerkenraadsvergadering 20.00 uur  

30 Eat & Meet 17.45 uur In de Doopsgezind kerk 

 
FEBRUARI 
11 Muziekdienst – Solocantate: Bach 

“Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust“ 
(BWV 170) Zie blz. 11 

12.00 uur Koffie en thee om 11.00 uur 
in de Lutherzaal 

15 Themacafé 16.30 uur Regentessekerk 

20 Kerkenraadsvergadering 20.00 uur  

25 Gast aan tafel 
Prof. Joke van Saane . Wanneer is 
een bekering echt? Wanneer ben je 
christen? Zie blz. 14 

12.00 uur Na de dienst van 10.00 uur 

27  Eat & Meet 17.45 uur Doopsgezinde kerk 

 

 
 

 



Datum Zondagsnaam Bijzonderheden Antependium 

Aanvang Voorganger   2e collecte 

3 dec. 1e Advent   paars 

10.00 uur diaken Th. v. Driel   restauratiefonds 

10 dec. 2e Advent muziekdienst paars 

12.00 uur ds. P. Oussoren 
 

muziekfonds 

        

17 dec. 3e Advent Avondmaals- paars 

10.00 uur ds. A. Metske viering diaconie 

24 dec. Kerstavond   wit 

21.00 uur hr. R. Bloemendal   de Herberg 

        

25 dec. Kerst   wit 

10.00 uur ds. P. Oussoren   Kerk Kazachstan 

31 dec.  Oudjaar   
 

10.00 uur diaken Th. v. Driel   orgelfonds 

        

7 jan. 1e zondag na Epifanie   wit 

10.00 uur diaken Th. v. Driel   onderhoud gebouw 

14 jan. 2e zondag na Epifanie muziekdienst wit 

12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 

        

21 jan. 3e zondag na Epifanie   wit 

10.00 uur ds. M. Bassa   restauratiefonds 

28 jan. Septuagesima Avondmaals- groen 

10.00 uur diaken Th. v. Driel viering diaconie 

4 febr. Sexagesima   groen 

10.00 uur hr. R. Bloemendal   orgelfonds 

11 febr. Quinquagesima muziekdienst groen 

12.00 uur dr. Th. v. Willigenburg 
 

muziekfonds 

18 febr. Invocabit   paars 

10.00 uur ds. J. E. Leentfaar   onderhoud  gebouw 

25 febr. Reminiscere Avondmaals- paars 

10.00 uur ds. P. Oussoren viering diaconie 
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Ontvangst Voorbereiding Organist Koffiedienst 

Mededelingen Schriftlezingen Cantor Koster 

hr. J. v.d. Braak mw. J. Mulder hr. D. Zwart mw. C. Honders 

hr. M. Brand hr. M. Brand  hr. E. Brasz hr. F. v.d. Kraats 

hr. M. Groeneweg mw. L. Roomer Gebr. E. & S.  mw. J. Brasz 

hr. P. Roomer hr. P. Roomer  de Jong  hr. H. v. Iwaarden 

        

hr. J. v.d. Braak mw. J. Mulder hr. D. Zwart mw. J. Kleinbussink 

hr. Th. v. Driel mw. A. Leentfaar  hr. E. Brasz hr. F. v.d. Kraats 

    hr. F. v.d. Kraats diaconie 

  
  hr. H. v. Iwaarden 

        

hr. P. Roomer mw. A. Leentfaar hr. D. Delsman mw. A. Leentfaar 

hr. M. Brand hr. M. Brand   hr. F. v.d. Kraats 

hr. J. v.d. Braak mw. J. Mulder hr. D. Delsman mw. C. Honders 

hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg 
 

hr. H. v. Iwaarden 

    
 

  

hr. J. v.d. Braak mw. J. Mulder hr. D. Zwart mw. J. Kleinbussink 

hr. M. Brand hr. M. Brand   hr. F. v.d. Kraats 

hr. P. Roomer mw. L. Roomer hr. B. v.d. Linde mevr. J. Brasz 

hr. M. Groeneweg hr. P. Roomer   hr. H. v. Iwaarden 

        

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

hr. Th. v. Driel mw. A. Leentfaar   hr. H. v. Iwaarden 

hr. P. Roomer mw. J. Mulder nnb mw. C. Honders 

hr. M. Brand hr. M. Brand   hr. F. v.d. Kraats 

hr. J. v.d. Braak mw. L. Roomer hr. D. Zwart mw. J. Kleinbussink 

hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg   hr. F. v.d. Kraats 

hr. M. Groeneweg mw. L. Roomer hr. B. v.d. Linde mw. J. Brasz 

hr. P. Roomer hr. P. Roomer   hr. H. v. Iwaarden 

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar nnb mw. C. Honders 

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

hr. M. Groeneweg mw. J. Mulder hr. D. Zwart mw. A. Leentfaar 

hr. Th. v. Driel mw. A. Leentfaar   hr. F. v.d. Kraats 
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MUTATIES 
 
Overleden 
Mw.J.G. Besaris- 
van Hunenstijn (88 jaar) 

 Ravelijn 88 7325 NX Apeldoorn 

 
Verhuisd (naar) 

Hr. R. Struwe 
 

Achisomoglaan 
330 

7325BSL Apeldoorn 

Mw. M. Walgien-Rietman 
 

Gemzenstraat 87 7315EL Apeldoorn 

 
Ingeschreven 
Hr. P. Beelen   Doddendaal 112 7339KE Uchelen 

Mw. N. Van Noorthuizen-
van der Werff 

  Kuiltjesweg 1 7361TC Beekbergen 

 

VAN DE KERKRENTMEESTER 
 

Collecte opbrengsten augustus-september-oktober 2017 

Kerk en diaconie  €  632,75  

Muziekfonds  €  507,50  

Orgelfonds  €    96,00  

Restauratiefonds  €    78,35  

Diaconie Dzjaldowo  €    24,20  

Diaconie de Herberg  €    41,60  

Onderhoud gebouw  €    50,20  

Diaconie PAK  €    41,15  

Diaconie Israël  €   31,40  
Jan van de Braak 

 

 
 
 

Over koffie/thee gesproken 

. 
Er is voor degene, die een taak hebben 
tijdens de dienst, koffie/thee beschikbaar 
tot 9.30 uur.  



23 
 

 
DECEMBER 

   3 Hr. L.C.van den Heuvel Weemeweg 6 8162EV Epe 

6 Hr. W.E.van Voorthuisen Molenstraat 90 7391KD Twello 

11 Mw. M.Delsman-Kresmer Sterrenlaan 14 7314KJ Apeldoorn 

14 Hr. R.P.Bloemsma Zwarte Kijkerweg 31 7313GD Apeldoorn 

14 Mw. L.M.Halsema-Kreyssig De Hovenlaan 7 7325ZD Apeldoorn 

15 Hr. J.C.Bergijk Kantstraat 10 7323JK Apeldoorn 

16 Mw. P.van der Beek-Molendijk Jasmijnstraat 111 8171AM Vaassen 

24 Mw. G.J.Temme-van Oostveen Vuurdoornstraat 80 8171XH Vaassen 

 
JANUARI 

   1 Mw. E.van Hezeken-Koot Warenargaarde 775/130 7329GR Apeldoorn 

7 Mw. L.van Nassauw-de Boer Woudhuizerallee 132 7325RB Apeldoorn 

15 Mw. J.Brasz-Doren Ordermolenweg 62 7313SL Apeldoorn 

22 Hr. J.van der Kraats Epicurusstraat 1 7323HZ  Apeldoorn 

27 Mw. H.A.Walgien-Rietman Gemzenstraat 87 7315EL Apeldoorn 

28 Mw. C.van den Heuvel-Meyer Weemeweg 6 8162 EV Epe 

 

 
FEBRUARI 

   
21 Mw. J.Veltman-van Groesen Elegastgaarde 109 7329AM Apeldoorn 

21 Mw. J.van Leeuwen Aristotelesstraat 298 7323MT Apeldoorn 
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ADVENTSMAALTIJD ~ NIEUWJAARSBORREL & 

 STAMPPOTTENMAALTIJD 
 
Adventsmaaltijd op 17 december 
Op 17 december, zoals altijd op de 3e zondag van de Advent , hebben wij de 
traditionele Adventsmaaltijd gepland. Deze maaltijd begint om 17.00 uur. 
We zullen intekenlijsten op de tafel neerleggen. Tot 10 december kunt u zich 
(ook telefonisch) bij ons opgeven.   
 
Theo van Driel, tel. 06-1819 3612 
Lisette Roomer 
Nicolet Groeneweg 
 
Nieuwjaarsborrel en Stamppottenmaaltijd op 7 januari 
Het nieuwe jaar nadert alweer met rasse schreden en dat betekent dat we met 
elkaar het glas zullen heffen op het nieuwe jaar. Dat gebeurt op 7 januari na de 
ochtenddienst. Daarna volgt het stamppottenbuffet, waarvoor u zich vanaf        
17 december kunt opgeven. Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd.  
We zullen ook hiervoor weer intekenlijsten op de tafel leggen.  
Tot 31 december kunt u zich (ook telefonisch) bij ons opgeven. 
 
Theo van Driel, tel. 06-1819 3612 
Martha Delsman 
 

STER VAN DAVID  
 

ter van David  

groot van pracht  

al die eeuwen  

lang verwacht  

heeft in 's werelds  

donk're nacht  

voor miljoenen  

ongedacht  

onverdiende  

vrede aangebracht  

 

Ster van David  

wil ook heden  

als wij eind'lijk  

moegestreden  

onze zonden  

van 't verleden  

en vandaag aan  

U beleden  

hier in onze  

harten treden  

Amen 

©Ilse 

S 
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COLLECTESCHAAL of COLLECTEZAK 
 

n een artikel over Reformatie en 
Lutherse Kerken schreef journalist 

Kees Versteegh op 30 oktober jl. in de 
NRC ook over het gebruik van 
collecteschaal en collectezak. 
De Reformatie leverde door 
Luther en meer nog door 
Calvijn een soberder 
geloofsbeleving en dito 
kerkinrichting op – al bleven 
katholiek aandoende gebrui-
ken - doorsijpelen naar de 
Lutherse diensten. 
Beide gebruiken bijvoorbeeld 
bij de collecte onder de 
kerkgangers de zilveren 
schaal of een rieten mandje. 
Ook hier (in Rotterdam /KV) 
gaat de open schaal rond. 
Daarop valt goed te zien  of de 
buurman in de kerkbank zich ervan 
afmaakt met 50 eurocent, dan wel een 
bankbiljet van 20 euro doneert. De 
bekende zwarte collectezakken in 
andere protestantse kerken geven die 
controlemogelijkheid niet. 

De Lutherse Kerk in Apeldoorn past in 
deze schaaltraditie. Elke zondag gaan 
twee open schalen rond; gebutst door 
veelvuldig muntcontact en gepolijst 
door papiergeld. Kerkgangers op de 

eerste rijen kunnen dan nog 
op de schaalbodem een of 
twee vogeltjes/zwaantjes? op 
vilt ontwaren bedoeld als 
verschil tussen de eerste en de 
tweede collecte.   
Toch werd de open schaal niet 
in alle Lutherse Kerken 
gebruikt.  In de voormalige 
Lutherse Kerk in Deventer  
hingen links en rechts van de 
preekstoel aan lange stokken 
zwarte collectezakken met 
daarop geborduurd een 

hoofdletter K  (kerk) en D (diaconie).  
Op hoogtijdagen bleek de collectegang 
voor kerkrentmeester een zware 
last….. Overigens kijken in Apeldoorn 
de collectanten tijdens de rondgang 
discreet opzij zodat  de schalen 
ongecontroleerd  ruim gevuld kunnen 
worden. 

 
Maarten Brand 

 

GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE (GBA) 
 

erken blijven geïnformeerd over verhuizingen en sterfgevallen. 
Twee jaar geleden nam de Tweede Kamer een D66-motie aan die een einde 

moest maken aan het jarenlange gebruik dat kerken automatisch op de hoogte 
werden gebracht van verhuizingen en sterfgevallen.  Het gebruik maken van 
informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) was niet meer van 
deze tijd, vond de Kamer.  

I 

K 
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Recent is echter afgesproken in het nieuwe regeerakkoord dat deze regeling 
toch blijft bestaan.  
De ledenadministraties van zeven kerkgenootschappen binnen de PKN maken 
gebruik van deze info. 
Ook de Lutherse gemeenten zoals Apeldoorn.  Voor beheerders van 
ledenadministraties is dit natuurlijk goed nieuws. Inkomende en uitgaande 
verhuizingen  komen zo automatisch en snel in beeld  en bij overlijden zijn  
gemeentelijke en kerkelijke gegevens  direct gekoppeld.  Toch is onderlinge 
informatie-uitwisseling verreweg te prefereren.  Ook bij ziekte willen we toch 
snel aan elkaar kunnen denken en elkaar kunnen troosten.  Een  onderling 
sneller uitgewisselde  informatie via het secretariaat of de ledenadministratie  
(zie colofon) dan via de GBA beschikbaar,  geeft aan dat een  gemeente bewust 
met elkaar  optrekt in goede en slechte tijden.  Wie graag inzicht wil hebben in 
de eigen kerkelijke  gegevens in het GBA  kan via mij altijd navraag doen. 
In overleg kunnen gegevens aangevuld of aangepast worden. 
 

Maarten Brand 
 

ACTIVITEITEN i.s.m. ANDERE KERKEN 

De Groene Hoed, Kerken Rond Het Oranjepark 

 
Muziekavond in de Regentessekerk  
“Zelf muziek maken en luisteren naar elkaar”.  
Op vrijdag 8 december houden we opnieuw een muziekavond. Dat is niet alleen 
een avond om te luisteren, maar ook om zelf muziek te maken.  
Alle muziekgenres zijn welkom!  
Wilt u meedoen? Geef u op tijd op bij Sjoerd de Haan 055-542 7856 of 
sjoerddehaan@planet.nl 
 
Datum: vrijdag 8 december 2017  
Tijd: 19.30 - 21.30 uur  
Plaats: Regentessekerk  
 

Themacafé in Kerstsfeer: Christmas Carols en High Christmas Tea  
Donderdag 21 december 2017 van 14.30 uur – 16.30 uur  
Op 21 december is er een uurtje kerstmuziek en zang in de Regentessekerk en 
leest ds. Klaas Douwes een prachtig Kerstverhaal.  
Na afloop van het zingen is er in de achterzaal een feestelijke High Tea. Wij hopen 
u allen te ontmoeten.  
Ada Stafleu 055-521 1185 Magda van der Ploeg 055-366 5757  

mailto:sjoerddehaan@planet.nl
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Themacafé Regentessekerk 
Wilt u mede – Lutheranen en andere kerkleden ontmoeten? Dat kan bij het 
Themacafé, waar u ontvangen wordt met een drankje. Om 5 uur komt het thema 
aan bod en rond half zes worden zelfgemaakte soep en verse broodjes 
rondgedeeld. We sluiten af met koffie en thee rond half zeven. U bent van harte 
welkom! 
 
18 januari 2018 “Geweven stripverhalen uit de late middeleeuwen” door Wim 
Ahsmann 
15 februari ”Met Bach van Kerst naar Pasen” door Rob over de Linden 
Tijd: 16.30 – 19.00 uur. 
Plaats: Regentessekerk (achterzaal) 
Kosten: 4 euro   

 
Eat & Meet 
Vindt u het leuk om samen met anderen te genieten van een voedzame 
maaltijd? Wilt u een keer niet zelf koken, maar wel samen 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:     28 november - 30 januari – 27 februari 
Tijd:       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  
 
 
 
 
 
 

mailto:albertenmargriet@diekema-arkema.nl
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WERELDRECORD BIJBELLEZEN & SERIOUS REQUEST   

 
U kunt zich inschrijven voor het Wereldrecord Bijbellezen. Met deze actie willen 
we samen met de kerken en heel Apeldoorn geld ophalen voor Serious Request. 
U kunt zich nu inschrijven om te lezen op www.wereldrecordbijbellezen.nl .  
Wilt u niet lezen maar u op een andere manier inzetten? Dat kan, kijk ook 
hiervoor op de genoemde website. 

 
Jeanine van Brummen 

Communicatie en PR Kerkplein 7 

 

KERSTHERBERGEN 2017 

 
De Kerstherbergen bieden ook dit jaar de gelegenheid om samen met anderen 
het feest van licht en warmte te vieren. Iedereen die, om welke reden dan ook, 
niet thuis Kerstmis kan of wil vieren is er van harte welkom. In ‘De Herberg’ aan 
de Deventerstraat 40 staat de deur open op Kerstavond en de middagen van 
Eerste en Tweede Kerstdag. ‘De Druif’ aan de Eglantierlaan 202 is op Tweede 
Kerstdag geopend.   

De Kerstherberg draait op goede wil, vrijwilligers en giften. Wilt u ook uw 
steentje bijdragen? Dat kan! U kunt gastvrouw of gastheer worden, tijdens een 
dienst van ongeveer 2,5 uur op een van de kerstdagen. Er is van alles te doen: 
koffie zetten en schenken, een lunchbuffet verzorgen, een spelletje doen, 
afwassen. U kunt zich als vrijwilliger melden bij Lodewijk Versluis, e-mail: 
versluizen@hetnet.nl. 
Kunt of wilt u geen vrijwilliger worden? Steun de Kerstherberg dan met een gift. 
Met €7,50 zorgt u al voor lunch, koffie of thee en lekkers voor een bezoeker. Zo 
maakt u het mogelijk dat de Apeldoornse Kerstherberg doorgaat.  
Giften zijn welkom op rekening NL 94 INGB 0002 0756 80 ten name van 
Werkgroep Kerstherbergen, Apeldoorn. Bij voorbaat dank! 

Openingstijden De Herberg, Deventerstraat 40, ingang Griftstraat: 
Kerstavond: 17.00 - 19.30 uur 
1e Kerstdag: 13.00 - 16.30 uur 
2e Kerstdag: 13.30 - 16.00 uur 

Openingstijden ‘de druif’, Eglantierlaan 202, achteringang De Drie Ranken 
2e Kerstdag: 11.00 - 15.00 uur 

 
 

http://www.wereldrecordbijbellezen.nl/
mailto:versluizen@hetnet.nl
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POËZIEAVOND OP 23 Januari 2018 
 

Laat u inspireren! 
 
Voorafgaand aan de jaarlijkse landelijke poëzieweek wordt dit keer in de 
Doopsgezinde kerk  onze  jaarlijkse poëzieavond gehouden. 
Op die avond dragen we zelf gedichten voor. Gedichten die we mooi vinden, om 
wat voor reden dan ook. Een  eigen of andermans gedicht, alle poëzie is welkom. 
Doe mee, of kom in ieder geval luisteren! 
Wil je een gedicht inbrengen op deze  gezellige en sfeervolle poëzieavond?  
Geef je dan op bij een van de onderstaande mensen. 
Bij hen kun je ook terecht voor meer informatie. 
Er wordt ook weer een boekje gemaakt met alle ingebrachte gedichten, dat op 
de avond wordt uitgereikt. Daarom is het nodig de gedichten vóór 10 januari in 
te leveren, bij voorkeur via e-mail, op het adres van.hasselt@wxs.nl 
 
Datum: dinsdag 23 januari 2018 
Tijd: 19.30 – 22.00 uur 
Plaats: Doopsgezinde kerk, Paslaan 6 
Kosten: Vrijwillige bijdrage (voor het gedichtenboekje en een drankje na afloop). 
Er is glühwein! 
Info/opgave : 
Frans van Hasselt,   055-521 5466,   van.hasselt@wxs.nl 
André Maris,            06-54 33 4017,  meneermaris@gmail.com 
Henk Barkhof,          055-541 5353,   henk.barkhof@xs4all.nl 
 

GEZAMENLIJK DIACONAAL PROJECT A.Z.A 
 

Sinds 2002 heeft de Lutherse Gemeente Zutphen een partnerschap met de 
Lutherse Gemeente Dzialdowo in Polen. 
Om het draagvlak van dit partnerschap te vergroten, zijn Apeldoorn en Arnhem 
hier ook bij betrokken. 
Als gezamenlijk diaconaal project hebben wij, als diakenen van Apeldoorn - 
Zutphen en Arnhem, in 2016 en 2017 gekozen om een bijdrage te leveren voor 
een orgel in de kerk van Dzialdowo. Deze kerk is in 2008 gebouwd, maar heeft 
nog geen echt orgel. 
In 2016 zijn we met een delegatie van de drie gemeentes bij de partner-
gemeente in Dzialdowo op bezoek geweest. Het contact was over en weer heel 
plezierig en hartelijk. 

mailto:van.hasselt@wxs.nl
mailto:meneermaris@gmail.com
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Het realiseren van het project komt naderbij en met een resultaat van € 1565,55 
van ons gezamenlijke actie 2016/2017 zijn wij verheugd hieraan een stukje te 

hebben kunnen bijdragen. 
 

Namens de diakenen Apeldoorn – Zutphen & Arnhem. 
Jos Petersen 

 

WE HEBBEN ALLEMAAL WEL EENS IMPULSIEVE 

GEDACHTEN – “BINDEN” 
 

o ik ook, op een avond in oktober waarop ik bedacht: wie ik eens zou 
kunnen mailen. Ik bezit de eigenschap om impulsief te zijn, wat soms een 

leuke wending krijgt. Zo ook deze impulsieve gedachten. Ik zocht op internet van 
welke bekende ik het email adres kon vinden. 
Ik bedacht om Job Cohen maar eens te bestoken met een hartverwarmende 
email. Inmiddels had ik zijn email adres.....en schreef hem impulsief een email. 

Soms voel je jezelf met bepaalde mensen 
verbonden: zijn vrouw Lidy is vorig jaar 
overleden ten gevolg van de slopende ziekte 
MS. Soms inspireren mensen je: ook zij stonden 
in mijn rijtje. Niets hield mij tegen om Job 
Cohen te mailen. Na de afwas mailde ik het. 
“Zeer geachte heer Cohen”, zo schreef ik om als 
eerste aandacht te schenken aan het overlijden 
van zijn vrouw Lidy. “Ik ben in de volle 
overtuiging dat aan rouwen nooit een einde 
komt, en tot in eeuwigheid duurt. Het 
moeilijkste van houden van is je geliefde 
loslaten.”  Dit was het begin van mijn mail. Zo 
kreeg mijn mail een mooie inhoud. 
Als onderwerp koos ik verbinden. Aangezien ik 
dezelfde ziekte heb als Lidy voel ik mij met hen 
verbonden. Immers heeft  Job Cohen zich met 

hart en ziel ingezet met mensen met MS. In Nieuw Unicum te Zandvoort, een 
uniek tehuis in zorg voor mensen met MS is hij voorzitter van afdeling MS-
research. Zijn vrouw Lidy verbleef er ook vaak! Voor zulke mensen heb ik 
bewondering en veel respect. 
Mijn mail eindigde een beetje brutaal met de vraag, of ik 1 dag mee mocht lopen 
op de universiteit van Leiden. Hij is daar na zijn politieke loopbaan hoogleraar 
geworden! 

Z 
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Ongeveer 8 dagen later, op een dinsdag kreeg ik antwoord van dhr. Cohen.  
Hij was onder de indruk van mijn mail. Daar de universiteit niet rolstoel – 
toegankelijk is maakte hij een excuus per mail naar mij. 
Omdat hij geïnspireerd was door mijn onderwerp ”verbinden” stelde hij voor het 
boek dat hij schreef en dat “Binden” heet naar mij op te sturen. Ach, bedacht ik, 
goh, wat attent, leuk. Ik mailde mijn adresgegevens zoals gevraagd aan Job 
Cohen. Nu maar bidden bij de brievenbus dat het veilig bij me aankomt. “Voor 
geld en rijkdom kun je niet bidden” zei me vader altijd. Voor een goede vlucht 
per post mag je best bidden vond ik, dus deed ik dat ook.  
Maar alles kreeg een andere wending, toen ik weer een mail ontving van Job 
Cohen. Hij stelde voor om langs te komen, aangezien hij voor zijn werk toch in 
Apeldoorn was. Nou mijn ziel was gestreeld. 
Rond 12.45 uur stopte er een auto, en inderdaad kwam Job Cohen binnen 
wandelen. Zo gewoon en vriendelijk, we dronken koffie en we hadden een 
prettig gesprek. Voor zulke mensen maak ik diepe buiging, mensen die je niet of 
nauwelijks kent en die je toch een warm hart toedragen. Ik blijf Job Cohen 
bewonderen. Je kunt ziek of oud zijn, maar onthoud: Je persoonlijkheid en 
karakter blijven bestaan! 
 

Rita 

 

INFORMATIE VAN DE PROTESTANTSE KERK 
 

Regelmatig ontvangt de redactie van OPWAARTS verslagen van de classicale 
vergadering(en) van de PKN. 
Dit zijn vaak uitgebreide verslagen die te veel ruimte in beslag zullen nemen. 
De brief op blz. 32 heb we gepubliceerd omdat het de eerste vergadering was 
van de Classis Veluwe. 
 

Voor nadere informatie willen we u verwijzen naar de scriba van de classis. 
 

Classicale vergadering Veluwe 
scriba: Gerrit Bok 
Thorbeckestraat 11 
7331 RG Apeldoorn 
06 5397 0649 
cvVeluwe@scribaat.nl 
 
 
 
 

mailto:cvVeluwe@scribaat.nl
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VAN DE VOORZITTER 
 

llereerst wil ik graag mijn excuses maken naar u allen. Ik ben de laatste twee 
maanden niet echt zichtbaar geweest in de kerk en in contacten naar u toe.   

Om te beginnen ben ik heel erg druk met mijn dagelijkse ‘normale’ 
werkzaamheden. Ik heb na de vakantie verschillende nieuwe opdrachten 
aangenomen en die vergen, zoals altijd bij startende opdrachten, iets te veel 
vrije tijd van mij. Vervolgens ben ik tot  overmaat van ramp ruim 4 weken 
geleden ook nog eens door mijn rug gegaan, niet echt bevorderlijk bij te drukke 
werkzaamheden. Tot aan de Kerst is het even schipperen met de tijd, maar 
daarna ben ik weer volledig zichtbaar voor de Gemeente. 
 
Afscheid van ds. Pieter Oussoren en hoe nu verder? 
Op de tweede zondag van september hebben we in een volle kerk met een 
prachtige muziekdienst afscheid genomen van ds. Pieter Oussoren.  
Hoe nu verder? Een werkgroep binnen de kerkenraad heeft gekeken naar de 
toekomst van onze kerk. Uit dat onderzoek is gebleken dat we, conform ons 
beleidsplan, prioriteit stellen aan het wekelijks door laten gaan van de eredienst 
op zondag. Daarom hebben Jan van de Braak en Anna Leentfaar veel tijd en 
energie gestoken om het rooster voor 2018 te vullen. En dat is gelukt!  
Hulde en dank hiervoor.  
 
In het samenwerkingsverband tussen Arnhem, Zutphen en Apeldoorn (AZA) is 
afgesproken dat voor besluiten waar een predikant voor noodzakelijk is, wij 
ondersteuning krijgen van ds. Louisa Vos, u allen wel bekend. Wij zijn blij dat zij, 
voorlopig tot aan de zomer van 2018, ons zal ondersteunen.  In samenspraak 
met het samenwerkingsverband AZA zijn we nu aan het kijken hoe we onze 
vacature (en ook die van de Gemeente Arnhem) kunnen opvullen. Dat zal geen 
eenvoudige zaak worden, maar we gaan vol goede moed aan de slag.  
In januari 2018 komen de gezamenlijke kerkenraden van het samenwerkings-
verband bij elkaar om de nu ontstane situatie te bespreken. Ook een 
afvaardiging van de Lutherse Synode zal hierbij aanwezig zijn. Ik ben er vast van 
overtuigd dat we op termijn een goede oplossing voor onze Gemeente gaan 
vinden! 
 

Voor nu, wens ik u allen, mede namens de  kerkenraad, een gezegende 

Kerst en een goed uiteinde van 2017 toe. 

Dat 2018 voor u allen, alle goeds mag brengen! 
                                                                                 Met  groet, Paul Roomer 

A 
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COLOFON 
 

Kerkgebouw Prof. Röntgenstraat 9 7311 AM Apeldoorn 055-5788737 

     Website Evangelisch-Lutherse Gemeente Apeldoorn     

  www.luthersekerkapeldoorn.nl     

     Predikant         

vacant 
   

  

Pastoraal team 
   

  

hr. G.R. Bloemendal Moerbosch 15 7323 BZ Apeldoorn 055-3121603 

diaken Th. van Driel Hofdwarsstraat 16 7311 KK Apeldoorn 06-18193612 

     Pastoraal meldpunt bij ziekte, ziekenhuisopname, overlijden: het pastoraalteam 

  bij verhuizing etc.: het secretariaat     

     Voorzitter kerkenraad       

hr. P.J. Roomer Lage Landenlaan 56 7325 SH Apeldoorn 06-53380581 

  email: paul.roomer@planet.nl     

     Secretariaat kerkenraad       

hr. M. Groeneweg p/a Prof. Röntgenstraat 9 7311 AM Apeldoorn 06-15063209 

  email: elgapeldoorn@gmail.nl     

     Ouderlingen         

hr. M. Groeneweg van Roekelweg 83 7335 HC Apeldoorn 06-15063209 

hr. P.J. Roomer Lage Landenlaan 56 7325 SH Apeldoorn 06-53380581 

     Diakenen         

diaken Th. van Driel Hofdwarsstraat 16 7311 AK Apeldoorn 06-18193612 

  email: t.driel22@upcmail.nl 
  

  

  ABN-AMRO rekening NL38ABNA0540610364   

  t.n.v. Diaconie Evang. Lutherse Kerk Apeldoorn   

     Kerkrentmeesters         

hr. J.N. van de. Braak Loolaan 392 7315 AD Apeldoorn 055-5769323 

beheer financiën email: jnvdbraak@kpnmail.nl 
 

  

  ABN-AMRO rekening NL93ABNA0531127818   

  t.n.v. Kerkrentmeesters Evang. Lutherse Kerk Apeldoorn 

  
   

  

hr. P.J. Roomer Lage Landenlaan 56 7325 SH Apeldoorn 06-53380581 

beheer gebouwen email: paul.roomer@planet.nl 
 

  

verhuur kerk en Lutherzaal 
  

  

  
   

  

hr. M.J. Brand Mozartlaan 139 7391 XG Twello 06-20434677 

ledenadministratie email: m.j.brand@planet.nl       

 
 
 

http://www.luthersekerkapeldoorn.nl/
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Cantor         

hr. Th. v. Willigenburg Oudegracht 291 3511 PA Utrecht 06-33912948 

  email: vanwilligenburg@kantacademy.nl   

     Coördinator organisten       

Vacant 
    Organisten 
   

  

hr. H. Gulink Het Verlaat 278 7235 HK Apeldoorn 055-3603760 

  email: hgulink@hotmail.nl 
  

  

hr. D. Zwart 1e Weerseweg 71 7412 WP Deventer 0570-567828 

  email: dirkzwart@jak.nl       

     Kosters         

hr. H.C. van Iwaarden Minervalaan 59 7321 DP Apeldoorn 06-57471933 

hr. F. van de Kraats Ampèrestraat 42 7315 KS Apeldoorn 055-5212140 

     Verzorging bloemen altaartafel       

mw. M.M.M. Delsman Sterrenlaan 14 7314 KJ Apeldoorn 055-3550077 

     Organisatie Luthersoos       

mw. M.M.M. Delsman Sterrenlaan 14 7314 KJ Apeldoorn 055-2550077 

hr. Th. van Driel Hofdwarsstraat 16 7311 KK Apeldoorn 06-18193612 

     Redactie Opwaarts         

hr. J.N. van de  Braak Loolaan 392 7315 AD  Apeldoorn 055-5769323 

hr. Th. van Driel Hofdwarsstraat 16 7311 KK Apeldoorn 06-18193612 

  email: t.driel22@upcmail.nl 
  

  

hr. H.C. van Iwaarden Minervalaan 59 7321 DP Apeldoorn 06-57471933 

  email: huib.v.iwaarden@gmail.com     

 
 
 

Om het adressenbestand in orde te kunnen houden gelieve u uw mutaties, 

zoals verhuizingen, geboorte of overlijden door te geven (liefst schriftelijk) 

aan de secretaris van de kerkenraad, p/a. Röntgenstraat 9, 7311 AM  

Apeldoorn. 

Of per email: elgapeldoorn@gmail.com ) 
 
 
 
 

ANBI gegevens: Gemeente 82411 3792 / 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. 

mailto:elgapeldoorn@gmail.com
http://www.luthersekerkapeldoorn.nl/
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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 

 


