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GEBED  

 

Bidden we tot God die vrede vraagt en verzoening wil: 
 
voor iedereen die gebukt gaat onder geweld en burgeroorlog; 
om vrede voor Jeruzalem en verzoening in Palestina, 
om toekomst voor Afrika en gerechtigheid overal ...  
 
voor landen in de derde wereld, voor de miljoenen vluchtelingen 
die in kampen verblijven, wachtend op vrede en vruchtbaar land; 
om een beter bestaan voor hun kinderen ...  
 
voor mensen wier leven wordt vergald door afgunst, 
die zich blindstaren op de rijkdommen van anderen 
en die het goud in hun eigen hart niet hebben ontdekt ...  
 
voor onze kinderen; dat ze de genade mogen genieten van trotse 
ouders, 
en ook voor alle kinderen die aandacht tekort komen ... 
 
Goede God, laat uw vrede bestaan in ons hart,  
dat er zachtmoedigheid en mildheid van ons mogen uitgaan,  
een verzoenende kracht, iets van uw wijsheid,  
dat vragen wij U door Christus onze Heer.  
Amen 
 

Bron: 
Mediapastoraat RKK/KRO 

 
 

 



4 
 

OVERDENKING:  “OP WEG NAAR.....???” 

oen mevrouw Stokmans mij belde 
om te vertellen dat haar man was 

overleden en dat er tijdens zijn 
afscheidsdienst door hem gecompo-
neerde muziek gedraaid zou worden 
die Herman maakte rondom hun tocht 
naar Santiago de Compostela, deed mij 
dat denken aan de weg die de mens 
door het leven maakt. Santiago de 
Compostela is een van de drie 
bedevaartsplaatsen binnen de RK-kerk. 
Rome en Jerualem zijn de andere twee. 
Zeker vanuit Nederland is de plaats in 
Noord-Spanje enorm populair. Het 
verhaal vertelt over de apostel Jacobus 
de Meerdere. Jakobus was onthoofd in 
Palestina en zijn stoffelijke resten 
waren in een stenen boot gelegd waarin 
twee van zijn leerlingen meevoeren. Op 
miraculeuze wijze kwam deze boot 
vanzelf aan bij de Galicische kust, ruim 
voorzien van schelpen. Dat verklaart 
meteen dat de schelp symbool van 
deze pelgrimstocht is: de sint-
Jacobsschelp.  
 
 
 
 
 
                              
 

Oude stijl               Nieuwe stijl 
 
Overal, ook in Nederland, kun je deze 
schelp op stoepen tegenkomen om zo 
pelgrims de weg te wijzen. In Utrecht 
staat nog altijd een “Santiago” huisje 
waarin pelgrims konden overnachten. 
Jacobus zijn lichaam werd begraven in 
de berg Libredón. Over dit graf werd 
een enorm grote basiliek gebouwd. Het 
einddoel van de pelgrimstocht is deze 
basiliek waar vooral het beeld van 
Jacobus moet worden aangeraakt. De 

weg ernaartoe heet de Camino de 
Santiago en er zijn vanuit diverse delen 
van Europa (ook vanuit Nederland is er 
een weg) verschillende wegen die naar 
Santiago=Sint-Jacobus leiden. Onze 
jongste dochter liep ooit vanuit Zuid-
Frankrijk haar deel van de Camino. Wij 
gingen dat jaar naar Santiago de 
Compostela om niet alleen haar op te 
wachten als ze aan zou komen, maar 
ook om onze vakantie erdoor te 
brengen. Er waren dagen waarop ook 
wij een deeltje van de Camino liepen. 
Alleen waren we daar met de auto, dus 
als je een stuk gelopen had moest je 
ook teruglopen om de auto op te pikken. 
Verschillende pelgrims die we dan 
tegenkwamen werden helemaal 
nerveus van ons wandelgedrag omdat 
wij, in hun beleving althans, de 
verkeerde kant op gingen. Van 
Santiago af - in plaats van ernaartoe. 
We werden indringend gewaarschuwd 
over onze dwaalweg, maar liepen toch 
door.  

 
Een belangrijk attribuut in de Basiliek is 
de Botafumeiro, het grootse wierookvat 
ter wereld dat met een dik touw aan het 
hoge plafond van de Basiliek hangt. 

T 



5 
 

Wierook zuivert de lucht. Ze kan ook de 
relatie van de mens met God zuiveren. 
Want op de weg door het leven gaan wij 
mensen nog wel eens de verkeerde 
kant op. Lopen we dwars tegen Gods 
bedoelingen in. Soms per ongeluk, 
soms expres. Een van de geschenken 
die de koningen meenamen was niet 
voor niets wierook. Met de geur van de 
opstijgende rook stijgt het gebed 
omhoog richting de Eeuwige. Het 
zuivert niet alleen de 
relatie God-mens, 
maar laat tegelijkertijd 
zien dat je na een 
verkeerde afslag te 
hebben genomen 
altijd dit offer kunt 
brengen om met een 
schone lei je 
levensweg verder te 
gaan. Een levensweg 
die ons brengt naar 
het laatste gedeelte 
van het kerkelijk jaar. 
Elders wordt er over 
Eeuwigheidzondag 
geschreven. Want onze levensweg 
eindigt niet in het sterven, maar zal 
doorgang vinden in Gods toekomst. Die 
weg is er voor ieder mens die het geloof 
niet alleen gelooft maar het geloof 
vooral doet. Laat zien hoe je de weg van 
Christus kunt gaan. Marcus vertelt dit 
bijbelroosterjaar op verschillende 
momenten dat iedereen op deze weg 
mee kan gaan. Een heidense vrouw die 
van haarzelf weet dat ze een hond is in 

de ogen van de Joden en dankzij het feit 
dat ze aan kruimeltjes genoeg had om 
haar kind te redden. De doofstomme 
heidense blinde man werd genezen. 
Man, vrouw, kind, Jood of niet Jood: 
iedereen mag erbij horen. Dat maakt 
Jezus absoluut helder en duidelijk. Zo 
gaan en zijn wij op weg. Met vallen en 
opstaan. Langs prachtige levens-
momenten, maar ook door diepe dalen 
van ziekte en dood. Je geloof kan er 

behoorlijk door op de 
proef worden gesteld. 
Een pelgrimstocht kan 
je dan helpen om je 
leven weer enigszins 
op orde te krijgen, 
maar niet iedereen is 
in staat daadwerkelijk 
naar Santiago de 
Compostella, Rome of 
Jeruzalem te gaan. 
Tot inkeer komen kan 
ook aan de hand van 
Evangelie. Woorden 
kunnen je troosten, je 
een andere kijk op de 

dingen geven. Je kracht geven om 
verder te gaan op de weg door het 
leven. Vanuit het besef dat geloven 
zichtbaar wordt in de kleine dingen die 
wij ten opzichte van elkaar doen. Lied 
416 verwoordt het zo fraai: “Ga met God 
en Hij zal met je zijn” , zoals het gebed 
van de Lutherse Kerk zo fraai zegt: “in 
leven en in sterven, in tijd en 
eeuwigheid” Amen.

. 
 

                                                                                                Ruud Bloemendal 
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IN MEMORIUM: Elly Tiemens-de Zwarte 

 
p 24 juni overleed Elly 
(Pieternella Beatrix) Tiemens-

de Zwarte. Zij woonde de laatste 
jaren met haar man in de Georg 
Hegelstraat 46B. Tijdens een dienst 
in de Lutherse kerk hebben wij haar 
leven herdacht en troost gezocht bij 
het afscheid. We herdachten de 57, 
58 jaar die zij samen heeft gedeeld 
met haar man Cees, 
we herdachten 
haar grote liefde 
voor haar kinderen, 
hun partners en de 
kleinkinderen. 
Zoals één van haar 
kinderen uitdrukte: 
‘ze sloeg een arm 
om je heen’. Het 
mooiste was dat te 
zien aan de grote fotocollage van de 
verschillende gezinnen, die in de 
woonkamer een prominente plaats 
heeft. In haar Bijbel vonden we een 
hele serie uitgeknipte briefjes: aan 
de hand daarvan keken we terug op 
haar zorgzaamheid. Zij was een 
warme moeder. Daarnaast zette zij 
zich op verschillende plaatsen (óók 

in de kerk) in voor de zorg voor 
anderen. Het liefst deed ze daarbij 
ook het coördinerend werk. De 
laatste periode van haar leven werd 
gekenmerkt door ziekte en een 
steeds verder verliezen van wat je 
kunt. Ze heeft zich in die fase laten 
kennen als een dappere en sterke 
vrouw. Toen duidelijk werd dat ze 

de strijd zou gaan 
verliezen, heeft ze 
nadrukkelijk de 
zaken proberen te 
regelen. Ze was 
daarbij niet bang 
voor de dood: “het 
komt wel goed”, 
heeft ze meermalen 
gezegd. In de dienst 
zochten we troost bij 

de woorden uit Jesaja 43: ‘Ik heb je 
bij je naam geroepen, je bent van 
Mij!’ Elly Tiemens laat een lege plek 
achter bij velen. Ik wens haar man 
Cees, haar broer Jaap, de kinderen 
en kleinkinderen (samen met allen 
die rouwen om haar heengaan) heel 
veel kracht toe om dit gemis te 
dragen.

 
 

                                                                                                  Ds. Frans Ort, 
                                                                                                  Rozendaal/Dieren 
 
 

O 
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IN MEMORIUM: Herman Stokmans 

a enige moeilijke jaren is op  10 augustus j.l. een einde gekomen aan 
het leven van Herman Stokmans. Het was een zeer rijk muzikaal 

leven waarin hij 20 jaar lang dirigent was van ons Lutherse kerkkoor.       
En hoe! Hij was bevlogen van de Luth. 
kerkmuziek en liturgie. Hij componeerde 
prachtige muziek, die hij met het Lutherse 
kerkkoor wel kon uitvoeren. Voor mij ligt de 
liturgie van 21/10/2007 toen Herman bij ons 
afscheid nam. Zijn muzikale inbreng was weer 
“groots”. Het slotlied was “De  zwaan kan over 
’t water gaan”. De tekst is van de Luth. 
emeritus-predikant Hans Mudde (zoon van de 
orgelleraar van Herman, de heer Willem 
Mudde). Herman  schreef de muziek; het werd 
een juweel en is opgenomen in de door Hans 
Mudde uitgegeven bundel “Op de wijze van 
het lied”. Tijdens de uitvaartdienst in de Open 
Hofkerk liep dit lied als een rode draad door 

de dienst. Hieronder nog eens de tekst: 
 
De zwaan kan over ’t water gaan en wijd en zijd zijn wieken slaan. 
Hij stevent stil langs ruisend riet pas stervend klinkt zijn levenslied. 
Bestaan is over golven gaan, soms tegenstroom en storm weerstaan. 
En slaat een vlaag de vleugels lam, dan sterkt en stuwt ons dit gezang. 
God laat ons niet tenondergaan gelijk het water draagt de zwaan. 
 
Het was voor mij, als amateur, een groot voorrecht om met Herman op 
kerkmuzikaal gebied te mogen samenwerken. Met eerbied en dank denk 
ik aan hem terug en ik hoop dat zijn vrouw Tini de kracht zal ontvangen 
om alleen verder te gaan. 
 
 
 

Miep Mooy 
 
 

N 
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ZONDAG van de EEUWIGHEID 

e laatste zondag van het kerkelijk jaar valt in 2018 op 25 november. U weet 
dat we op deze zondag in de eerste plaats stilstaan bij de gemeenteleden die 

in dit aflopende kerkelijke jaar een dierbare hebben verloren aan de dood. Dit 
stilstaan houdt in dat hun vrouw, moeder en oma (hun man, vader en opa) 
herdacht wordt. We zijn bezig om te kijken of er muzikale medewerking aan de 
dienst kan worden verleend. De familie van de te herdenken gemeenteleden 
krijgen in de loop van oktober/begin november een uitnodiging om de dienst mee 
te komen maken. Ook nu zal er voor iedere overledene een Nesjoma-kaarsje 
worden aangestoken en zal er een roos op de altaartafel staan. De gebroken 
spiegel die op het liturgisch centrum komt te staan, symboliseert niet alleen de 
dood, maar laat ook zien dat door alle breuken die het leven achterlaat heen, dit 
leven hoe dan ook verder gaat. Om in deze drie symbolen recht te doen aan de 
gedachtenis aan: 
 

 
 

 
 
 
 

D 
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De aanloop van een overlijden heeft dikwijls te maken met ziekte en fysieke + 
geestelijke achteruitgang, waardoor de mens die het slachtoffer is, tegen wil en 
dank, verandert. Zichzelf vaak niet meer terug kent. Boven een rouwadvertentie 
las ik onlangs het onderstaande gedichtje: 
 

Anders worden 
 
Mocht ik anders worden 
Anders dan ik nu ben 
Omdat ik door ongeluk of ziekte 
Mijzelf niet meer ken. 
 
Mocht ik anders worden 
En mijn afwezigheid is groot 
Houd dan voor ogen 
De dingen waar ik zo van genoot 
 
Mocht ik anders worden 
Niet meer zo kwiek, niet meer zo kras 
Denk dan toch steeds aan al die jaren 
Hoe ik van jullie hield en hoe ik was.   

                                                                                  (Suzanne Verstegen) 
 
Uiteraard bent u allemaal van harte welkom, niet alleen om zelf een kaarsje aan 
te steken voor een dierbare die u wenst te gedenken, maar in de eerste plaats om 
de mensen die overleden te gedenken en om hun familie een hart onder de riem 
te steken. Met elkaar hopen we een waardig gedenken te beleven.  
Graag tot de 25e november! 
 

Ruud Bloemendal 
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HET  KLEINE  MEISJE  HOOP  
 

Het geloof waar ik het meest van hou, 
zegt God, is de hoop. 
Geloof, dat verwondert me niet. 
Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig,  
in de zon en de maan en de sterren aan de 
hemel 
en in 't gewemel 
van de vissen in de rivieren, 
en in alle dieren, 
en in het hart van de mens, zegt God,  
dat het diepste is 
en het meest in het kind 
dat het liefste is 
dat ik ooit heb geschapen. 
In alles wat boven en onder is 
ben ik zo luisterrijk aanwezig, 
dat geloven, zegt God, in mijn ogen 
geen wonder is. 
Ook liefde verwondert me niet, zegt God. 
Er is onder de mensen zoveel verdriet, 
soms niet te stelpen, 
dat je toch vanzelf ziet 
hoe ze elkaar moéten helpen. 
Ze zouden wel harten van steen 
moeten hebben als ze voor een 
die tekort heeft het brood 
niet uit hun mond zouden sparen. 
Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me 
niet. 
Maar wat me verwondert, zegt God, is de 
hoop. 
  
Daar ben ik van ondersteboven. 
Ze zien toch wat er in de wereld allemaal 
omgaat 
en ze geloven dat het morgen allemaal 
omslaat. 
Wat een wonder is er niet voor nodig 
 
 

 
dat zij dat kleine hoopje hoop nooit als 
overbodig ervaren  
maar met voorzichtige gebaren 
in hun hand en in hun hart bewaren, 
een vlammetje dat keer op keer weer 
wankelt en dreigt neer te slaan 
maar altijd weer weet op te staan, 
en nooit wil doven. 
  
 
Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven.  
Geloof en liefde zijn als vrouwen. 
Hoop is een heel klein meisje van niks. 
Zij stapt op tussen de twee vrouwen 
en iedereen denkt: die vrouwen houden 
haar bij de hand, 
die wijzen de weg. 
Maar daarvan heb ik meer verstand, 
zegt God, ik zeg: 
het is dat kleine meisje hoop 
dat al wat tussen mensen leeft 
hun heen en weer geloop 
licht en richting geeft. 
Want het is dat kleine meisje hoop 
- ,je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven, 
je denkt soms dat het zo onooglijk is   
het is dat kleine meisje hoop 
dat de mensen zien laat, zien soms even, 
wat in het leven mogelijk is. 
Het geloof, zegt God, waar ik het meest 
van hou,  
de liefde waar ik het meest van hou, is de 
hoop.  
Geloof, dat verwondert me niet. 
Liefde, dat is geen wonder. 
Maar de hoop, dat is haast niet te geloven.  
Ikzelf, zegt God, ik ben er van 
ondersteboven. 

 

                                               CHARLES PÉGUY 
VERTALING FRANS VAN BLADEL      
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DIENST IN DE ONDERWEGKERK - Hoog Soeren 
 

Zondag 29 Juli, geen dienst in onze kerk, maar 
wel te  begrijpen. Bij de koffie  de week er 
voor werd afgesproken om naar de onderweg 
kerkdienst  in Hoog Soeren te gaan. Huib 
haalde 4 dames op bij onze kerk en de 
anderen kwamen met  eigen vervoer (fiets of 
auto). Voorganger was daar onze pastoraal 
medewerker Theo van Driel.  Ik was in jaren 
niet meer in het kerkje van Hoog Soeren 
geweest, maar de ontvangst en binnenkomst 
voelde als een warme mantel. De kerk was 
goed bezet, waaronder 15 mensen uit onze 
gemeente.   
De overdenking van  Theo was uit Marcus 
6;  45-52. Ik  moest denken aan de keren dat 
je in je eigen leven aan iets begint en al snel 

tot de conclusie komt “dit  kan ik niet”  wat is het dan  fijn als er iemand komt die 
zegt, zoals Jezus tegen zijn dicipelen ‘’probeer het maar, Ik help je  wel!” 
De dienst werd omlijst door mooie liederen uit het nieuwe liedboek, (283 en 917) 
die door de kerkgangers uit volle borst werden meegezongen. Theo besloot zijn 
overdenking met het onderstaand gedicht: 
 
     Vaar ik met mijn wankel scheepje; op die grote wijde zee! 
Wilt U dan mijn stuurman wezen? vaar als het kan, toch met mij mee!!! 
     Ben ik omringd door wilde golven; is mijn kompas ook stuk gegaan; 
voor ik word door de vloed bedolven, komt u op de brug maar staan! 
      Beukt de storm mijn scheepje vele keren, Ben ik ver van het veilig  huis        
      vandaan! 
helpt U mij dan navigeren, dan kan mijn scheepje verder gaan! 
      Dreigt mijn schip dan eens te stranden; ben ik nog ver van het veilige huis 
Neemt U het stuur dan in Uw handen, dan kom ik  met mijn scheepje 
veilig  thuis.  
  
De dienst werd besloten met het zingen van lied 289 uit de doopsgezinde 
bundel: “Ik voel de winden Gods vandaag”. 
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Met ons allen hebben we toen nog gezellig  nagepraat met koffie bij hotel Berg 
en Dal in hotel Hoog Soeren. 

Mies Walgien 
 

                     
 
 
 

    
 
 
 
 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYmbW75vTcAhWDaVAKHYw8B0oQjRx6BAgBEAU&url=http://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view?coll%3Dngvn%26identifier%3DKBMI01:50295&psig=AOvVaw25L3zXDKjY2wEi4un0Otai&ust=1534619782379455


13 
 

MUZIEKDIENSTEN in SEPT- OKT & NOV 
 
>>>  Zondag 9 september 2018  12.00 uur   
JAZZMUZIEK IN DE KERK 
Het Orgel Trio: 
Berry van Berkum, orgel    
Steven Kamperman, alt- en basklarinet 
Dion Nijland, contrabas 

Het kerkorgel heeft in de Jazz niet echt een 
belangrijke rol en Jazz klinkt ook niet zo 
vaak in de kerk. Toch is het orgel heel 
geschikt voor dit genre, zoals bijvoorbeeld 
Count Bassie liet horen. Organist Berry van 
Berkum heeft de traditie opgepakt en 
samen met misschien wel de beste 
klarinettist van Nederland, Steven 
Kamperman, richtte hij Het Orgel Trio op, 

waarbij contrabassist Dion Nijland het anker werd tussen de twee 
hoofdrolspelers.  
Het trio zal in de Muziekdienst van 9 september een selectie spelen uit het oeuvre 
van altsaxofonist Charlie Parker (1920-1955). Maar ook grootheden als Duke 
Ellington (1899-1974) zijn te horen. Daarnaast begeleiden Berry, Steven en Dion 
de samenzang op swingende en jazzy wijze. Voorgangers in de Muziekdienst zijn 
ds. Pieter Oussoren en synodepresident ds. Andreas Wöhle (die zelf ook saxofoon 
speelt!). 
 
>>> Zondag  14 oktober 2018 12.00 uur 
Johannes de Heer: oud en nieuw 
Euwe en Sybolt de Jong, orgel en harmonium  
(met onder meer het originele harmonium van Johannes de Heer!) 
Sopraan: Lette Vos 
Altus: Niec van der Meulen 
Tenor: Theo van Willigenburg 
Bariton: Elbert de Jong 
 
Ze zijn vaak verguisd: de eenvoudige liederen uit de bundel van Johannes de 
Heer. Maar nog steeds zijn ze ook zeer geliefd. Ds. Pieter Oussoren heeft zich 
verdiept in de achtergrond van klassiekers als 'Welk een vriend is onze Jezus' en 
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'Vaste rots van mijn behoud' en ontdekte de 
kracht van de Engelstalige originelen.  
Sybolt de Jong maakt nieuwe arrangementen in 
traditionele en eigentijdse stijl en dat resulteert 
in een prachtig programma dat wordt gezongen 
door jonge solisten met spetterende 
harmoniumbegeleiding. Natuurlijk zingen de 
aanwezigen vele coupletten mee! Bijzonder is 
dat we ook het originele harmonium van 
Johannes de Heer zélf gebruiken. Dat 
instrument is door kleinzoon ds. Jos de Heer in 

bruikleen afgestaan aan de Lutherse Kerk van Apeldoorn.  
Voorganger op 14 oktober is ds. Pieter Oussoren. 
 
>>> Zondag 11 novenber 2018  
Libera me: Gabriël Fauré en Sint Maarten 
Orgel en piano : Dirk Zwart 
Altviool: Bas Egbert 
Sopraan: Cécile Beemster 
Altus: Jochem Baas 
Tenor: Theo van Willigenburg 
Bariton: Robert Brouwer 
Acteur: Arian Reymen 

Al jaren klinkt in de Lutherse Kerk op de tweede 
zondag van november het beroemde Requiem 
van Gabriel Fauré in intieme bezetting voor 
vocaal kwartet en orgel, piano en viool. Omdat 
de tweede zondag dit jaar valt op 11 november, 
Sint Maarten, wordt de muziek afgewisseld met 
een drie-acter waarin acteur Arian Reymen in 
de gedaante van Gabriël Fauré vertelt waarom 
de legendes van Sint Maarten zo belangrijk voor 
hem waren. Hij zal onthullen waarom Fauré 

voor zijn Requiem allereerst het bekende Libera Me componeerde en waarom hij 
dat werk precies op 11 november 1877 voltooide.  We horen hoe belangrijk 
heiligendagen als Sint Maarten waren in vorige eeuwen en hoe kunstenaars 
omgingen met tegenslag ziekte, vreugde en verdriet. En natuurlijk zingen we ook 
het enige Sint Maarten lied in het Liedboek (Gezang 744-Sint Maarten, strijdbaar 
man). 

Theo van Willigenburg 
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TAFELGESPREKKEN in SEPTEMBER en OKTOBER 
 
>>> 23 september 2018 12.00-13.00 uur     
Aan het einde van de Vredesweek 
 

Onze gast  aan tafel op 23 september is 
Jan Jaap van Oosterzee. Hij werkt als 
adviseur voor het Midden-Oosten en Azië 
bij PAX.  Vanuit zijn jarenlange ervaring, 
ondermeer als leider van het Euro-
Arabische dialoog-project, steunt hij 
organisaties met zijn kennis over politieke 
verandering, democratisering en 
vredesopbouw. We gaan met hem in 
gesprek over de mogelijkheden van vrede 
in het Midden-Oosten en over de 
krachten die verandering mogelijk maken 
en verhinderen.  Hoe moeten we de 

politieke situatie duiden (als dat al mogelijk is)? Kunnen we een beetje begrijpen 
wat de oorzaken zijn van de gruwelijke oorlog in Syrië en Irak? Is het Westen daar 
ook debet aan? Welke rol speelt de Islam (althans bepaalde extreme afglijders 
daarvan)? Moet je als christen het sturen van F16's naar Syrië en Irak steunen of 
juist niet (zoals de Doopsgezinde Broederschap)? Veel vragen waarop we in een 
uur geen sluitende antwoorden verwachten maar ons wel willen laven aan de visie 
van iemand die beroepsmatig en persoonlijk zeer betrokken is bij het vredeswerk. 
 
Na een broodje en wat te drinken gaan we onder leiding van Theo van 
Willigenburg met Jan Jaap van Oosterzee in gesprek. Toegang vrij (schaaltje). 
 
Thema van de Vredesweek 2018: Generaties voor vrede! 
 
>>> 28 oktober 2018 12.00 met Joël Vlasblom 
Wat is effectieve hulp aan sociaal gemarginaliseerde mensen? 
 
Joël Vlasblom rondde in augustus zijn predikantsopleiding af aan the 
Protestantse Theologische Universiteit en werkt momenteel aan zijn 
afstudeeronderzoek onder leiding van prof. dr. Fernando Enns, die zich binnen 
de VU specialiseert in processen van rehabilitatie, vrede en verzoening.  
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Joël doet onderzoek naar vormen van 
herstellend werk en pastoraat onder 
mensen in de marge van onze 
samenleving, zoals veelplegers die 
gedwongen moeten afkicken en ex-
gedetineerden die niet kunnen 
ontsnappen aan de zelfkant. Hoe kun je 
zulke vaak moeilijk bereikbare mensen 
effectief helpen? Wat is werkelijk herstel 
en wat is daar voor nodig (en wat staat het 
in de weg)? Hoe kunnen christenen hen 
helpen in een samenleving waar het gaat 
om zelfredzaamheid, zelfbeschikking en 

lik-op-stuk wanneer je je niet aan de regels houdt? Is een zachtere benadering 
altijd beter en liefdevoller? 
 
Na een broodje en wat te drinken gaan we onder leiding van Theo van 
Willigenburg met Joël Vlasblom in gesprek. Toegang vrij (schaaltje). 
 
Er zijn geen Tischredegesprekken op de vierde zondagen van november 
(Voleindingszondag - gedachtenis overledenen) en december (Vierde Advent) 

Beiaardier Bob van der Linde schept sfeer in Arnhem 
 
Een droombaan. Zo typeert Bob van der Linde (23) zijn job. Sinds januari is hij 
beiaardier van de Eusebiuskerk in Arnhem en daarmee de jongste beiaardier van 
Nederland. Het heeft iets magisch: niemand ziet je spelen en toch hoort iedereen 
wat ik doe. Het maakt mensen gelukkiger als ik een vrolijk lentelied speel terwijl 
ze op de markt hun kaas kopen. 
 

 
 

Het volledige artikel over Bob, een 
van onze organisten, is te lezen 
via: 
https://www.rd.nl/muziek/beiaardie
r-bob-van-der-linde-schept-sfeeer-
in-arnhem-1 
De link staat straks ook op onze 
website. 

https://www.rd.nl/muziek/beiaardier-bob-van-der-linde-schept-sfeeer-in-arnhem-1
https://www.rd.nl/muziek/beiaardier-bob-van-der-linde-schept-sfeeer-in-arnhem-1
https://www.rd.nl/muziek/beiaardier-bob-van-der-linde-schept-sfeeer-in-arnhem-1
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Broodvermenigvuldiging in Israel, in Tabga 

                                          
 

et afgebeelde mozaïek is uit de 
Benediktijnerkerk van de 

Broodvermenigvuldiging in 
Israël, in Tabga. 
En het bijzondere van die 
afbeelding is dat er maar vier 
broden op staan. 
Toen ik daar was probeerde 
de gids uit te leggen waarom 
dat was.  
Zij zei, dat het waarschijnlijk is dat de  
maker van het mozaïek het uit 
overwegingen van symmetrie het bij vier gelaten 
heeft.    
 
Dat mag zo zijn en het is misschien ook wel waar. 
Maar ik heb ooit een andere uitleg gehoord. 
Niet over hoe het zo gekomen is, maar wat het wellicht wil vertellen: 
Het mozaïek bevindt zich in de kerk, in de vloer vlak voor het altaar.  
En is het altaar, de tafel, niet altijd de plaats waar het brood ligt dat wij delen tot 
Jezus’ gedachtenis – het laatste brood? 
Zo sluit het aan bij wat wij hoorden uit het evangelie, 
Namelijk dat hoezeer wij ook op God en op Jezus vertrouwen, God en Jezus er 
ook op rekenen dat wij wat doen. Ons brood in handen geven van Hem die onze 
gastheer is. 
 
Straks vieren wij de Maaltijd van de Heer. 
Dan komt er brood op tafel. En dan zijn er misschien maar vier broodjes in de 
mand in het mozaïek in de vloer, maar het vijfde ligt op tafel, het laatste, het 
nodige. 
 
Dat kleine beetje brood zal genoeg zijn wanneer het gedeeld wordt in de geest 
van Christus – let maar op! 

 
Ds. Gerard van der Brug. 

 

H 
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ACTIVITEITENBOEKJE 2018-2019 Oranjepark Kerken 

 
 
Voor de activiteiten, 
georganiseerd door de 
programmacommissie van de 
drie Oranjepark kerken, 
verwijzen wij graag naar het 
mooie programma boekje dat 
deze commissie heeft 
samengesteld. 
Exemplaren van dit boekje 
liggen in een bakje op onze 
leestafel in de Lutherzaal. Om 
te raadplegen of om mee te 
nemen. 
 
 
 
 
 
 

ZIE BLADZIJDE 33 
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AGENDA: SEPT-OKT-NOV 
 

SEPTEMBER 
09 Muziekdienst  

Jazzmuziek in de kerk. Zie blz.13 
12.00 uur Koffie en thee om 11.00 uur in 

de Lutherzaal 
13 Literatuurkring 20.00 uur Doopsgezinde kerk 
17 Inspiratiebijeenkomst over vrede en 

gerechtigheid 
20.15 uur Regentessekerk 

20 Kerkenraadsvergadering 20.00 uur  
20  Themacafé 16.30 uur Regentessekerk 
23 Gast aan tafel 

Jan Jaap van Oosterzee. Zie blz.15 
12.00 uur Na de dienst van 10.00 uur 

25 Eat & Meat 17.45 uur Doopsgezinde kerk 
26 Leerhuis, Lutherse preken bij het Oude 

Testament van Eberhard Jüngel 
10.15 uur Regentessekerk 

 
OKTOBER 

10 Leerhuis, Lutherse preken bij het Oude 
Testament van Eberhard Jüngel 

10.15 uur Regentessekerk 

12 Esther, een Perzisch sprookje 20.00 uur Doopsgezinde kerk 
14 Muziekdienst - Johannes de Heer,  

“oud en nieuw”. Zie blz.13 
12.00 uur Koffie en thee om 11.00 uur in 

de Lutherzaal 
16  Kerkenraadsvergadering 20.00 uur  
18 Themacafé 16.30 uur Regentessekerk 
24 Leerhuis, Lutherse preken bij het Oude 

Testament van Eberhard Jüngel 
10.15 uur  Regentessekerk 

28  Gast aan tafel 
Joël Vlasblom; zie blz.15 

12.00 uur Na de dienst van 10.00 uur 

30 Eat & Meat 17.45 uur Doopsgezinde kerk 
 
NOVEMBER 

03 Themadag 
Beelden van hemel en hel 

11.00  - 
16.30 uur 

Regentessekerk 

08 Literatuurkring 20.00 uur Doopsgezinde kerk 
11 Muziekdienst 

Fauré en St. Maarten. Zie blz.14 
12.00 uur Koffie en thee om 11.00 uur in 

de Lutherzaal 
14 Leerhuis, Lutherse preken bij het Oude 

Testament 
10.15 uur Regentessekerk 

15 Themacafé 16.30 uur Regentessekerk 
16 Film. Collateral Beauty 16.30 uur Regentessekerk 
20  Kerkenraadsvergadering 20.00 uur  
27 Eat & Meat 17.45 uur Doopsgezinde kerk 
28 Leerhuis, Lutherse preken bij het Oude 

Testament 
10.15 uur Regentessekerk 
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Datum Zondagsnaam Bijzonderheden Antependium 

Aanvang Voorganger   2e collecte 

2 sept. 14e zondag na Trinitatis   groen 
10.00 uur diaken Th. v. Driel   restauratiefonds 

9 sept. 15e zondag na Trinitatis muziekdienst groen 
12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 

  ds. A. Wöhle     
16 sept. 16e zondag na Trinitatis   groen 

10.00 uur ds. J. Eldering   orgelfonds 
23 sept. 17e zondag na Trinitatis Avondmaals- groen 

10.00 uur ds. P. Oussoren viering diaconie t.b.v. Nepal 
  Gast aan Tafel     

30 sept. 18e zondag na Trinitatis   groen 
10.00 uur ds. C. Baas   onderh. gebouw 

7 okt. 19e zondag na Trinitatis   groen 
10.00 uur hr. R. Bloemendal   restauratiefonds 

14 okt. 20e zondag na Trinitatis muziekdienst groen 
12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 

        
21 okt. 21e zondag na Trinitatis   groen 

10.00 uur ds. J. Eldering   orgelfonds 
28 okt. 22e zondag na Trinitatis Avondmaals- groen 

10.00 uur ds. L. v. Hilten viering diaconie t.b.v. Nepal 
  Gast aan Tafel     

4 nov. 23e zondag na Trinitatis oogstdienst groen 
10.00 uur diaken Th. v. Driel   onderh. gebouw 
11 nov. 24e zondag na Trinitatis muziekdienst groen 

12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 
18 nov. 25e zondag na Trinitatis Avondmaals- groen 

10.00 uur ds. A. Metske viering diaconie t.b.v. Nepal 
25 nov. Eeuwigheidszondag   wit 

10.00 uur hr. R. Bloemendal   restauratiefonds 
2 dec. 1e Advent   paars 

10.00 uur ds. J.E.  Leentfaar-   orgelfonds 
  van der Brug     
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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 hr. P. Roomer hr. E. Brasz hr. F. v.d. Kraats 
hr. M. Brand mw. L. Roomer hr. B. v. Berkum mw. A. Leentfaar 

hr. P. Roomer hr. P. Roomer hr. T. v. Willigenburg hr. H. v. Iwaarden 
        

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart mw. J. Kleinbussink 
hr. P. Roomer mw. A. Leentfaar hr. E. Brasz hr. F. v.d. Kraats 
mw. L. Roomer mw. L. Roomer hr. D. Delsman mw. C. Honders 

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

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart mw. J. Kleinbussink 
hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg   hr. F. v.d. Kraats 
hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. B. Holstein mw. A. Leentfaar 

hr. M. Brand hr. M. Brand   hr. H. v. Iwaarden 
hr. P. Roomer mw. L. Roomer gebr. E. & S. mw. N. Groeneweg 

hr. M. Groeneweg hr. P. Roomer de Jong hr. F. v.d. Kraats 
    hr. T. v. Willigenburg   

hr. M. Brand mw. J. Mulder hr. B. v.d. Linde mw. C. Honders 
hr. Th. v. Driel hr. Th v. Driel hr. E. Brasz hr. H. v. Iwaarden 

hr. M. Groeneweg mw. L. Roomer hr. D. Zwart mw. A. Leentfaar 
mw. L. Roomer hr. M. Groeneweg   hr. F. v.d. Kraats 

       
mw. L. Roomer mw. J. Mulder hr. D. Zwart mw. J. Kleinbussink 

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

hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg hr. T. v. Willigenburg hr. H. v. Iwaarden 
hr. M. Brand mw. J. Mulder hr. D. Zwart mw. C. Honders 

hr. Th. v. Driel hr. Th. v. Driel hr. E. Brasz hr. H. v. Iwaarden 
hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. W. Tilstra mw. J. Kleinbussink 

hr. M. Groeneweg mw. A. Leentfaar   hr. F. v.d. Kraats 
hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart mw. C. Honders 

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

 
 

NATIONALE ORGELDAG Zaterdag 8 September  
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VAN HARTE GEFELICITEERD 
 

VERJAARDAGEN 75-PLUSSERS 
Wij wensen u van harte geluk: 

                     

 
 

VAN DE KERKRENTMEESTER 
 
Collecte opbrengsten mei, juni en juli 2018. 

Kerk en diaconie €  540,60 
Muziekfonds €  567,00 
Orgelfonds €    92,30  
Restauratiefonds €  111,90 
Diaconie  €    99,30 

 
De kerkrentmeesters. 

                                
                    
                                                               De nieuwe methode van collecteren? 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA9N65qvfcAhUDY1AKHQKnBXgQjRx6BAgBEAU&url=https://wichmond.protestantsekerk.net/nieuws&psig=AOvVaw1T26i0QNUQLUeX2fK4G94A&ust=1534706709470824
https://www.animaatjes.nl/lijnen/bloemen-en-natuur/lijnen-bloemen-en-natuur-280287


24 
 

Ds. Andreas Wöhle 30 jaar geleden geordineerd in de  
Lutherse Kerk van Apeldoorn 

 
Tijdens de Muziekdienst op 9 
september 2018 zal, naast ds. Pieter 
Oussoren, ook onze nieuwe 
synodepresident ds. Andreas Wöhle 
voorgaan. 
Het is dan namelijk 30 jaar geleden dat 
hij in de Lutherse Kerk van Apeldoorn 
werd geordineerd als Luthers 
predikant. Voorgangers destijds waren 
de toenmalige synodepresident ds. 
Eddy Hallewas en ds. Nico Vlaming. 
Maar er waren vele ander predikanten 
aanwezig die Andreas Wöhle de hand 
oplegden, waaronder de onlangs 
overleden prof. Joop Boendermaker. 
Het orgel werd in de dienst bespeeld 
door Miep Mooij! Op de foto’s zijn 
meerdere gemeenteleden te 
herkennen in de kerk en de Lutherzaal 
(in oude staat). Wat een verschil met 
nu en hoe heerlijk gedateerd! 

 
De Muziekdienst in september wordt dus vooral een bijzondere dienst voor    
ds. Wöhle. Toen was het 11 september 1988, nu is 9 september 2018:  op 
twee dagen na dertig jaar later! 
 
Op de voorkant van de liturgie van toen wordt Luther geciteerd:  
“Wij mensen kunnen wel bisschoppen wijden en dominees beroepen, maar 
het is de heilige geest alléén, die goede predikanten maakt: doet hij het niet, 
dan is het tevergeefs.”   
Zo is het! 
 

Theo van Willigenburg 
 



25 
 

           
Ds. IJda de Mol-Buizert                                    Handoplegging door…………………. 
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Hr. Krijn Hofland? 
 

GROTE OPRUIMACTIE 
 
Er is hard gewerkt op zaterdag 16 juni. Een grote container voor de deur en een 
groep vrijwilligers om de klus te klaren. 
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 Zonder woorden!! 
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MIJN ERVARING MET DE BUNDEL VAN  
JOHANNES DE HEER 

 
 
“Mijn ervaring met de bundel 
van Johannes de Heer”, schrijft 
mevrouw van der Knaap boven 
haar ingezonden stukje. Hier 
volgt haar verhaal: 
Ik kom uit een streng gerefor-
meerd gezin. Bij ons stond de 
bundel van Johannes de Heer 
altijd op het harmonium. Mijn 

ene broer was organist en mijn andere broer speelde trompet. Op zondagen, 
nadat we al twee keer naar de kerk waren geweest, stond ons hele gezin om het 
harmonium om de liederen te zingen. Op deze zondagen waren er altijd 2 
ongetrouwde tantes aanwezig, zij konden goed zingen en wilde dat ook graag 
laten horen. In mijn ogen waren het reuzen van 
tantes, zij hadden een enorme boezem (red.: 
goed klankbord) en schoenmaat 45! Mijn Vader 
mocht van Moeder nooit meezingen, hij kon 
volgens haar niet genoeg toon houden. 
Tijdens het zingen stond mijn Moeder altijd 
achter mij, zij prikte steeds in mijn rug omdat zij 
vond dat ik niet hard genoeg zong en mijn mond 
niet ver genoeg open deed. Ik werd dan altijd 
heel boos en opstandig waardoor ik helemaal niet 
meer wilde zingen. Maar ik durfde er niets van te 
zeggen, mijn Moeder was een erg dominante 
vrouw. 
Al met al kijk ik met gemengde gevoelens terug op 
deze zang-zondagmiddagen. Mijn broers kunnen nog steeds cynische grappen 
maken over dit gebeuren bij ons thuis en over onze tantes. Ik vond het toen iets 
te veel van het goede op één dag. 
Maar zondag 14 oktober zit ik vooraan.  
 

Mw. N. van der Knaap  
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy1ZXn7_TcAhWSb1AKHXf6BIMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rd.nl/muziek/johannes-de-heer-evangelist-in-woord-en-lied-1.602024&psig=AOvVaw02TKvMjOA917Ajq0EWEtJo&ust=1534622166166866
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW86Sf9fTcAhUJPFAKHQvOD4oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/p/muziekboek-johannes-de-heer-1-1011/1001004005317846/&psig=AOvVaw2BTllkxTfs7N3F5bhx9TWn&ust=1534623658711855


30 
 

DE BEDWELMENDE DOEKEN VAN QURAISEH 
 
De Lutherse Kerk van Apeldoorn exposeert in de  fraai gerenoveerde kerk 
al een jaar lang werk van de Irakese kunstenaar Mohammed Quraiseh 
(1965). Quraiseh werd geboren in Bagdad, studeerde daar af aan de 
kunstacademie en vluchtte naar Nederland tijdens de Irakoorloog. Die 
oorlog is een belangrijk thema in Quaraiseh's werk. Zijn schilderijen 
hebben een sterke sculptuur, met een combinatie van zachte en felle 
kleuren, waarbij een mengeling van twee culturen voelbaar is: de 
mystieke Arabische en de traditioneel Europese.  
 

 
           
 
 
Initiatiefnemer voor de permanente expositie in de Lutherse Kerk is 
ouderling-kerkrentmeester Paul Roomer. Aan hem vraag ik hoe hij 
Quraiseh en zijn werk heeft leren kennen. 
       "Mijn vrouw Lisette en ik verzamelen al lange tijd kunst. Dat doen we 
niet om te investeren, maar we kopen wat we mooi vinden. Meestal 
proberen we kunstenaars zelf te benaderen om het verhaal achter het 
kunstwerk te horen, dan gaat alles veel meer leven. Ongeveer tien jaar 
geleden waren we in een restaurant en zagen daar een aantal mooie 
werken aan de muur hangen. We hebben uitgezocht wie de kunstenaar 
was, zijn naam opgezocht op internet en contact gezocht. Nog geen week 
later waren we bij Quraiseh op z’n atelier in Amersfoort. Sinds die tijd 
kopen we regelmatig werk van hem. Ongeveer 5 jaar geleden is hij met z’n 

Erosions horizontal II 



31 
 

gezin naar Canada verhuisd en heb ik een deel van mijn kantoor 
gereserveerd voor zijn atelier en voor de opslag van zijn voorraad 
kunstwerken in Nederland. Ongeveer 3 tot 5 maanden per jaar “logeert” 
hij in mijn kantoor en maakt hij nieuw werk." 
"Waarom spreekt zijn werk je zo aan?" 
        "Je ziet zijn eigen leven en ervaringen terug in de doeken die hij maakt. 
Daarbij heeft hij een uniek kleur- en materiaalgebruik. Hij werkt veel met 
acryl, ecoline en voorwerpen die hij uit Egypte, Irak en Marokko 
meebrengt. Ook maakt hij zijn eigen papier dat hij op de doeken toevoegt. 
Het is heel divers en dat spreekt mij aan. Ik vind zeker niet al zijn werk mooi 
en de kwaliteit is ook afhankelijk van de “mood” waarin hij op het moment 
van het maken verkeert. Dat maakt alles wat hij schildert wel heel 
levensecht." 
"Kun je iets zeggen over doeken die momenteel worden geëxposeerd in de   
Kerk?" 

De twee grote werken voorin 
de kerk horen bij elkaar en 
heten Tyrant I en II, een 
verwijzing naar de tiran 
Saddam Hussein. 
Kenmerkend zijn die delen 
op het doek die hij met een 
brander heeft bewerkt, 
geblakerd zwart en gaten in 
de verbrande stukken, 
verwijzend naar de 
verwoestingen in zijn 
vaderland. Toch is het 
opvallend dat in deze werken 
ook heldere kleuren (oranje, 
rood) worden gebruikt. Is dit 
een verwijzing naar de goede 
tijden die er hopelijk weer 
aankomen in zijn land?  

 
 
 

Tyrant I 
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De twee andere werken zijn veel ingetogener qua kleur- en materiaal-
gebruik en maken deel uit van een drielluik onder de titel Warm Energy. 
Hier zijn hele fijne materialen (stro, papier e.d.) gemengd met verschillende 
media (acryl, ecoline e.d.)." 
   

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Theo van Willigenburg 
 

                                               

De expositie van de 
schilderijen van Quraiseh 

is de eerste, derde en 
vierde zondag van de 

maand te bekijken tijdens 
en na de reguliere 

kerkdienst (10.00) en op 
de tweede zondag van de 

maand tijdens en na 
Muziekdienst (12.00). 

 

Tyrant II 

Warm energy 



33 
 

OPWAARTS - 20 EURO – 20 EURO – 20 EURO- OPWAARTS 
 

 

 
 
 

 

 

 op 
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OPEN MONUMENTENDAGEN 2018  
 

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’! 
Aanmelden bij: M. Groeneweg. 

 

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  
 

Evangelisch-Luthers Dagboek 2018-2019 
 
Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2018-2019. Dit boek kan voor u 
een dagelijkse begeleider worden voo het komende kerkelijke jaar. Elke dag wordt een 
bijbellezing aangereikt met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. U heeft met 
dit boek een waardevolle verzameling van teksten in handen. 
 
De prijs van het dagboek is 16 Euro.  
 
Intekenlijst ligt vanaf 9 september in de Lutherzaal. 
 
 
 

O 

http://www.pknclassisapeldoorn.nl/
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KERKKORENDAG 6 OKTOBER LUTHERSE KERK GRONINGEN 
 Luth.Werkgr. voor Kerkmuziek 

 
De jaarlijkse Kerkkorendag van de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek vindt dit najaar 
plaats op zaterdag 6 oktober in de Lutherse Kerk in Groningen. In deze kerk (aan de 
Haddingestraat 23) werd een jaar geleden het voormalige Schnitgerorgel in oude luister 
hersteld.  
Aan de kerkkorendag wordt tevens meegewerkt door de kinderen van de 
Jeugdmuziekdagen die dit voorjaar plaatsvond. De muzikale leiding is in handen van Els 
Hermanides en Tymen Jan Bronda, cantor-organist in Groningen.  
Evenals vorig jaar zijn niet alleen de koorzangers van de Lutherse cantorijen uitgenodigd, 
ook van harte welkom alle zangers die het leuk vinden om een dag lang kerkmuziek te 
zingen.  
 
Vanaf 10.00 uur is er koffie en thee, de repetities beginnen om 10.30 uur. Zelf lunch 
meenemen.  
De afsluitende vesper is om 15.30 uur.  
Aanmelding voor 24 september bij Els Hermanides:  
e.hermanides@hetnet.nl of 020 644 60 87.  
 
Indien gewenst kan de muziek tevoren opgestuurd worden.  
Wij hopen u allen weer in grote getale op 6 oktober in Groningen te kunnen ontmoeten!  
 
Namens het bestuur van de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek,  
Els Hermanides, contactpersoon koren 

 

UITNODIGING VAN DE NLVB ONTMOETINGSDAG OP    
29 SEPTEMBER - LEEUWARDEN 

 
Op 29 september a.s. komen oud-katholieke en lutherse vrouwen en hun gasten weer bij 
elkaar om samen interessante dingen te doen. Deze keer in Leeuwarden, de Culturele 
Hoofdstad van Europa met als thema mienskip (gemeenschap). Gemeenschap is ook het 
thema van onze ontmoetingsdag. 
De Nederlandse Lutherse Vrouwenbond en de Stichting Oud-Katholieke Vrouwen in 
Beweging hebben een expositie ingericht met als titel:  

Mienskip door het Lam: utopie of ideaal? 
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De expositie bestaat uit foto’s en teksten van priester/kunstenaar Annemieke Duurkoop 
en uit een kruiswegstatie, gemaakt door gemeenteleden van verschillende kerken in 
Leeuwarden.  
De expositie is interactief en dat betekent dat we op 
deze ontmoetingsdag ook zelf aan de slag gaan in de 
vorm van een workshop. 
  
Aan u vragen wij een tekst en/of 
afbeelding mee te nemen die voor u een 
bijzondere betekenis heeft. 
 
Programma van de dag: 
De ontmoetingsdag begint om 10.00 uur met inloop, koffie met een Fries lekkernij en het 
bekijken van de expositie.  
Na een korte viering stappen wij op de CITYTRAIN voor een ludieke rondleiding door 
Leeuwarden onder leiding van een bevlogen en bekwame gids. 
Daarna wordt u een heerlijke lunch aangeboden. 
Vervolgens gaan we ons verdiepen in de expositie in de vorm van een workshop. Eén 
workshop betreft de kruiswegstatie, de andere workshop betreft het werk van 
Annemieke Duurkoop.  

Mienskip door het Lam: utopie of ideaal? 
Kom kijken, doe mee en vind jouw antwoord.  

Als we tijdens de workshop elkaars antwoorden bekijken en met elkaar daarover in 
gesprek raken, dan ontstaat er als vanzelf een gemeenschap. Immers gemeenschap vorm 
je door samen betekenis aan de werkelijkheid te geven. 
We sluiten de dag af met een slotwoord en een lied. Rond 15.30 uur gaan we gezegend 
op huis aan.  
Locatie: Lutherse Kerk Leeuwarden 

Nieuwe Oosterstraat 28-30 
8911 KN Leeuwarden 

 
• (voor degenen met een smartphone: op Google 

maps intypen ‘Lutherse kerk Leeuwarden’) 

 
 
Deelname aan deze ontmoetingsdag is voor lutheranen geheel kosteloos. Ook uw 
reiskosten mag u declareren bij de NLVB. 
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Graag aanmelden en declareren reiskosten via h.v.axler@gmail.com  
Reiskosten declareren, met kopie van kaartjes of print van reisbewijs OV. Met de auto  
19 ct per kilometer. 

Ook mannen zijn van harte welkom op onze activiteiten. Neem gerust uw partner of 
vriend mee. Voor degenen die niet zo goed ter been zijn en met de trein komen, regelen 
we vervoer van het station naar de Lutherse kerk.  
 

VAKANTIEGELD SAMEN DELEN 
 

n de afgelopen maanden werd voor de achtste keer de actie Vakantiegeld Samen Delen 
gehouden. Deze actie is een initiatief van meer dan twintig kerken en 

geloofsgemeenschappen in Apeldoorn. Mensen die in mei hun vakantiegeld ontvingen, 
werden door de deelnemende kerken uitgenodigd (een deel van) dat geld te delen met 
mensen in Apeldoorn die het minder hebben. 
Resultaten 
De actie leverde dit jaar het  recordbedrag van € 104.410. Dat is ruim € 10.000 meer dan 
vorig jaar. Ruim 650 mensen droegen aan de actie bij. Ook waren er nog nooit zoveel 
aanvragen: 819. Na toetsing van de aanvraag aan de criteria van de actie werden 727 
aanvragen toegekend. Vorig jaar deden 604 mensen een aanvraag, waarvan er 541 
werden toegewezen. Het opgehaalde geld wordt in zijn geheel verdeeld over de 
aanvragers. Daarbij wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling. 
Dank 
Iedereen die aan deze actie heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt: gevers, leden van 
de werkgroepen en zij die iets voor de actie hebben gedaan. We zijn dankbaar voor dit 
mooie resultaat. Tegelijkertijd bepaalt de actie ons weer van de omvang en de impact van 
armoede in onze stad. 
 

Theo van Driel 
 

LEERGANG LEREN VAN LUTHER 
 

Solus Christus, Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia 
De Leergang Leren van Luther is begonnen in het seizoen 2012 – 
2013 en is inmiddels uitgegroeid tot een intensieve cursus met 5 
bijeenkomsten van telkens 1,5 uur die gegeven wordt op 9 
plaatsen in Noord- Oost en Zuid Nederland. Elke leergang wordt 
afgesloten met het bekijken en bespreken van een film die 
aansluit bij het thema van dat jaar.  
In het seizoen 2016 – 2017, het jaar van de herdenking van de 
'start' van de Reformatie, was het thema Niet te koop: verlossing, 

I 
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mensen en de schepping zijn niet verhandelbaar. Centraal stonden de  95 stellingen van 
Maarten Luther en wat die hebben bewerkt.  
In het seizoen 2017 – 2018 was het thema Een waarlijk menselijke God over de betekenis 
van Christus voor Maarten Luther.  
In het seizoen 2018 – 2019 hebben we gekozen om ons te richten op de vier "Sola's" van 
de Reformatie (wat betekenen die eigenlijk?). 
We beginnen de serie met het aangrijpende verhaal van de Lutherse predikant in de   
Nikolaikirche van Leipzig die met de door hem georganiseerde Vredesvespers de    
aanleiding vormde voor de val van de Muur in 1989.  
Wat betekenden de vier sola's voor hem? 
 
Cursusinhoud 
Solus Christus (alleen Christus), Sola Fide (alleen door geloof), Sola Scriptura (alleen uit de 
Schrift) en Sola Gratia (alleen uit genade). In deze vier Latijnse slogans wordt Luthers 
revolutionaire theologie samengevat. Maar wat betekenen die vier sola's nu precies en 
waarom zijn ze zo fundamenteel voor een christen (nog steeds of juist nu!) in onze huidige, 
laat moderne cultuur? Die vraag onderzoeken we in vijf bijeenkomsten. 
 
1. Leven uit de sola’s 
Docent: ds. Pieter Oussoren 
Tijdens de eerste bijeenkomst staat niet de 'theorie' centraal maar de 'praktijk'. Wat 
hebben de vier sola's te betekenen in de praktijk van ons leven? We gaan te rade bij het 
levensverhaal van Pfarrer Christian Führer, Luthers predikant van de Nikolaikirche in 
Leipzig ten tijd van de 'Wende' eind jaren tachtig. Christian Führer organiseerde in de 
Nikolaikirche de maandagse Vredesvespers die leiden tot de massademonstraties die 
uiteindelijk uitmondden in de val de Muur. Wat betekende 'alleen door geloof', 'alleen 
Christus' en vooral 'alleen uit genade' in die tijd voor Christian Führer? We putten uit zijn 
ervaringen en belevenissen die in vertaling zijn verschenen als Geloof laat een Muur vallen 
(Skandalon 2017). Het is raadzaam dit boek aan te schaffen. Het heeft al vele mensen diep 
geraakt. Het boek is verschenen bij uitgeverij Skandalon                              (zie: 
www.skandalon.nl/shop). 
 
2. Solus Christus  
Docent: ds. Louisa Vos 
Vanaf de tweede bijeenkomst richten we ons vizier op Maarten Luther zelf. Als Luther 
bevangen werd door twijfel, aanvechting en angst om tekort te schieten herinnerde hij 
zich de woorden van zijn orde-overste en biechtvader Johann von Staupitz: Wend je tot 
Christus, want in Christus laat God zijn volledig menselijke gezicht gezien. In Christus 
worden we ten diepste aanvaard en geheeld. Daarom: solus Christus (Christus alleen!). 
Maar wat betekent het wanneer we God alleen maar in Christus kunnen en mogen 
opzoeken? Doet Christus recht aan het beeld van God dat mensen vanouds hebben: God 
als het Opperwezen dat de wereld en de geschiedenis en ons leven bestuurt? Hoe zit dat 
bij ons en hoe ziet ons Godsbeeld eruit? 
  

http://www.skandalon.nl/shop
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3. Sola Gratia 
Docent: ds. Susanne Freytag 
Het 'door genade alleen' (sola gratia) lijkt de kern te vatten van Luthers verzet tegen elke 
gedachte dat mensen op eigen kracht heil kunnen verwerven. Dat was in zoverre geen 
nieuws dat de kerk altijd had verkondigd dat de mens niet op eigen kracht maar slechts 
door de gratie van God kan leven.  Maar Luther radicaliseert die overtuiging. Waar leidt 
dat toe? Hoe moeten we het 'heil' waarover de kerk spreekt in onze tijd begrijpen? Wat 
betekent het om alleen maar uit genade te leven, dus afstand te doen van alle manieren 
van zelfhandhaving? Een spannende vraag in een samenleving waarin leven en welzijn 
vooral worden beschouwd als iets waarover we zelf de regie voeren.  
 
4. Sola Scriptura 
Docent: prof. Dr. Markus Matthias 
De slogan 'door de Schrift alleen' (sola scriptura) zou in de theologie van Luther eerder 
‘solo verbo’ (door het Woord alleen) moeten heten. Daarmee protesteerde Luther tegen 
de aanspraken van kerk en geestelijkheid én tegen de dominante wetenschap van zijn 
dagen. Die wetenschap (de 'scholastiek') vormde de grondslag voor een alles omvattend 
mens- en wereldbeeld (zoals de natuurwetenschap dat doet in onze tijd). Wat bedoelt 
Luther als hij zegt dat we in de Schrift een andere waarheid (het Woord van God) moeten 
opzoeken?  
Wordt Luther met zijn Schriftberoep niet iemand die in de Bijbel alles vindt wat hij wíl 
vinden? Wat heeft zijn manier van bijbellezen ons te zeggen? 
 
5. Sola Fide 
Docent: dr. Theo van Willigenburg 
De slogan 'door geloof alleen' (sola fide) lijkt vooral Luthers verzet tegen de autoriteit van 
de kerk samen te vatten die in de cultuur van zijn tijd het hoogste religieuze en morele 
gezag belichaamde.  Luthers 'sola fide' betekent dat de kerk niet meer de beheerder van 
het heil kan zijn, maar slechts dienaresse van het Woord van God. Maar wat is 'geloof' 
eigenlijk? Gaat het slechts om het als 'waar' aannemen van wat je niet ziet of kunt 
beredeneren? Of is geloof iets dat ons geschonken wordt als een totaal nieuwe wijze van 
denken en voelen? 
 
Film 'Nikolaikirche' - 6 april 2019 
De serie wordt afgesloten met het gezamenlijk bekijken en bespreken van de film 
Nikolaikirche, gebaseerd op het gelijknamige boek van Erich Loest. 
Lutherse Kerk Zwolle 11.00-15.00 h 
 
Om aan deze serie deel te nemen, meldt u zich tot uiterlijk twee weken te voren aan bij 
het contactadres ter plaatse waar u de cursus wilt volgen. Na aanmelding krijgt u via de 
contactpersoon het cursusmateriaal uitgereikt. De kosten voor cursusgeld, de 
tekstbundel, koffie en thee bedragen € 20,00, te voldoen bij de eerste bijeenkomst. 
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Iedere leergang staat op zich. U kunt dus deelnemen ook als u de vorige leergangen niet hebt 
gevolgd.  
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Het “ONZE VADER” anders verwoord 
 
 
 

Onze Vader verborgen, 
uw Naam worde zichtbaar in ons, 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid en brood 
gerechtigheid is en genade - 
waar vrede niet hoeft bevochten, 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw hand op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst 
kome wat komt. 

 
Huub Oosterhuis 
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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 pastoraal team 
  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.com     
     
Ouderlingen         
hr. M. Groeneweg van Roekelweg 83 7335 HC Apeldoorn 06-15063209 
hr. P.J. Roomer Lage Landenlaan 56 7325 SH Apeldoorn 06-53380581 
hr. M.J. Brand Mozartlaan 139 7391 XG Twello 06-20434677 
Bijz. opdrachten / 
Ledenadministartie 

email: m.j.brand@planet.nl 
   

     
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  
Mw. L.M. Roomer-van  Lage Landenlaan 56              7315 SH       Apeldoorn 06-21526405 
der Laan email: lisette.vanderlaan@planet.nl  
   
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     

http://www.luthersekerkapeldoorn.nl/
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Cantor         
hr. Th. v. Willigenburg Oudegracht 291 3511 PA Utrecht 06-33912948 

hr. E. Brasz 
email: vanwilligenburg@kantacademy.nl 
F. Bollaan 29                          7312 MX       Apeldoorn          055-3556191  

 email: e.brasz@gmail.com  
     
Coördinator organisten       
hr. J.N. van de Braak Loolaan 392 7315 AD Apeldoorn 055-5769323 
Organist      
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 055-3550077 
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. 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. 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) :   Binnen de standaarden van de 
AVG blijft er ruimte om plaatselijk kerkenwerk als “gerechtvaardigde activiteiten” uit te 
voeren en in dat kader als gemeente en diaconie persoonsgegevens te verwerken.  Deze 
gegevens worden niet gedeeld met derden.   
Zie ook  het artikel in Opwaarts, jaargang nr. 97, nr. 3. 
 

mailto:vanwilligenburg@kantacademy.nl
mailto:elgapeldoorn@gmail.com
http://www.luthersekerkapeldoorn.nl/
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Druk: Drukkerij HODAK, Van Limburg Stirumweg 11    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 


