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GEBED
luisterrijke God,
Machtige,
U laat uw liefde zien aan ons en aan allen die U zoeken.
Wij bidden U:
voor vrouwen en mannen die geplaagd worden
door geweld en onrecht in hun verleden;
dat hun herinneringen en nachtmerries
verlicht worden door uw nabijheid
voor vrouwen en mannen die opgejaagd worden
door geweld en onrecht in onze tijd;
dat ze iemand vinden die luistert
om aan vervolging een einde te maken…
voor meisjes en jongens die vroeg of laat ervaren'
hoe gewelddadig onze wereld is;
dat ze iemand vonden die een weg wijst
naar een toekomst van gerechtigheid en vrede…
voor vrouwen, mannen en kinderen die een plaats bieden
- bovenvertrek of kerk, tempel of tent waar mensen kunnen zingen en spelen voor U,
omdat hun leven veilig is in uw liefde…
God, U hebt uw Naam verbonden
aan deze wereld aan uw volk, aan ons.
Verhoor genadig wat wij U eerbiedig vragen
Omwille van Jezus, gekruisigd, opgestaan en levend bij ons,
Vandaag en alle dagen die U ons geeft.
Amen.

Bron:
Mediapastoraat RKK/KRO
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OVERDENKING
Het geheim van Pasen; je moet het zien
aan alle Paasverhalen is dat wanneer de vrienden van
HetJezusmeesthemopvallende
zien, ze hem helemaal niet herkennen. Maria denkt aan een
tuinman. Aan de leerlingen in de bovenzaal moet Jezus eerst zijn verwondingen
tonen voordat ze hem herkennen. En de Emmausgangers herkennen hem al
helemaal niet, totdat hij het brood breekt.
Jezus lijkt in gedaanten te verschijnen die slechts vaag herinneren aan hoe hij er
eruit zag vóór zijn dood. En dat komt niet vanwege een of ander verheerlijkt,
hemels lichaam. Nee, het komt omdat hij daadwerkelijk de gestalte van een ander
lijkt te hebben aangenomen. Zou Jezus als Levende ons verschijnen in iemand van
wie het niet verwachten?
Waarom is iedereen waarover we horen in de Paasverhalen zo in de war,
bevreesd, angstig, helemaal ontregeld? In het evangelie van Marcus zien de
dappere vrouwen die het graf opzoeken tot hun verrassing een weggerolde
grafsteen en een jongeman in de grafkelder, gekleed in een witte mantel. De
jongeman vertelt het ongelooflijke: Jezus is opgestaan en gaat u voor naar Galilea!
Maar in plaats van in vreugde uit te barsten, reageren deze sterke vrouwen in
hevige paniek. Dit is ze teveel! Dit kan niet. Ze vluchten angstig weg. Waarom?
Misschien wel omdat het zo vreemd is, zo ongelooflijk. Misschien moet je een kind
zijn om het te zien en te begrijpen.
Laat ik daarom het verhaal vertellen van Jesse. Jesse is nog maar een knulletje van
7 jaar als zijn opa plotseling sterft; de opa waar hij zo dol op was - en omgekeerd.
Zijn ouders nemen hem wekelijks mee naar opa's graf op de prachtige groene
begraafplaats Kovelswade in Utrecht
"Kijk," zeggen ze, "hier hebben we opa achtergelaten, hij heeft hier een tijdje
gewoond in een graf, maar we denken ook dat hij misschien is weggegaan naar de
hemel."
"Maar hij komt soms terug hoor, want hij weet dat we hem hier komen
opzoeken!"
Die zondagmiddag loopt Jesse weer met zijn moeder naar de grafsteen van opa.
Voor Jesse was die grafsteen de deur van een mooi diep kelderhuis waar opa soms
even uitrustte. Nadat ze verse bloemen hebben neergezet dwaalt Jesse, zoals
altijd rond tussen de bomen en langs de groene paden van het kerkhof. In de verte
ziet hij een hoge berg zand liggen en dat wekt zijn nieuwsgierigheid. Hij gaat naar
het pas gedolven graf, klimt een beetje op de berg zand naar boven en kijkt in de
diepte, naar dat lichtgele kelderhuis.
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Ineens hoort hij een stem: "Pas je wel een beetje op, jongen?"
Hij ziet een oudere man de hoek van het laantje omkomen, wandelend met een
stok die Jesse heel bekend voorkomt.
Als de man dichterbij is, zegt Jesse: "Opa?"
"Dag jongen."
"Oh opa, wat fijn, dat u even een luchtje aan het scheppen bent, want zo'n
kelderwoning lijkt me soms wel wat benauwd hoor!"
De oude man knikt.
"En hier kunt u zo lekker wandelen onder de bomen!"
Plotseling klink een kreet, Jesse draait zich om en ziet zijn moeder aan komen
snellen
"Wat doe jij bij die diepe kuil en met wat voor vreemde man was je daar aan het
praten"
"Maar mamma dat is opa die even een luchtje komt scheppen!!'
Jesse keert om, maar ziet geen opa.
"O, hij was hier net wel. Ik denk dat hij is gaan eten in de hemel, want daar is het
altijd feest en dan hebben ze vast wat eten over voor opa."
Dit verhaal laat zien dat de dood geen macht heeft over Jesse's opa, en dat heeft
Jesse goed begrepen, want de dood heeft ook geen macht over Jesse.
In de Paastijd belijden we dat de dood geen macht meer over ons hoeft te hebben,
geen verschrikking meer is, zelfs als we sterven. "Dood waar is uw prikkel?"
Daarom is Pasen een feest, ondanks dat vreemde gebeuren met angst en schrik in
het Marcusevangelie.
Zolang er altijd een kind is dat zegt: “hij is even naar de hemel”, of een jongeman
met een witte mantel die zegt: “hij is opgestaan en gaat u voor”!
Zolang we daar naar durven luisteren mag er een bescheiden Paasjubel klinken.
Theo van Willigenburg
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HET MARCUSJAAR
Het ene evangelie is het andere niet!
- het Marcusjaar komt nu echt op gang -

R

ooms- en Oudkatholieken, Lutheranen en Anglicanen hebben altijd een
leesrooster gehad voor de zon- en feestdagen; hervormden, doopsgezinden
en andere protestanten deden het zonder. Het leesrooster van de
'leesroosterkerken' kende wel varianten, maar was in wezen één middeleeuws
rooster voor de hele westerse christenheid. Tussen de jaren 470 en 1570 heeft het
z'n vorm gevonden. De harde kern, tevens het oudste bestand, zijn lezingen uit
het evangelie van Johannes, vanaf drie weken vóór Pasen tot en met de
Pinksterdag. Uiteindelijk zijn alle zon- en feestdagen van eerste lezingen en
evangelielezingen voorzien, waarbij Matteüs de grootste leverancier is geworden.
Met Kerst is natuurlijk Lucas de belangrijkste en af en toe doet Marcus een beetje
mee. Die heeft dan wel weer in de 'oerdienst' van het kerkelijk jaar, de Paaswake,
de evangelielezing mogen leveren, dat merkwaardige 'onaffe' paasverhaal in
Marcus 16, 1-8.
Maakte het iets uit voor de kerk van vroeger welke evangelist wát leverde?
Eigenlijk niet. Iedereen dacht, voelde en theologiseerde vanuit een
'evangelieharmonie': overeenkomsten onderstreept, verschillen weggepoetst, –
één Heer, één verhaal!
Pas heel laat, zeg maar vanaf de Franse revolutie, is er enige rebellie ontstaan
tegen het harmoniseren, en pas sinds 1970 is er een katholiek en ook oecumenisch
leesrooster dat uitgaat van Matteüs-, Marcus- en Lucasjaren. (Een Johannesjaar
heeft het nog niet gehaald, Johannes blijft de kern van het kerkelijk jaar rondom
Pasen vullen.)
Het is een kleine revolutie om de vier evangelisten werkelijk vier verschillende
schrijvers te laten zijn en vier verschillende verhalen te laten vertellen. Een Kerst
met Marcus bijvoorbeeld is totaal anders dan Kerst met Lucas, n.l. géén Kerst! Een
Kerst met Matteüs is praktisch alleen Driekoningen en de Kindermoord. Maar ook
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren komen er bij alle vier heel verschillend uit. Sinds
ik elk jaar de Hemelvaartsdag van de Ruïnekerk in Bergen N.H. mag vullen, 'lever'
ik daar steeds een 'andere' Hemelvaart des Heren af.
Ik heb de smaak te pakken gekregen en probeer nu op alle feestdagen er een
typisch 'Marcus-Pasen' of "Matteüs-Pinksteren' etc. van te maken. Vóór de Passieen Pasenperiode zijn in dit Marcusjaar alleen Marcus 1 en 2 aan bod gekomen.
Rond Pasen kwamen thematische stukken Marcus aan bod, maar na Pinksteren
en Trinitatis (20 en 27 mei) krijgen we in het rooster álle zondagen Marcus, vanaf
Marcus 3 tot en met Marcus 13. Ik wil er alles uithalen wat er in zit! Zo wil ik ook
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de hypothese toetsen dat bij Marcus, meer dan in andere evangeliën, David model
heeft gestaan voor Jezus, –dus niet de brave Mozes of Jozua, maar de schurk, boef,
oplichter en vreemdganger, desondanks Gods uitverkorene: David! Bij elk stukje
Marcus zoek ik een stukje over David uit 1 en 2 Samuël. Voorlopige leidende
gedachte: 'Jezus heeft zich niet geschaamd een zoon van David te zijn', – hoezeer
het koninkrijk van Jezus ook anders is geworden dan dat van David en Salomo. Of
moet ik zeggen dat ik van Jezus kan leren hoe ik David en Salomo moet zien? Ik
ben er nog niet uit, maar ik verheug me op de periode van nu tot aan Advent
waarin we allemaal wijzer kunnen worden over Marcus' verhaal over Jezus!
Pieter Oussoren

Ds. Folly Hemrica showt
hier de stola met
Marcusafbeeelding.
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FLITSEN UIT DE KERKENRAAD
-

-

-

-

-

Onze kerk doet mee aan de open monumentendag op zaterdag 8
september a.s. Gedurende die dag kunnen belangstellenden een kijkje
nemen in de kerk en zullen vrijwilligers iets over de geschiedenis van de
kerk en geloof vertellen
Op 1 juli is het 50 jarig jubileum van het beraad van kerken
De nieuwe Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft ook
consequenties voor onze kerk. De diensten organisatie van de PKN heeft
een model privacy statement opgesteld, wij zullen deze ook gaan
hanteren.
Op 8 april jl. is Maarten Brand herbevestigd als ouderling met bijzondere
opdrachten. Dit houdt in dat hij zich onder andere bezighoudt met de
ledenadministratie.
Er zal een gesprek worden gestart met de huurder (Yoga studio
Apeldoorn) over de continuering van de huur van de Lutherzaal. De
kerkenraad staat hier positief tegenover
De opbrengst van de actie Kerkbalans is 6.800 Euro.

VAN DE VOORZITTER

V

rijwel iedere kerkenraadsvergadering gaat het over de toekomst van onze
kerk. Belangrijke onderwerpen zijn de (eventuele) opvolging van Ds. P.
Oussoren, de vrijwilligers die onze kerk draaiende houden, de samenstelling van
de kerkenraad en natuurlijk de financiën. Het laatste onderwerp was ook aan de
orde in onze laatste kerkenraadsvergadering, vooral vanwege de opbrengst van
de Actie Kerkbalans. De opbrengst was helaas weer een stuk lager dan vorig jaar.
Natuurlijk zijn er een aantal mensen die de formulieren niet inleveren, maar toch
een bijdrage doen, dus zal de uiteindelijke opbrengst wel een stukje hoger
uitkomen. Toch willen we eenieder aanmoedigen de Kerkbalans formulieren in te
leveren bij onze kerkrentmeester, zodat we een goed beeld krijgen van onze
inkomsten. De hoogte van de opbrengst is wel zorgelijk te noemen, want hierdoor
wordt het gat tussen inkomsten en uitgaven groter, we hoeven de kerk nog niet
te sluiten, maar we zullen de komende jaren wel moeten uitkijken naar
alternatieve inkomstenbronnen.
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De renovatie van de kerk is vrijwel helemaal afgerond, behalve de tuin. Graag
willen we de tuin met een aantal vrijwilligers gaan aanpakken. Er dient een klein
schuurtje afgebroken te worden, de bamboe achter in de tuin zal moeten worden
gekortwiekt en daarnaast zullen we de voortuin een beetje moeten opknappen.
Ik heb zaterdag 16 juni a.s. gereserveerd om deze klus te klaren.
Er wordt gezorgd voor materialen, een vuilcontainer en voldoende proviand voor
de dag. Wie wil mij helpen om de laatste fase van de renovatie af te ronden? Graag
melden via mijn mailadres of mobiele telefoon, ik hoop op een grote schare
mensen, want vele handen maken licht werk.
Deze editie van Opwaarts gaat over de vakantieperiode heen, ik wens eenieder
die op vakantie gaat, een goede vakantie!

Even een plaatje van vroeger.
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Op 12 april jl. is overleden: Mw. Reini Bloemendal – van Vemde, ridder in de
Orde van Oranje-Nassau en sinds 26 februari 2015 weduwe van Johannes
Bloemendal. Zij is 95 jaar geworden.
Zij is begraven op de begraafplaats aan de Soerenseweg te Apeldoorn.
Mevrouw Bloemendal was de moeder van onze Ruud Bloemendal, en was vaak
te gast in onze erediensten, vooral wanneer Ruud voorging. Vroeger samen met
haar man, later alleen.
Wij wensen haar familie veel sterkte toe bij het verder leven zonder hun
(schoon)moeder, grootmoeder en overgrootmoeder.
Op 3 mei jl. is overleden: Mw. Truus van Ommen, echtgenote van Theo van
Willigenburg. Zij was de moeder van onze cantor Theo van Willigenburg. Zij is 87
jaar geworden.
Zij is begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Driebergen-Rijsenburg.
Wij wensen haar familie veel sterkte toe bij het verder leven zonder hun vrouw,
moeder en grootmoeder.

Na vele jaren trouwe hulp heeft Jenny Brasz aangegeven dat zij gaat stoppen
met het verzorgen van de koffie die wij voor of na de dienst met elkaar drinken.
Wij willen haar daar met veel lof voor bedanken. Gelukkig blijft ze nog wel de
koffie opdrinken die dan door anderen zal worden gezet.
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MUZIEKDIENSTEN IN JUNI - JULI 2018
Zondag 10 juni - 12.00 uur

DE BETOVERENDE MUZIEK VAN ARVO PÄRT
De van oorsprong Estse componist Arvo Pärt is een van de belangrijkste
hedendaagse scheppers van kerkmuziek. Lange tijd verguisd in het destijds door
de Sovjet-Unie gedomineerde Estland, wordt hij nu geëerd als schepper van de
meest fascinerende werken voor koor, solostem, orgel en orkest.
Zelf noemt hij zijn muziek tintinnabular, van het Latijn titinnabuli dat 'klokjes'
betekent, omdat de muziek klinkt als het geluid van kleine bellen. Arvo Pärt
gebruikt simpele harmonieën, vaak met enkele noten of drieklanken, die klinken
als tedere klokjes. Dat is onder meer te horen in het mystieke 'Pari Intervallo' voor
solo orgel en het hemelse 'My heart's in the highland' voor countertenor en orgel.
Beide werken zijn te horen op 10 juni tijdens een aan Arvo Pärt gewijde
Muziekdienst, waar ook zijn adembenemende 'Vater Unser' zal klinken,
gecomponeerd in 2005 voor paus Benedictus.

Uitvoerenden zijn de 22-jarige countertenor Jochem Baas en de eveneens 22jarige organist Bob van der Linde.
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Zondag 8 juli - 12.00 uur

HET LEEFLANGORGEL CENTRAAL

Tijdens de orgel-muziekdienst op 8 juli horen we solowerken die zeer goed tot hun
recht komen op het fraaie Leeflangorgel in de Lutherse Kerk. Solist is de 34-jarige
pianist en organist Kees Kuiper, die in 2015 zijn baan opzegde om zich geheel te
wijden aan de muziek. Hij begeleidt ensembles, cantorijen en is kerkorganist. Kees
wil vooral over de grenzen van genres in de kerkmuziek heen kijken. En dat zal te
horen zijn op 8 juni!
De Muziekdiensten beginnen om 12.00 uur.
Vanaf 11.00 uur thee en koffie!
Theo van Willigenburg

CANTOR ERIK BRASZ
Als Evangelisch Lutherse gemeente zijn wij blij te
kunnen mededelen dat Erik Brasz heeft
toegestemd om als cantor voor ons te willen
zingen. U zult hem, net als hij al deed, regelmatig
in de diensten kunnen horen, alleen of met onze
andere cantor, Theo van Willigenburg.
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WIJZIGING VAN DE LITURGIE

A – men

A – men A - men

Hal - le - lu - ja...

Hal - le - lu - ja...

Lof - zij - de - Heer... Lof - zij - de - Heer..!

A

–

men

A

–

men
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HET GELIJK VAN WILLEM………
was toch niet zo'n gek idee. Op 8 mei 2017 schreef ik een mailtje aan Dirk
HetZwart
naar aanleiding van zijn cd 'BRON VAN LEVEN'.

De tekst:
<In mijn fantasie zie ik het voor me: een kerkdienst in ons Lutherse kerkje met zijn
mooie akoestiek en prima geluidsinstallatie: een dienst met als motto:
"SPRAKELOOS". In de orde van dienst staan alleen de teksten van jouw CD "Bron
van leven". Na een inleidende stilte start de CD en lezen wij de teksten mee. Na
een afsluitende stilte gaan we huiswaarts met nog lange tijd de herinnering aan
een dienst die 'nog lang blijft hangen'. Wat zou dat een mooie dienst zijn..... Dirk,
je begrijpt dat ik jouw CD heel mooi vind, prachtige teksten hebben jou
geïnspireerd tot prachtige melodieën.>
Ik kom er nu weer op terug, na de Mattheüs Passion en het interview van een
verslaggever daarna. De vraag aan toehoorders was hoe het komt dat nu de
kerken 'leeg lopen' de Mattheüs Passion zo'n publiekstrekker is. Niemand zei dat
de sopraan, of de alt, bas, of wie dan ook, zo mooi gezongen had, nee, de muziek
in z'n totaliteit was oorzaak van emotie en nadenken.
Van Miep Mooy heb ik boek gekregen, dat geschreven was ter gelegenheid van
Willem Mudde‘s 50-jarig jubileum als kerkmusicus. Toen ik dat opensloeg viel er
een krantenknipsel uit. Datum: ZATERDAG 21 MEI 1977. Er stond onder meer
een uitspraak van Mudde in: "De kerkmuziek zal nog belangrijker worden. Men is
het gesproken woord beu! Het woord is gedevalueerd, het heeft geen gouden
standaard meer. Het geloof is uiteindelijk een mysterie; daar houdt het woord
op. En waar het woord ophoudt begint de muziek. Dat zal in de toekomst steeds
sterker blijken".
Het gelijk van Willem.... (en van Theo en van Pieter....!).
Wir setzen uns mit Tränen nieder........

Dirk Delsman

Verkrijgbaar via email: nootzaak@jak.nl
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AGENDA: JUNI-JULI-AUGUSTUS
JUNI
10 Muziekdienst
Muziek van Arvo Pärt. Zie blz.11
16 Groot Tuinonderhoud zie blz. 9
21 Zomercafé. Zie blz. 28
19 Kerkenraadsvergadering
JULI
6 Zomeravondlezing
08 Muziekdienst
Orgelmuziek op het prachtige
Leeflangorgel. Zie blz. 12
19 Zomercafé. Zie blz. 28
AUGUSTUS
03 Zomeravondlezing
12 Zangdienst
16 Zomercafé. Zie blz.28
21 Kerkenraadsvergadering

12.00 uur Koffie en thee om 11.00
uur in de Lutherzaal
10.00 uur Vrijwilligers ???????
16.30 uur Regentessekerk
20.00 uur

20.00 uur Regentessekerk
12.00 uur Koffie en thee om 11.00
uur in de Lutherzaal
16.30 uur Regentessekerk

20.00 uur
12.00 uur
16.30 uur
20.00 uur

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

MUTATIES
Overleden
Mw. R. Bloemendal - van Vemde Gemzenstraat 57

7315EL

Apeldoorn

Verhuisd (naar)
Mw. L.H.A. Homburg

Loolaan 41/155

7314AD

Apeldoorn

Hr. B.R.D. Besaris

Duizendschoon 13 7322GZ

Apeldoorn

Turfbergweg 16

Rd.Kootwijk

Ingeschreven
Hr. N.B.J. Westland

7348BD
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Datum

Zondagsnaam

Bijzonderheden

Antependium

Aanvang

Voorganger

3-jun

1e zondag na Trinitatis

groen

10.00 uur

diaken Th. v. Driel

restauratiefonds

10-jun

2e zondag na Trinitatis

2e collecte

muziekdienst

groen

12.00 uur

ds. P. Oussoren

muziekfonds

17-jun

3e zondag na Trinitatis

groen

10.00 uur

mevr. ds. J. Eldering

24-jun

4e zondag na Trinitatis

Avondmaals-

orgelfonds

10.00 uur

ds. P. Oussoren

viering

groen
diaconie
project Nepal

1-jul

5e zondag na Trinitatis

groen

10.00 uur

diaken Th. v. Driel

8-jul

6e zondag na Trinitatis

onderh. gebouw

12.00 uur

dr. T. v. Willigenburg

15-jul

7e zondag na Trinitatis

groen

10.00 uur

ds. J.E. Leentfaar -

restauratiefonds

muziekdienst

groen
muziekfonds

van der Brug
22-jul

8e

Avondmaals-

groen

10.00 uur

ds. G.W. v.d. Brug

zondag na Trinitatis

viering

diaconie

29-jul

9e zondag na Trinitatis

dienst

project Nepal
11.00 uur
5-aug

in

diaken Th. v. Driel
10e

zondag na Trinitatis

groen

10.00 uur

hr. R. Bloemendal

onderh. gebouw

12-aug

11e zondag na Trinitatis

12.00 uur

diaken Th. v. Driel

19-aug

12e zondag na Trinitatis

groen

10.00 uur

ds. C. Baas

orgelfonds

26-aug

13e zondag na Trinitatis

Avondmaals-

10.00 uur

ds. L. Kraan

viering

groen
zangdienst

restauratiefonds

groen
diaconie
project Nepal

2-sep

14e zondag na Trinitatis

groen

10.00 uur

diaken Th. v. Driel

restauratiefonds
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Ontvangst

Voorbereiding

Organist

Koffiedienst

Mededelingen

Schriftlezingen

Cantor

Koster

hr. M. Groeneweg

mw. J. Mulder

hr. D. Zwart

mw. N. Groeneweg

hr. P. Roomer

mw. A. Leentfaar

hr. J. v.d. Braak

mw. L. Roomer

hr. H. v. Iwaarden
hr. B. v.d. Linde

mw. A. Leentfaar

hr. P. Roomer

hr. P. Roomer

hr. J. v.d. Braak

mw. A. Leentfaar

hr. H. v. Iwaarden

hr. M. Brand

mw. A. Leentfaar

hr. M. Brand

mw. L. Roomer

hr. D. Zwart

mw. C. Honders

hr. Th. v. Driel

hr. M. Brand

hr. E. Brasz

hr. H. v. Iwaarden

hr. M. Groeneweg

mw. J. Mulder

hr. D. Zwart

mw. N. Groeneweg

hr. B. v.d. Linde

mw. C. Honders
hr. F. v.d. Kraats

hr. P. Roomer

mw. A. Leentfaar

hr. J. v.d. Braak

mw. L. Roomer

hr. P. Roomer

hr. P. Roomer

hr J. v.d. Braak

mw. A. Leentfaar

hr. D. Delsman

mw. C. Honders

hr. M. Brand

mw. A. Leentfaar

hr. E. Brasz

hr. H. v. Iwaarden

mw. L. Roomer

mw. L. Roomer

hr. D. Delsman

hr. H. v. Iwaarden

hr. P. Roomer

hr. P. Roomer

Hoog-

Soeren

hr. J. v.d. Braak

mw. A. Leentfaar

hr. Th. v. Driel

mw. A. Leentfaar

hr. J. v.d. Braak

mw. J. Mulder

hr. M. Brand
hr. J. v.d. Braak

mw. A. Leentfaar

hr. Th. v. Driel

mw. A. Leentfaar

hr. J. v.d. Braak

mw. L. Roomer

mw. L. Roomer

mw. A. Leentfaar

mw. A. Leentfaar

hr. F. v.d. Kraats
hr. K. Kuiper

mw. L. Roomer
hr. H. v. Iwaarden

hr. F. v.d. Kraats

hr. D. Zwart

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

hr. D. Zwart

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

hr. D. Zwart

mw. C. Honders
hr. F. v.d. Kraats

hr. D. Zwart

mw. L. Roomer
hr. H. v. Iwaarden

hr. M. Groeneweg

mw. J. Mulder

hr. D. Zwart

mw. N. Groeneweg

hr. P. Roomer

mw. A. Leentfaar

hr. E. Brasz

hr. F. v.d. Kraats
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JUNI
2 Mw. I.D. Düwel-Drok

Arnhemseweg 351

7333 HH

Apeldoorn

2 Hr. W.H.T. Köpcke

Marconistraat 79

7316 PA

Apeldoorn

5 Hr. A. de Jong
19 Mw. P.B. Tiemensde Zwarte

Joh.de Withstraat 30
G. Hegelstraat 46b

7331 RL
7323 JT

Apeldoorn
Apeldoorn

22 Hr. J. Nieuwkerke
27 Mw. G. Huiskamp-

Brouwersweg 16
Koninginnelaan 264

7351 TK
7315 EE

Hoenderloo
Apeldoorn

Aquamarijnstraat 59

7314 HX

Apeldoorn

G. Hegelstraat 46b

7323 JT

Apeldoorn

Loevestein 19

7339 AX

Ugchelen

Bouwe Landlaan 33

7321 AE

Apeldoorn

Beethovenlaan 26

7333CD

Apeldoorn

Veldwijk
JULI
11 Mw. C.ZoetbroodDietz
12 Hr. C.H.Tiemens
19 Mw. L.C. Buter Terlou
29 Hr. E. Schiphorst

AUGUSTUS
14 Hr. H.J. Brussel

HEBZUCHT
man vroeg eens aan God hoe lang één miljoen jaar voor Hem duurde.
EenGodjonge
antwoordde: ‘Eén miljoen jaar is voor jou als één seconde voor Mij’.
De jonge man vroeg vervolgens aan God wat één miljoen euro voor Hem was. God
antwoordde: ‘Eén miljoen euro is voor Mij als één cent voor jou.
Toen trok de jonge man de stoute schoenen aan en vroeg: ‘God, mag ik één van
uw centen?’
God glimlachte en antwoordde: ‘Maar natuurlijk. Heb je een seconde?’

Uit: Zeep en Soda
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VAN DE KERKRENTMEESTER
Collecte opbrengsten februari, maart en april 2018
Kerk en diaconie
Muziekfonds
Orgelfonds
Restauratiefonds
Onderhoud gebouw
Diaconie

€
€
€
€
€
€

600,30
651,30
79,10
79,00
71,10
102,00

Resultaat actie Kerk in Balans 2018

In februari hebben wij u een brief gestuurd. Hierin hebben wij een beroep
gedaan om uw vrijwillige bijdragen voor dit jaar beduidend te verhogen.
Enkele gemeenteleden hebben hierop positief gereageerd door hun
bijdragen te verhogen of zelfs opnieuw te gaan bijdragen! Wij zijn dankbaar
voor dit positieve signaal.
Helaas moeten wij ook melden dat er gemeenteleden zijn die hun bijdragen
hebben verlaagd of zelfs hebben beëindigd.
In totaal hebben slechts 18 gemeenteleden gereageerd, goed voor een
totale jaarbijdrage van ± € 7.000,--. Dit is helaas volstrekt onvoldoende.
Wij doen dan ook een dringend beroep op u, om uw beslissing over uw
vrijwillige bijdragen te herzien.
Het voortbestaan van onze gemeente is wel degelijk afhankelijk van uw
bijdragen en betrokkenheid. Kortom: wij blijven op u rekenen!
De kerkrentmeesters.
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GELOOF LAAT EEN MUUR VALLEN (boekbespreking)

O

nze Pieter Oussoren heeft een boek vertaald, geschreven door vriend
en collega Christian Führer. Het oorspronkelijke werk heet ‘Wir sind
dabei gewesen Die Revolution die aus der Kirche kam’.
Hierin vertelt dominee Führer (what’s in a name….) zeer pakkend over de
aanloop naar de Wende, die hij zelf als ‘geweldloze revolutie’ omschrijft,
omdat het woord Wende volgens hem meer wijst op een geregisseerde
beleidswijziging, een koersverandering.
Op 9 oktober liepen zeventigduizend mensen vanaf de Nicolaikirche in
Leipzig richting het regionale Stasi-hoofdkantoor, mét kaarsen en zónder
geweld. Deze loop wordt gezien als de directe aanleiding voor de val van
de DDR en de Muur op 9 november.
Christian Führer geeft ook een zeer beeldende beschrijving van de
binnenkant van de kerk. Hij beschrijft wat hij beleefd heeft in zijn twee
gemeentes, Lastau en Colditz, en later in Leipzig, met zijn gezin en zijn
gemeenteleden.
Pieter Oussoren geeft in zijn
nawoord de suggestie om elke dag
een stukje te lezen, zodat je na een
jaar een spannend boek uit hebt.
Maar het boek heeft mij zo
gegrepen dat ik het in één ruk
uitgelezen heb. Na drie dagen had
ik het gevoel meer te weten te zijn
gekomen over het leven in de DDR,
dan in alle 45 voorgaande jaren bij elkaar.
Ik kan het boek bij u aanbevelen!
Geloof laat een muur vallen. Door Christian Führer, vertaald door Pieter
Oussoren, uitgegeven door uitgeverij Skandalon. ISBN 9789492183576
Anna Leentfaar
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BIJ DE ZOMERDIENSTEN
Zomerdienst in Hoog – Soeren op 29 juli
Enkele jaren terug verviel één van de zomerdiensten en waren we allemaal
uitgenodigd in Hoog – Soeren. Dat willen we dit jaar opnieuw doen. Daarom gaat
de kerk voor één keer op slot en wel op 29 juli. Iedereen is dan van harte welkom
om 11.00 uur in de Onderwegkerk Hoog-Soeren. Na de dienst drinken we koffie in
restaurant Berg en Dal. Mocht u problemen hebben met vervoer, meld u dat dan
even, dan zoeken we een oplossing.
Zangdienst op 12 augustus
Om het vaste ritme te handhaven is de dienst op de tweede zondag van augustus
(de 12de ) óók om 12.00 uur. Het is de bedoeling om in deze zangdienst het accent
te leggen op de samenzang en de kerkganger mag daarvoor zelf liederen opgeven.
Heeft u een bepaald lied uit het Liedboek of uit een andere liederenschat uit de
kerk der eeuwen, dan mag u dat opgeven. We proberen zoveel mogelijk recht te
doen aan uw keuze.
Theo van Driel

KUNST IN DE KERK

N

a de renovatie zijn er in de kerk 4 schilderijen van de Irakese kunstenaar
Quraiseh opgehangen. Quraiseh is enkele decennia geleden gevlucht uit Irak.
Via Libanon is hij uiteindelijk in Nederland beland. In 2013 is hij met zijn familie
verhuisd naar Canada. Hij heeft gestudeerd aan de kunstacademies van Bagdad
en Den Haag. Als kunstenaar raakt hij geïnspireerd door zijn dagelijkse interacties
met de natuur en haar kleuren, landschappen, openbare ruimtes, gesprekken met
mensen, zijn eigen emoties. Ook de verschrikkingen die hij heeft meegemaakt in
Irak, komen terug in zijn werken. De vier werken die nu in de kerk hangen hebben
het Erosie thema van Quraiseh. Zo kent hij vele thema´s in zijn werken zoals,
Destructie, Codes, Letters en Licht. De kunst is met zorg uitgekozen en ik ben
benieuwd hoe de kunst in de kerk wordt ervaren, is het slechts wandversiering of
zou het ook wat anders moeten toevoegen aan de geloofsbeleving in de kerk?
Vindt u het leuk als er zo af en toe wordt gewisseld met de kunst? Zoals jullie
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wellicht weten hebben wij een redelijk grote kunstcollectie en hebben we
verschillende kunstenaars waarmee we samen werken. Ik zou het leuk vinden om
zo af en toe exposities in de kerk te organiseren, enerzijds om dan de kerk open
te stellen voor andere activiteiten, maar ook om meer bekendheid van onze kerk
te bewerkstelligen. Ik ga graag in dialoog met jullie om te horen hoe jullie hier over
denken. Zijn we op de goede weg of moeten we het toch anders doen? Ik hoor
het graag. In een van de komende weken worden de vier schilderijen van Quraiseh
vervangen door andere werken van dezelfde kunstenaar. Ik ben benieuwd wat
jullie van de nieuwe schilderijen vinden!

Paul Roomer
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PRIVACY
25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen
Vanaf
aan de nieuwe privacy-wetgeving die is opgenomen in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de
wet.
Ook kerkgenootschappen vallen onder deze AVG. De Protestantse Kerk in
Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy
van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de
kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende
regelgeving houdt.
Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer een handeling wordt
gepleegd die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Het
heeft dus niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op
foto’s waarop mensen herkenbaar in beeld zijn.
Het heeft ook dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens
aan derden, het gaat ook om eigen handelen. Denk bijvoorbeeld aan: het sturen
van e-mail naar gemeenteleden / het nemen van foto’s bijv. voor op de website
of in het kerkblad / het benutten van gegevens uit de ledenadministratie / het
opnemen van verjaardagen in Opwaarts / en als laatste voorbeeld de publicatie
van Opwaarts op de website.
De Kerkenraad heeft inmiddels onderkend dat een goed privacybeleid ervoor
zorgt dat de persoons-gegevens van iedereen gewaarborgd zijn, dat gegevens
beveiligd worden en alleen worden gebruikt als dat in de kerk nodig is. De AVG
laat alle ruimte voor kerken om haar taak te vervullen en gebruik te maken van
persoonsgegevens zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn.
Binnen onze Lutherse gemeente worden gegevens niet zomaar doorgegeven of
bijvoorbeeld aan derden aangeboden. Daarom ziet de Kerkenraad nu geen
aanleiding verdergaande waarborgen bij het gebruik van gegevens in te voeren.
Voor het gebruik van gegevens ergens anders voor dan binnen de taak van de kerk
moet steeds expliciet toestemming worden gevraagd aan degene om wiens
gegevens het gaat. Wie over deze regelgeving in de AVG in relatie tot onze
gemeente verder van gedachten wil wisselen kan contact opnemen met
ondergetekende.
Maarten Brand
Ledenadministrateur
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OPEN MONUMENTENDAGEN 2018

O

p 8 en 9 september 2019 zijn weer de jaarlijkse open
monumentendagen. Dit jaar zal de Evangelisch Lutherse Kerk in
Apeldoorn ook haar deuren openen voor belangstellenden, maar alleen op
zaterdag 8 september.
Het is de bedoeling om op bepaalde tijden orgelspel te laten horen, een
fototentoonstelling te laten zien, en in de Lutherzaal zal gezorgd worden
voor de inwendige mens. Ook zal daar een tafel staan met handgemaakte
spulletjes, waarvan de opbrengst uiteraard ten goede zal komen aan onze
kerk.
Daarom zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers, die willen helpen met het
beantwoorden van vragen en het rondleiden van bezoekers, iets willen
bakken voor bij de koffie, of iets willen maken voor op de tafel.
Ook zijn wij op zoek naar oude foto’s voor de foto expositie. Als wij die voor
dat gebeuren in bruikleen mogen hebben, zouden we daar erg blij mee zijn.
Vooral de ouderen onder ons verdenken wij ervan nog veel leuke en
interessante foto’s in plakboeken of schoenendozen te hebben bewaard.
Voor opgave of informatie kunt u terecht bij onze kerkenraadsleden.
Laten we met elkaar onze mooie kerk goed ‘verkopen’!

Zaterdag 8 en zondag 9 september 2018

Open Monumentendag
thema: In Europa
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ONZE HUURDERS – Yoga Studio Apeldoorn

Aan de Professor Röntgenstraat staat een Evangelisch-Lutherse kerk. In het
bijgebouw van die kerk komen wekelijks tientallen Apeldoorners – vrouwen,
mannen en tieners – tot rust bij Yoga Studio Apeldoorn. Eigenaresse en docent
Gaby van Puffelen (44), haar echtgenoot en mannenyogadocent Paul (43) en
docent Linda Mosterd (38) vertellen.
De kiem werd gelegd in 2002 in Amerika, waar Gaby en Paul van Puffelen destijds
woonden. Gaby had net te horen gekregen dat ze reuma had, Paul had een
blessure. Ze dachten dat yoga weleens zou kunnen helpen. Hun eerste les werd
gegeven door een nogal atypische yogaleraar, die allesbehalve atletisch gebouwd
was. Toch sloeg het aan wat hij deed. “Hij had veel humor en gaf een serieuze en
inspirerende yogales.”
Gaby raakte al snel verknocht aan yoga. Na een paar jaar wekelijks lessen in
diverse yogastijlen te hebben gevolgd, begon ze in 2008 een vierjarige
yogaopleiding en volgde ze diverse workshops. Yoga Studio Apeldoorn was niet
lang daarna een feit.
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Ruim en licht

De twee wonen direct naast de Evangelisch-Lutherse kerk, waar ze sinds
september 2017 samen met drie gastdocenten zes soorten yoga lesgeven. Eerst
gaven ze de lessen achter hun huis. Toen de ruimte achter de kerk beschikbaar
kwam, aarzelden ze geen moment. “Deze ruimte voelt heel fijn, het is lekker ruim
en licht. Neem daarbij dat we maximaal veertien mensen per les hebben en het
wordt nooit te druk”, zegt Gaby.
Gaby was voor haar yogastudio, net als Paul, actief in het bedrijfsleven. Hij is dat
nog steeds, maar sinds kort geeft hij ook les bij de yogastudio van zijn vrouw. De
donderdagavond is ingeruimd voor mannenyoga. “Dat hadden we nog niet in
Apeldoorn”, zegt Paul.
“In Amsterdam had ik verschillende mannenyogalessen gevolgd. De energie is
anders, luchtiger, meer humor. Veel mannen die meedoen zijn onbekend met
yoga, voelen zich stijf en instappen in een groep met alleen mannen is dan
laagdrempeliger. De beleving is anders dan in een groep met vooral vrouwen.”
“Oorspronkelijk waren het in India uitsluitend mannen die aan yoga deden,
vrouwen mochten niet eens meedoen”, weet Gaby. “Het is dus grappig te zien dat
nu juist steeds meer mannen het gaan doen. In de andere groepen zitten
overigens ook mannen.”
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Lichaamsbewustzijn
Naast mannen kunnen ook tieners wekelijks bij Yoga Studio Apeldoorn terecht.
Linda Mosterd geeft deze lessen aan tieners tussen de 12 en 17 jaar, maar als je
iets ouder of jonger bent, ben je ook welkom. Tieners die bijvoorbeeld
tentamenstress hebben kunnen er baat bij hebben.
Of kinderen die aan sport doen. “Onze dochter doet ook mee”, zegt Paul, “ze kan
nu beter ontspannen en valt makkelijker in slaap. Ook doet ze aan atletiek en
groeit ze snel, wat kan zorgen voor aanhechtingsproblemen. “Sport verkort
namelijk je spieren. Tijdens yoga verleng je de spieren weer en zo is het een mooie
tegenhanger voor sport”, vervolgt Paul.
“Tieners zitten veel achter een scherm, waardoor ze vaak niet in contact zijn met
het lichaam. Yoga is goed om het lichaamsbewustzijn op te krikken”, voegt Linda
toe. “Je hoofd wordt ook leger” en dat zorgt voor de nodige rust. Het gaat ook niet
om een prestatie leveren. Het moet goed voelen voor jezelf. Het gaat er dus ook
niet om hoe het eruit ziet”.
Om scherp te blijven, blijven de docenten oefenen en nieuwe stijlen uitproberen.
“We volgen ook lessen bij elkaar”, zegt Paul. “Maar ook het lesgeven is hoe dan
ook leerzaam en inspirerend”, zegt Gaby. “Ik maak elke week een nieuwe les en
doe de les eerst helemaal zelf alvorens ik hem geef.”

Yogaweekend
Voor mensen die nieuwsgierig zijn naar yoga én toe zijn aan een weekendje
ertussenuit is het Fuel Up Yogaweekend misschien wat. “We gaan met maximaal
twintig mensen naar de Wolfskuil, een natuurkampeerterrein in Ommen.” Het
weekend staat in het teken van afwisselende yogalessen, gezond en lekker eten
en genieten van de natuur en duurt van 29 juni tot en met 1 juli. Voor €275 ben je
erbij. Hier lees je meer over het yogaweekend.

Yoga Studio Apeldoorn
Prof. Röntgenstraat 97311 AM Apeldoorn
06 50435470
yogastudioapeldoorn.nl
info@yogastudioapeldoorn.nl
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INFORMATIE VAN DE PROTESTANTSE KERK
Zie voor actuele informatie over de ontwikkelingen:
www.pknclassisapeldoorn.nl
Verslagen van de classicale vergaderingen zijn opvraagbaar bij de scriba
Gerrit Bok: gerrit.w.bok@hetnet.nl

ZOMERCAFÉ’s
Ook dit jaar worden in juni, juli en augustus weer
Zomercafé’s georganiseerd.
Vanaf half vijf kunt u binnenlopen en wordt u
hartelijk ontvangen met een lekker drankje. Om vijf
uur vertelt iemand iets over een onderwerp wat
hem of haar boeit. In aansluiting daarop is er een
eenvoudige, smakelijke, zomerse maaltijd. We
sluiten af met koffie en thee.
Op 21 juni is het thema: Philips Willem, de
verloren zoon van Willem van Oranje
Deze oudste zoon van Willem van Oranje, zijn wettige erfgenaam, werd ontvoerd naar
Spanje en kreeg daar een strenge, katholieke opvoeding. Bij zijn terugkeer naar de
Nederlanden vertrouwde de Staten hem niet en was hij niet meer welkom. Hij vestigde
zich in Brussel. Over het leven van deze Oranje vertelt Hans de Fijter in dit themacafé.
U bent van harte welkom om binnen te lopen, ook als u maar een deel van de tijd
aanwezig kunt zijn. En we stellen het op prijs als u iemand meeneemt.
Een bijdrage van € 4,- helpt ons uit de kosten.
Tijd: 16.30 uur – 19.00 uur Plaats: Regentessekerk (achterzaal)
Op 19 juli vertelt Ada Stafleu over de reis van Sinte Brandaen. En op 16 augustus horen
we van Ab van Ittersum over Ontwikkelingssamenwerking in Zuid-Senegal”.
Theo van Driel
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ZOMERAVOND

D

e zon zakt in de nevelvlagen
en kust de aarde in haar gloed.
Het einde met gekleurde vragen,
de zomernacht zo fleurig tegemoet.
Veelkleurig is 't palet verheven
rondom de zon die stil verdwijnt.
't Is als een laatste brief geschreven
voordat ze morgen weer verschijnt.

De kleuren kussen nu haar stilte
en de natuur zwijgt in haar pracht.
Een kleurpalet tussen de kilte
als blijde groet, de hemel lacht.

De zon zakt, verdwijnt nu in haar gloed,
de hemel wordt door kleurenspel verlicht.
Ons achterlatend met een stille groet,
zo doet God deze gouden dag weer dicht.
Beloften voor een nieuwe morgen
waarop het mensdom slapend wacht.
Zo in de nacht bij God geborgen.
Er komt weer licht na elke dag.
Diny Beyersbergen – Groot
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COLOFON
Kerkgebouw

Prof. Röntgenstraat 9

7311 AM

Apeldoorn

055-5788737

Apeldoorn
Apeldoorn

055-3121603
06-18193612

Website Evangelisch-Lutherse Gemeente Apeldoorn
www.luthersekerkapeldoorn.nl
Predikant
vacant
Pastoraal team
hr. G.R. Bloemendal
diaken Th. van Driel
Pastoraal meldpunt

Voorzitter kerkenraad
hr. P.J. Roomer

Moerbosch 15
Hofdwarsstraat 16

7323 BZ
7311 KK

bij ziekte, ziekenhuisopname, overlijden: het pastoraal team
bij verhuizing etc.: het secretariaat

Apeldoorn

06-53380581

Secretariaat kerkenraad
hr. M. Groeneweg
p/a Prof. Röntgenstraat 9
7311 AM
email: elgapeldoorn@gmail.com

Apeldoorn

06-15063209

Ouderlingen
hr. M. Groeneweg
hr. P.J. Roomer
hr. M.J. Brand
Bijz. opdrachten /
Ledenadministartie

Apeldoorn
Apeldoorn
Twello

06-15063209
06-53380581
06-20434677

Hofdwarsstraat 16
7311 AK
Apeldoorn
email: t.driel22@upcmail.nl
ABN-AMRO rekening NL38ABNA0540610364
t.n.v. Diaconie Evang. Lutherse kerk Apeldoorn
Lage Landenlaan 56
7315 SH
Apeldoorn
email: lisette.vanderlaan@planet.nl

06-18193612

Diakenen
diaken Th. van Driel

Mw. L.M. Roomer-van
der Laan

Lage Landenlaan 56
7325 SH
email: paul.roomer@planet.nl

van Roekelweg 83
7335 HC
Lage Landenlaan 56
7325 SH
Mozartlaan 139
7391 XG
email: m.j.brand@planet.nl

06-21526405

Kerkrentmeesters
hr. J.N. van de. Braak
beheer financiën

Loolaan 392
7315 AD
Apeldoorn
055-5769323
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
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Cantor
hr. Th. v. Willigenburg
hr. E. Brasz

Oudegracht 291
3511 PA
Utrecht
email: vanwilligenburg@kantacademy.nl
F. Bollaan 29
7312 MX
Apeldoorn
email: e.brasz@gmail.com

Coördinator organisten
hr. J.N. van de Braak
Loolaan 392
Organist
hr. D. Zwart
1e Weerseweg 71
email: dirkzwart@jak.nl

06-33912948
055-3556191

7315 AD

Apeldoorn

055-5769323

7412 WP

Deventer

0570-567828

7321 DP
7315 KS

Apeldoorn
Apeldoorn

06-57471933
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
hr. Th. van Driel
Hofdwarsstraat 16

7314 KJ
7311 KK

Apeldoorn
Apeldoorn

055-3550077
06-18193612

Loolaan 392
7315 AD
Minervalaan 59
7321 DP
email: huib.v.iwaarden@gmail.com

Apeldoorn
Apeldoorn

055-5769323
06-57471933

Kosters
hr. H.C. van Iwaarden
hr. F. van de Kraats

Redactie Opwaarts
hr. J.N. van de Braak
hr. H.C. van Iwaarden

Minervalaan 59
Ampèrestraat 42

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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