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Er gaat een verhaal…

De Groene Hoed
Het begon allemaal zo.
Als in de vroege Middeleeuwen het dorp
Apeldoorn ontstaat, wonen er vooral
boeren. Zij komen naar deze streken
omdat de grond er licht genoeg is om te
bewerken en omdat er voldoende water is.
Dat water komt van het Veluwe-massief en zoekt de laagte van de IJsselvallei.
Lichte grond, genoeg water; het trekt mensen aan. Die mensen moeten het
met elkaar zien te rooien. Dat gaat niet vanzelf. Als aan het einde van de 16e
eeuw de papierindustrie op gang komt, trekt er nog een ander slag mensen
deze kant op: ambachtslieden.
In de kronieken van het vroege Apeldoorn lezen wij hoe de bewoners
oplossingen vinden om de problemen van elke dag op te lossen. Precies daar
vinden wij de eerste vermelding van ‘De Groene Hoed’. Wij schrijven het jaar
1754. Uit de verslagen van de nog prille overheid valt op te maken wat het
probleem was en hoe de oplossing er uit zag.
Twee boeren, Jakob Klaaszoon en Hendrik Janszoon. Het zijn buren met
kleine boerderijen en akkers, in de buurt waar later de wijk Zevenhuizen
werd gebouwd. Als de kaarten betrouwbaar zijn.
Het conflict gaat om water. De een wil voor het vee een lage waterstand. De
andere heeft voor zijn gewassen (het gewas wordt genoemd: gerst) juist
belang bij een hogere waterstand. Als de een een sloot graaft, gooit de ander
die in de nacht erna weer dicht. De kwestie dreigt uit de hand te lopen. Dan
komt de zaak voor de schout, die verwijst naar ‘de groene hoed’.
Je moet de kronieken goed lezen om te ontdekken wat daarmee wordt
bedoeld. Aanvankelijk is het een boom, een eik, die in de zomer een
schaduwrijke plek biedt. De vorm van de boom doet denken aan een hoed.
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Op die plaats onder die boom komen mensen bij elkaar om met elkaar te
spreken, om hun geschillen uit te praten. Om te kijken hoe het verder moet
met het land, de dieren, de oogst, de huizen.
Wie wil, komt er bij en praat mee. Vele stemmen en één ding staat vast: ze
moeten er samen zien uit te komen. Eerder stoppen ze niet. Dat is waarschijnlijk ook gebeurd in de zaak tussen de twee genoemde boeren. Maar de
zaak komt niet meer terug in de kronieken en is dus waarschijnlijk opgelost.
Die oude eik stond eeuwenlang op de plaats waar nu de markt wordt
gehouden, het hart van wat later de stad zou worden. In die ontwikkelingen
sneuvelt de oude boom, maar niet het gebruik. Als symbool ervan komt er
een echte ´groene hoed´, die in het midden wordt gelegd als er gepraat moet
worden.
Begin 20e eeuw verdwijnt het ´proaten bij de groene hoed´. Bijna driehonderd
jaar troffen mensen elkaar daar, zonder dat er bloed vloeide. Zij dachten na
over waar het heen moest met de stad en het land. Het kwam altijd goed,
onder de groene hoed.
Het is daarom passend dat de programmacommissie van de Regentessekerk,
de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de
Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn deze naam koos voor het aanbod
aan cursussen, lezingen en kringen. Zij komen opnieuw samen ‘onder de
groene hoed’.
Kees Posthumus
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Vooraf

In dit Activiteitenboekje vindt u het overzicht van activiteiten die plaatsvinden in
de Regentessekerk en de Doopsgezinde Kerk gedurende het seizoen 2019-2020.
De activiteiten zijn bedoeld als mogelijkheden voor zingeving, contact met
samenleving en cultuur, ontmoeting en geloofstoerusting.
De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerden.
De Groene Hoed verzorgt en coördineert in samenwerking met anderen de
programmering. Ondanks de poging tot volledigheid kunnen er in de loop van het
jaar nog wijzigingen plaatsvinden door toevoeging of uitvallen van activiteiten.
De activiteiten vinden vrijwel allemaal plaats in de Regentessekerk of in de
Doopsgezinde Kerk. Wij hopen u in het komende seizoen te ontmoeten!
De opbouw van dit boekje
Tot en met pagina 20 treft u de informatie aan met betrekking tot de
zomeractiviteiten en de eenmalige activiteiten op datum.
Op pagina 21 t/m 27 volgen de activiteiten die het hele jaar door herhaald
worden (bijv. Themacafé, Basisvergaderingen of Eat & meet).
Informatie over cursussen en gespreks-, lees- of studiekringen (incl. het
leerhuis!) staat vermeld op de pagina’s 28 t/m 40.
Tenslotte vindt u vanaf pagina 41 een verkort overzicht met alle activiteiten
van het seizoen 2019-2020 gerangschikt op datum.
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Zomercafé 2019
Een zomerse editie
van het themacafé…
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Ook deze zomer hebben de uitbaters van
het Themacafé zich voorgenomen om
een Zomercafé te organiseren.
De opzet is gelijk aan het Themacafé: bij
binnenkomst is er een drankje, om
ongeveer vijf uur vertelt één van ons het
één en ander over wat haar of hem boeit.
In aansluiting daarop wordt er een lichte
zomerse maaltijd geserveerd. We sluiten
af met koffie of thee.

U bent van harte welkom om binnen te lopen, ook als u maar een deel van
de tijd aanwezig kunt zijn. Van gedachten wisselen of alleen luisteren, alles is
‘vrij’. Introducés zijn uiteraard hartelijk welkom.
De volgende data zijn gepland:
Donderdag 20 juni 2019
‘Jongeren helpen Apeldoorn op weg naar een Fairtrade Gemeente’ door
Theo van Driel
Donderdag 18 juli 2019
‘Het verhaal achter een in bewaring gegeven tafelkleed’ door Ben Lössbroek
Donderdag 15 augustus 2019
‘Rondom de kruistochten’ door Hans de Fijter
Tijd

16.30 - 19.00 uur

Plaats

Regentessekerk (achterzaal)

Kosten

Een bijdrage van € 4,- per persoon helpt ons uit de kosten.
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Zomeravondlezing
De circulaire inclusieve samenleving, wat heb ik daar mee te maken?
door Arjin Jans
Op deze avond wil ik met u inzoomen
vanuit een werelds probleem naar lokale
oplossingen en met u de vraag
beantwoorden wie er moet gaan zorgen
voor een schonere wereld waarin iedereen
tot haar of zijn recht komt. Ik werk sinds
17 jaar als directeur bij Foenix, kringloop
en reintegratie en zal u verrassen met
handreikingen die vanuit het sociaal
ondernemerschap geboden worden. Ook
wil ik u laten zien dat wij als gemiddelde
Nederlander niet alleen goed scoren op
het gebied van vervuiling maar er ook voor
kunnen zorgen dat er een oplossing komt,
en nee dat kost geen bakken met geld en
nee u hoeft geen kou te gaan lijden of op een houtje te bijten. Ook wil ik
graag met u praten over de mooie maar complexe samenhang tussen alles
wat wij doen of laten en hoe wij als mensen kunnen leren van de natuur. Als
oud bos- en natuurbeheerder zie ik nog steeds de natuur als mentor waar wij
veel van kunnen leren. Uiteraard krijgt u ook de gelegenheid om vragen te
stellen.

Datum

Donderdag 4 juli 2019

Tijd

20.00 - 22.00 uur (welkom vanaf 19.30 uur)

Plaats

Doopsgezinde kerk

Kosten

Vrijwillige bijdrage
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Zomeravondlezing
Het Europese landbouwbeleid
door Ab van Ittersum
Met het oprichten van de EU in
1957 werd als eerste en
belangrijkste gemeenschappelijkheid een EU landbouwbeleid geformuleerd met als doel
het realiseren van een goed en
goedkoop voedsel-pakket voor de
burgers, te bereiken middels
intensi-vering, schaalvergroting
en de productie daar te laten
plaats vinden waar dat het goedkoopste kan. Nu, 60 jaar later, kunnen we
gerust zeggen dat dit doel ruimschoots bereikt is. Van het besteedbaar
inkomen besteden we in Nederland slechts 11% aan voedsel, terwijl dat in
1950 nog 30% was. Tegelijkertijd zijn de nadelen ook steeds duidelijker. Met
een op ‘plattelandsvernieuwing’ gerichte aanpak probeert de EU die nadelen
zo goed mogelijk tegen te gaan. Maar zijn die toereikend? Ab van Ittersum
geeft als landbouwdeskundige ons een kijkje in de keuken van de Europese
en Nederlandse landbouw.
Datum

Donderdag 8 augustus 2019

Tijd

20.00 - 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Plaats

Regentessekerk (achterzaal)

Kosten

Vrijwillige bijdrage
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Inspiratiebijeenkomst
Geloofsinburgering
In de Vredesweek organiseren
wij een inspiratieavond over
‘geloofsinburgering’.
Inburgering van migranten
gebeurt op veel vlakken van het
leven, zo ook op geloofsvlak.
Hoe voelt het om als christen uit
landen waar je een minderheid
bent of zelfs vervolgd wordt, in
Nederland te wonen? Wat betekent het om een nieuwe gemeente te
stichten in Nederland? Welke contacten bestaan er tussen deze
migrantengemeenten en Nederlandse geloofsgemeenschappen?
Drie vertegenwoordigers uit migrantenkerken zoals de Molukse, de
Perzische, de Eritrese en Koptische geloofsgemeenschappen vertellen op
deze avond over hun ervaring als christelijke migrant in Nederland. De drie
gasten worden geïnterviewd en daarna kan in kleinere groepen met hen
worden doorgepraat over hun en uw eigen ervaring met geloofsinburgering.

Datum

Maandag 23 september 2019

Tijd

20.00 - 22.00 uur

Plaats

De Herberg, (Ambassade van de vrede)
Deventerstraat 40, Apeldoorn

Kosten

Vrijwillige bijdrage
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Ontmoetingsdienst
Voorganger: ds. Klaas Douwes

Om elkaar aan het begin van het nieuwe werkseizoen te ontmoeten,
organiseren de Doopsgezinde Gemeente en de Regentessekerk een
gezamenlijke ontmoetingsdienst op zondag 1 september 2019.
De ontmoetingsbijeenkomst wordt jaarlijks per toerbeurt georganiseerd in
de doorpsgezinde kerk of in de Regentessekerk.
De viering wordt voorbereid door leden van de ‘gast-kerk’ voor deze dienst In 2019 is dat de Regentessekerk.
Vanzelfsprekend verlenen leden van de bezoekende gemeenschap graag
hand- en spandiensten!
Aansluitend aan de viering genieten we samen van een ‘aangeklede’ koffie
(of thee)!

Datum

Zondag 1 september 2019

Tijd

10.00 uur

Plaats

Regentessekerk
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Voorstelling
Dwars door de Bijbel!
Kees Posthumus (solovoorstelling)
Tientallen bekende en onbekende verhalen
uit Oude en Nieuwe Testament zijn
samengebracht in een wervelend
reisverhaal.
Alle liefdes uit de Bijbel, de verloren zoon
heen en terug, profeten met hun
ongemakkelijke boodschap, Jona in een
liedje; in ruim een uur bent u weer helemaal
up-to-date met de Bijbel. Verhalen van toen
en daar worden verhalen voor mensen van
hier en nu.
Verhalenverteller Kees Posthumus speelt deze voorstelling in opdracht van
de Protestantse Kerk in Nederland. De voorstelling komt uit in het kader van
het jaarthema 2019/2020 van de PKN: Een goed verhaal.
Datum

Vrijdag 11 oktober 2019

Tijd

20.00 - 21.15 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Plaats

Doopsgezinde kerk

Kosten

€ 10,- per persoon, inclusief koffie en thee vooraf en een

drankje na afloop
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Themadag
Ballingschap
m.m.v. ds. Ries Kassens en Anjette van de Ven
Door de eeuwen heen hebben
kunstenaars in gedwongen of
zelfgekozen ballingschap
geleefd. Wat betekent het leven
in den vreemde voor hun kunst?
Hoe vertaal je in schilderijen,
ruimtelijk werk of nieuwe media
complexe gevoelens zoals
heimwee, anders zijn en
ontworteling?
Migratie is van alle tijden.
Het thema over ballingschap begint al met het eerste mensenpaar dat uit het
Paradijs wordt verdreven. De Westerse kunstgeschiedenis is verrijkt met
bijzondere werken van kunstenaars die vanwege oorlogen gevlucht zijn zoals
Francesco Goya, Constant Permeke en Max Beckmann.
We leven in een maatschappij die zich in toenemende mate kenmerkt door
globalisering en migratie. Migratie is een actueel thema onder hedendaagse
kunstenaars. Het is een onderwerp dat de samenleving lijkt te verdelen maar
dat ook bijdraagt aan verrijking van de kunst. Juist het onbekende land of
continent zorgt vaak voor meer openheid en creativiteit en voor vernieuwing
in techniek. Er zijn bijvoorbeeld opvallend veel kunstenaressen die, naar
Europa gevlucht, vanuit hun nieuwe positie de onderdrukking en rol van de
vrouw in hun thuisland ter discussie stellen. Een leven in ballingschap, ver
weg van haar geboorteland Libanon, heeft Mona Hatoum gevoelig gemaakt
voor machtsrelaties en vragen over identiteit. De schilder Mu Xin put uit
zowel Chinese als westerse tradities. Hij wordt gevangen gezet tijdens de
Culturele Revolutie, maar later vrijgesproken en verwerkt in New York zijn
ervaringen in eigenzinnige landschappen
In deze lezing laat kunsthistoricus Anjette van de Ven aan de hand van
meesterwerken uit de westerse canon maar vooral uit de eigentijdse kunst
zien hoe kunstenaars in ballingschap hun vragen over identiteit een
boeiende artistieke vorm hebben gegeven.
10

Ochtendprogramma: Wat zijn onze eigen persoonlijke ervaringen met
’ballingschap’ en waar komen verhalen van ballingschap in de bijbel voor.
Hebben we wat aan ons geloof in tijden van ballingschap? Hierover kunnen
we met elkaar van gedachten wisselen in het ochtendgesprek onder leiding
van ds Ries Kassens. 11.00 uur ontvangst met koffie. 11.30 thema-introductie
en gespreksgroep met aansluitend een lunch. Tijd voor een wandelingetje.
Middagprogramma: Tussen verlies en hoop: ballingschap in debeeldende
kunst. Een kunst- historische presentatie met beelden door Anjette van de
Ven (bureau Kunstvenster Deventer). Start presentatie om 14.30 u. Einde
presentatie 16.00 u .
Tussendoor pauze en na afloop een nagesprek met drankje.
Datum

Zaterdag 2 november 2019

Tijd

11.00 - 16.30 uur

Plaats

Regentessekerk

Kosten

Ochtend: € 3,- Middag: € 5,- (contant betalen)

Opgave

Voor de ochtend wel prettig maar niet noodzakelijk.
Middag niet nodig.

Informatie

Trude Berkhoff, (055) 355 52 36, trudeberkhoff@gmail.com
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Film
The Bucket List
themafilm met nagesprek
Je leeft maar een keer, dus waarom verlaat je
het leven niet met stijl? Dat is wat twee
kamergenoten op de kankerafdeling, een
opvliegende miljardair (Jack Nicholson) en een
intelligente automonteur (Morgan Freeman),
besluiten te doen als ze het slechte nieuws
horen. Ze maken een lijst van dingen die ze
nog willen doen voor hun dood en gaan de
wijde wereld in voor het avontuur van hun
leven. Vrije val met een parachute? Gedaan.
Met een Shelby Mustang over een circuit
racen? Gedaan. Naar de grote pyramide van
Cheops staren? Gedaan. De vreugde in hun
leven ontdekken voor het te laat is? Gedaan!
Onder regie van Rob Reiner spelen de twee grote sterren met hart en ziel een
geestige en listige rol in dit geïnspireerde eerbetoon aan het leven.
Na afloop van de film is er gelegenheid om bij een eenvoudige maaltijd na te
praten.

Datum

Vrijdag 15 november 2019

Tijd

16.00 - 19.30 uur

Plaats

Regentessekerk

Kosten

€ 5,- per persoon voor de maaltijd en drankjes

Info/opgave

Hans de Haan, hans.jdehaan@gmail.com
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Themacafé in Kerstsfeer
Christmas Carols
& aansluitend een Christmas HighTea

Een uurtje kerstmuziek met traditionele Christmas Carols.
Er wordt gezongen en we zingen samen, er is muziek en ds. Klaas Douwes
leest een prachtig kerstverhaal. Daarna is er in de achterzaal een feestelijke
High Tea. Wij nodigen u van harte uit.

Datum

Donderdag 19 december 2019

Tijd

14.30 - 16.30 uur

Plaats

Regentessekerk

Informatie

Ada Stafleu (055) 521 11 85, stfl.apel@wxs.nl
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Nieuwjaarsbijeenkomst

Regentessekerk en Doopsgezinde Gemeente kunnen elkaar ontmoeten op
de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst.
Wat gaat het nieuwe jaar 2020 ons allemaal brengen?
U bent van harte uitgenodigd voor de dienst en daarna een gezellig
samenzijn, waarbij we kunnen proosten op het nieuwe jaar.
Datum

Zondag 5 januari 2020

Tijd

10.00 uur kerkdienst
11.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst

Plaats

Regentessekerk
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Poëzieavond
Laat u inspireren!
Voorafgaand aan de jaarlijkse
landelijke poëzieweek houden we
onze poëzieavond. Op die avond
dragen we zelf gedichten voor.
Gedichten die we mooi vinden, om
wat voor reden dan ook. Ontroerend,
diepzinnig, vermakelijk, vrolijk,
droevig, een eigen of andermans
gedicht. Alle poëzie is welkom. Doe
mee, of kom in ieder geval luisteren!
Wil je een gedicht inbrengen op deze
altijd gezellige en sfeervolle poëzieavond, geef je dan op bij een van de
onderstaande mensen. Bij hen kun je ook terecht voor meer informatie.
Er wordt ook weer een boekje gemaakt met alle ingebrachte
gedichten, dat op de avond wordt uitgereikt. Daarom is het nodig de
gedichten voor 9 januari 2020 in te leveren.

Datum

Woensdag (!) 22 januari 2020

Tijd

19.30 - 22.00 uur

Plaats

Doopsgezinde kerk (!)

Kosten

Vrijwillige bijdrage voor het gedichtenboekje en een drankje
na afloop

Info/opgave

Henk Barkhof, (055) 541 53 53, henk.barkhof@xs4all.nl
Frans van Hasselt, (055) 521 54 66, van.hasselt@wxs.nl
André Maris, (06) 54 33 40 17, meneermaris@gmail.com
Heleen Dolleman, (055) 5338344, hsbertoen@dolleman.net
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Lezing
Engelen in de kunst
door Marian van Caspel
Door de eeuwen heen zijn engelen, in al hun
verschijningsvormen, een geliefd onderwerp
in de kunst. Het woord ‘engel’ is afgeleid van
het Griekse angelos, dat boodschapper
betekent. Met hun vleugels bewegen enge-len
zich vrij tussen onze wereld en ‘de andere
wereld’: de hemel of de geestelijke wereld.
Toch werden zij in de kunst van de eerste
eeuwen van het christendom zónder vleugels
afgebeeld. Deze zouden immers te veel
hebben doen denken aan de gevleu-gelde
hemelfiguren uit de profane Grieks-Romeinse
cultuur. Een ander punt is dat engelen officieel
geslachtloos zijn, maar ook hiervan wordt in
de kunst afgeweken. Vanouds her worden engelen ingedeeld in negen
groepen. Een mozaïek in het baptisterium van de San Marco in Venetië én
een mandala van de middeleeuwse mystica Hildegard van Bingen geven
inzicht in de hiërarchie van deze engelengroepen. De ‘gewone’ engelen en
de aartsengelen staan onderaan in deze hiërarchie. De aartsengel Raphael,
krijgt, tenslotte, speciale aandacht in deze lezing.
Marian van Caspel is kunsthistorica. In 1988 was zij medeoprichter van de
Kunsthistorische Leergangen Utrecht. Tot 2008 gaf zij er leiding aan. Vanuit
haar bedrijf ‘Kunst in verbinding’, opgericht in 2011, geeft zij lezingen en
cursussen over oude, moderne en hedendaagse kunst.
Datum

Donderdag 5 maart 2020

Tijd

20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Plaats

Doopsgezinde kerk

Kosten

€ 5,- per persoon, inclusief drankje in de pauze
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Koningsdag

Op deze dag staat de doopsgezinde gemeente met een tafel voor de kerk om
curiosa te verkopen.
Ook kun je even een kopje koffie of thee met wat lekkers nuttigen of gebruik
maken van het toilet.
De opbrengst is voor het project Musicians without Borders, een hulpproject
met muziek voor kinderen in traumasituaties in het Midden-Oosten.

Datum

Maandag 27 april 2020

Tijd

9.00 - 15.00 uur

Plaats

Doopsgezinde kerk

Informatie

Karel de Vries, kareleen@kpnplanet.nl
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Die winter is verganghen

Gezellig samenzijn met een terugblik op het winterseizoen.
We zingen het middeleeuwse lied en kijken naar activiteiten die komen.
Met een drankje en een smakelijk buffet.

Datum

Woensdag 13 mei 2020

Tijd

16.30 - 18.30 uur, na de ledenraadpleging.

Plaats

Regentessekerk (achterzaal)

Kosten

€ 4,- per persoon
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Excursiecafé
Het kloosterleven
In de Essenburgh
Met het oog op de excursie naar
Priorij de Essenburgh in Hierden
verkennen we in het excursiecafé
al vast in vogelvlucht de
betekenis van deze communiteit.
Een documentaire over het
kloosterleven in de Essenburgh
geeft een indringend portret van
twee mensen die -na gehuwd te
zijn geweest- kozen voor een
leven in dit klooster.
Na deze documentaire kunt u genieten van een eenvoudige maaltijd.
In Harderwijk, op steenworpafstand van Hierden, bevindt zich het museum
Marius van Dokkum, eveneens de bestemming van de excursie van 27 mei.
Voor meer informatie over deze ecxursie zie pagina 20.
Datum

Donderdag 14 mei 2020

Tijd

16.30 – 19.00 uur

Plaats

Regentessekerk

Kosten

€ 4,- per persoon voor de maaltijd
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Excursie
Priorij De Essenburgh / Museum Marius van Dokkum
Hierden / Harderwijk
Onze excursie start met een bezoek aan
landgoed De Essenburgh te Hierden.
Hier maken we kennis met de
Norbertijnen in Priorij De Essenburgh.
Na het middaggebed in de kapel van het
klooster lunchen we in het kasteel de
Essenburgh.
’s Middags bezoeken we In Harderwijk
het museum Marius van Dokkum. Van
Dokkum is een eigentijdse kunstenaar
en illustrator, woonachtig in Ugchelen.
Zijn schilderijen zijn speels, kleurig, grappig, maar hebben vaak ook een
diepere betekenis. De kunstenaar zal ons zelf rondleiden in ‘zijn’ museum.
Zoals gebruikelijk gaan we met de bus vanaf de Regentessekerk en zullen we
onderweg koffie of thee met gebak krijgen. Ook staat er een lunch voor ons
klaar. We sluiten de dag af met een aangeklede koffie.
Datum

Woensdag 27 mei 2020

Tijd

9.30 – 17.30 uur

Plaats

Vertrek bij de Regentessekerk

Aanmelding

Martha Delsman, marthadelsman@gmail.com
tel. 055 – 3550077

Kosten

ca. € 40,- zonder Museumjaarkaart
Ca. € 35,- met MJK
Het bedrag moet uiterlijk 15 mei 2020 overgemaakt worden
op bankrekening NL28 RABO 0125 5456 81 t.n.v. M.M.M.
Delsman-Kresmer.
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Themacafé
Op de derde donderdag van de maand is het
Themacafé geopend van 16.30-19.00 uur.
De middagen zijn altijd gezellig en interessant. Na
de ontvangst met een drankje komt om 17:00
uur het thema aan bod en rond 17:30 worden
zelf-gemaakte soep en verse broodjes
rondgedeeld. We sluiten af met koffie/thee. U
bent van harte welkom, ook als u maar een deel
aanwezig kunt zijn. introducés zijn van harte
welkom!
Donderdag 19 september 2019
Een verhalenverteller aan het woord, door Lida ter Bals-Roegholt
Donderdag 17 oktober 2019
Syrie toen; een tocht door het land en langs kloosters, door Michiel Moerdijk
Donderdag 21 november 2019
Hans Christiaan Andersen, door Frieda Wielinga
Donderdag 19 december 2019, Café in Kerstsfeer (zie pagina 13)
Donderdag 16 januari 2020
Geïnspireerd door de natuur, door Marian van Ittersum
Donderdag 20 februari 2020
De blokfluit in de Renaissance- en barokmuziek, door Heleen de Wilde
Donderdag 19 maart 2020
Reizen door China en Japan, door Marius Schepman
Donderdag 16 april 2020
Met Bach op de koffie, door Rob over de Linden
Plaats
Tijd
Kosten

Regentessekerk (achterzaal)
16.30 - 19.00 uur
€ 4,-- per persoon
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Basisvergaderingen
themabijeenkomsten
van de Oecumenische Basis Gemeente Apeldoorn
Naast de vieringen, die op elke

eerste zondagmorgen van de
maand om 10.00 uur plaatsvinden in het gebouw van de
Doopsgezinde Gemeente,
Paslaan 6 Apeldoorn, organiseert de Oecumenische Basis
Gemeente elke derde vrijdagavond van de maand een
basisvergadering. Op een basisvergadering worden, naast huishoudelijke
zaken, thema‘s besproken die in de actualiteit spelen zoals
liturgievernieuwing, godsbeelden en thema's die gaan over oorlog en vrede,
armoede en gerechtigheid.
De basisvergaderingen zijn voor ieder vrij toegankelijk.
In de maandelijkse per email verzonden Nieuwsbrief worden de te
bespreken thema's aangekondigd. Aanmelden voor deze Nieuwsbrief kan
via: info@oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl
Data

Op de vrijdagavonden: 16 augustus 2019, 20 september 2019,
18 oktober 2019, 15 november 2019, 13 (!) december 2019,
17 januar1 2020, 21 februari 2020, 20 maart 2020,
17 april 2020, 15 mei 2020.
(In juni 2020 is geen basisvergadering gepland.)

Tijd

20.00 uur

Plaats

Doopsgezinde kerk

Informatie

www.oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl
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Vespers
Momenten van bezinning en beleving
op de zondagmiddag
De vesper is een korte
bijeenkomst als de avond
(bijna) invalt. In samenzijn,
even stilstaan, een tekst, een
gedicht, muziek, een lied en
stilte. De kerk is vanaf 16.00
uur geopend, bezoekers
kunnen in alle rust binnen
gaan kijken en de sfeer
proeven. De vespers zijn
geschikt voor jong en oud,
voor alle mensen die houden van een meditatief moment, iedereen is van
harte welkom!
Dit jaar is het overkoepelende thema van de vespers ‘geloven is een
werkwoord’. Een jaar lang zal iedere vesper rond een werkwoord draaien dat
met geloven te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan woorden als scheppen,
zorgen of vertrouwen. Rond dat werkwoord lezen we een tweetal teksten,
zingen we liederen, luisteren we naar muziek en is er ruimte voor verstilling.

Data

Iedere vierde zondag van de maand
23 juni, 28 juli, 25 augustus , 22 september, 27 oktober en
24 november 2019,
26 januari, 23 februari, 22 maart, 26 april, 24 mei en 28 juni 2020.
(in de maand december is er geen vesper!)

Tijd

16.30 - 17.00 uur

Plaats

Regentessekerk (kerkzaal)
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Mediteren
De stilte zoeken
Mediteren is de stilte zoeken, in
jezelf. Om vanuit die rust, je leven
vorm te geven. We zoeken naar
authentiek mens-zijn, naar eenheid
en identiteit. Wie ben ik in relatie
met anderen en met God? We
zoeken rust om dat te er-varen. Dat
lukt niet altijd in de maalstroom
van het dagelijkse leven. Mediteren
kan daarbij helpen.
We luisteren naar korte teksten. Doen een begeleide ontspanningsoefening
en mediteren met behulp van een gebedswoord of zin. Daarna drinken we
een kopje thee.

Data

Op de eerste en derde dinsdag van de maand,
vanaf 1 oktober 2019 t/m 19 mei 2020, behoudens
feestdagen en vakanties.

Tijd

18.30 - 19.30 uur

Plaats

Doopsgezinde kerk

Kosten

Geen

Info/opgave

Marian Campen, marian.campen@gmail.com
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Eat & Meet
Vindt u het leuk om samen met anderen te
genieten van een voedzame maaltijd? Wilt
u een keer niet zelf koken, maar wel
samen met anderen eten? Tijdens Eat &
Meet op dinsdagavond geniet u van een
heerlijke maaltijd en kunt u gezellig praten
met de andere aanwezigen.
De maaltijd bestaat uit 2 gangen
(hoofdgerecht en nagerecht) en wordt
klaargemaakt door een uitstekende
cateraar. Ook voor de vegetariërs wordt gezorgd. Wel graag uw speciale
eetwensen doorgeven. U kunt per keer besluiten om mee te eten.

Data

Dinsdag 24 september 2019
Dinsdag 29 oktober 2019
Dinsdag 26 november 2019
Dinsdag 28 januari 2020
Dinsdag 25 februari 2020
Dinsdag 31 maart 2020
Eat & meet vindt plaats aansluitend aan de gesprekskring.
Voor meer informatie over de gesprekskring zie pagina 37.

Tijd

U bent van harte welkom om uiterlijk 17.45 uur.
De maaltijd duurt ongeveer een uur

Plaats

Doopsgezinde Kerk

Kosten

€ 8,- per persoon

Info/opgave

(per keer) bij Margriet Diekema (055) 355 30 42,
albertenmargriet@diekema-arkema.nl
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Hemels Gezang
Elke laatste vrijdag van de maand is er een
bijzondere muzikale bijeenkomst.
Onder leiding van Yvonne Scheepsma en
met Frits Feldbrugge aan de piano zingen
we samen eenvoudige maar prachtige
meerstemmige liederen in verschillende
talen en vanuit diverse religieuze
stromingen.
Door de gezangen vele malen te herhalen
werken ze als ‘balsem voor de ziel’.
Tussendoor zijn er meditatieve stiltes.

Data

Vrijdag 27 september 2019
Vrijdag 25 oktober 2019
Vrijdag 29 november 2019
Vrijdag 20 december 2019
Vrijdag 31 januari 2020
Vrijdag 28 februari 2020
Vrijdag 27 maart 2020
Vrijdag 24 april 2020
Vrijdag 29 mei 2020
Vrijdag 26 juni 2020
In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.

Tijd

20.00 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Plaats

Doopsgezinde kerk

Kosten

Vrijwillige bijdrage

Website

www.hemelsgezang.nl

Email

hemelsgezang@gmail.com
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Mennokoor

Het Mennokoor is een tweestemmig vrouwenkoor. Vrouwenstemmen èn
mannenstemmen zijn van harte welkom! Wij zingen eenvoudige, maar
mooie kerkelijke liederen.
De dirigente is Elni Vaassen-Schwengle.
In vieringen in de Doopsgezinde gemeente verleent het koor regelmatig zijn
medewerking. Samen met het jongerenkoor Joko Trees zingen we ook in
Apeldoornse verpleeghuizen zoals Casa Bonita, Randerode en de Heemhof.
Na een uur samen zingen, drinken we altijd gezellig koffie en als er iemand jarig
is geweest, wordt er getrakteerd, dus is er regelmatig iets lekkers bij de koffie.

Data

Vanaf 2 september 2019 tot eind mei 2020, wekelijks

Tijd

Maandag 20.00 - 21.30 uur

Plaats

Doopsgezinde kerk

Informatie

Koos Kuperus - van den Brink (055) 542 34 65,
marko.kuperus@gmail.com
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Cursus
Vreemd in de wereld
door dr. Johan Goud
‘Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ ich
wieder aus’ (beginregels van ‘Die
Winterreise’ van Schubert).
Het is een oude typering van de mens: dat
hij/zij vreemd in de wereld komt en er
vreemd ook weer uit vertrekt. Een gebaand
pad lijkt niet voor hem weggelegd. Hij moet
zich telkens nieuw uitvinden, in de diverse
relaties waarin hij zijn leven leidt.
Het thema ‘ballingschap’ heeft zo
beschouwd een betekenis die ver uitreikt
boven de historische gebeurtenissen waar
het in eerste instantie naar verwijst.
In deze drie bijeenkomsten komen de drie essentiële relaties aan de orde,
waarin mensen hun vreemdheid ervaren en proberen te overwinnen. Daarbij
komen iedere keer inzichten van bijbelse, filosofische en literaire oorsprong ter
sprake.
In de eerste bijeenkomst (7 oktober) gaat het over Mens en Dier, met bijzondere
aandacht voor wat schrijvers (Ted Hughes, Thomas Mann, Eric-Emmanuel
Schmitt) over de wijsheid van kraaien en honden hebben opgemerkt.
In de tweede bijeenkomst (14 oktober) staat het thema Mens en Mens centraal,
de relatie waarin we vaak de grootste vreemdheid en vijandschap ondervinden.
Gedichten van Gerrit Achterberg krijgen aparte aandacht.
Tenslotte, op 21 oktober, staat de relatie Mens en God in het middelpunt, met
onder meer een zorgvuldige lezing van het gedicht ‘Poetry and Religion’ van de
dit jaar overleden, Australische dichter Les Murray.
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Data

Maandagmiddagen 7, 14 en 21 oktober 2019

Tijd

14.00 – 16.00 uur

Plaats

Regentessekerk (achterzaal)

Kosten

Voor alle drie bijeenkomsten € 15,-.of per bijeenkomst € 5,contant te betalen of overmaken op bankrekening
NL79 ABNA 0531 6147 19 ten name van Remonstrantse
Gemeente Apeldoorn.

Informatie

Dr. Johan Goud, (070) 325 99 46, jgoud01@kpnmail.nl

Opgave

Trude Berkhoff, (055) 355 52 36

Dr. Johan Goud (1950) was tot 2015 hoogleraar ‘theologische esthetica’ in
Utrecht en remonstrants predikant in Den Haag. Hij schreef over uiteenlopende
godsdienstfilosofische en literaire thema’s.
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Cursus
Jong en vrijzinnig in de lange jaren zestig
een drieluik door ds. Klaas Douwes
‘In 1958 is de maatstaf voor ‘stijl’
vooral: zijn zij zich zelf? Zij wáren
zichzelf. Swingend in hun openluchtdancings, sigaretjes puffend
in pub en cabaret onder de bomen.
De VCJC van nu maakt de indruk
niet zozeer braaf- waakzaam te
zijn als wel (en opzettelijk kiezen
we Amerikaanse woorden): clever,
keen, en vooral up-to-date.’
Dit viel te lezen in de landelijke dagbladen na afloop van de Pinksterconferentie
van de VCJC in 1958. Ondanks de lovende woorden bleek dit achteraf de laatste
grote Pinksterconferentie te zijn van het vrijzinnig jeugdwerk. Waarom werd er
gestopt met deze roemrijke traditie en hoe ging het vrijzinnig jeugdwerk verder?
Onder andere deze vraag komt langs in een nieuw drieluik over de geschiedenis
van het vrijzinnig jeugdwerk.
De landelijke vrijzinnige jeugdbeweging is inmiddels ter ziele gegaan, maar haar
totale geschiedenis beslaat bijna 100 jaar. Afgelopen jaar heb ik op drie middagen
verteld over de periode van 1914 tot 1958. In dit nieuwe drieluik pak ik vervolgens
de draad weer op in 1958 en staan we vooral stil bij de vrijzinnigheid in de roerige
jaren zestig. Een interessante periode, vooral ook vanuit het oogpunt van jonge
vrijzinnigen. Hoe keken zij bijv. aan tegen ontzuiling, rock&roll en de seksuele
revolutie? En bovendien: kunnen we nu nog wat leren van de jongeren van toen?
Data

Donderdagen 31 oktober, 14 november en 28 november 2019

Tijd

14.00 - 15.30 uur

Plaats

Regentessekerk (achterzaal)

Informatie

Ds. Klaas Douwes, (06) 2162267, kdouwes@gmx.com
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Cursus
Paulus
door ds. Ton Kaal
‘Paulus gebruikt in Rom. 11 het
beeld van de olijfboom voor de
Gemeente: een edele vruchtboom, die ondanks nieuwe
entingen van wilde loten dezelfde blijft in alle eeuwen, onder
het oude en het nieuwe verbond
(vs. 16 en 17). Het is een mooi
oosters beeld. Het tekent organische groei. Wij zouden voor de
bijbel dit beeld ook kunnen gebruiken.’
Zo begint het boek ‘Waarheid en verbeelding rondom het Nieuwe Testament’
van Prof. P.A. van Stempvoort, dat uitkwam in 1956.
Inmiddels zijn we ruim zestig jaar verder. Met name in de laatste decennia
zijn geleerden wat anders naar bijbelteksten gaan kijken en hun ‘organische
groei’. Hoe is een tekst ontstaan? Hoe is de kerk ontstaan? Wie was die
Paulus eigenlijk, van wie wel eens gezegd wordt dat er zonder hem nooit een
kerk geweest zou zijn? Hoe dacht hij? En in hoeverre komt die vrome
fantasie van mensen die later leefden ook in ‘zijn brieven’ al aan het woord?
Ja: zijn die ‘brieven van Paulus’ eigenlijk wel brieven? En zijn ze zo door
Paulus geschreven? Het stellen van de vraag suggereert al het antwoord.
Nee dus: het zijn geen brieven en ze zijn zo ook niet door Paulus geschreven.
Maar wat nu als we echt Paulus willen lezen: kan dat dan nog? Daarover zal
het gaan. En natuurlijk ook over wat er dan tevoorschijn komt: over hem en
over zijn geloof. Maar ook over de bedoelingen en het geloof van hen, die
later ‘de brieven van Paulus’ hebben bijgeschaafd en uitgegeven om te
worden voorgelezen in de gemeenten.
Niet lang geleden verscheen er in Amerika een boek met als uitdagende titel:
‘Paul was not a Christian’; de ondertitel luidt ‘The original Message of a
misunderstood Apostle’. Het is geschreven door Pamela Eisenbaum.
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Cursus
Paulus
- Vervolg informatie Zij studeerde bijbelwetenschappen en Judaïstiek in Colorado, Harvard en
Leuven en is nu als hoogleraar verbonden aan de Iliff hogeschool en de
universiteit van Denver. Zij is een van de velen die er vurig voor pleit om de
brieven van Paulus opnieuw te lezen en te interpreteren op grond van een
ander paradigma dan dat wat door de kerkelijke traditie is ontstaan.
Wie zou niet, net als zij, recht willen doen aan Paulus en begrijpen wie hij
was en hoe hij dacht? Ons motto zou ontleend kunnen zijn aan dat beeld van
de olijfboom, waaraan P.A. van Stempvoort ons herinnert: ‘U moet goed
bedenken dat u niet de wortel draagt maar de wortel u!’ (Rom. 11: 18b.).
In drie bijeenkomsten wil ik proberen om, lezend in de eerste brief aan de
Korinthiërs, de stam te ontdekken waarop de kerk is geënt: de echte Paulus.
Voorts om - wat al even interessant is – ook te ontdekken hoe degenen, die
op deze stam andere takken hebben geënt, erin zijn geslaagd om het beeld
van Paulus drastisch te veranderen. En tenslotte: hoe het komt dat deze
literatuur juist in onze tijd weer actueel is.
Data

Maandagen 4 en 18 november en 2 december 2019

Tijd

14.00 - 16.00 uur

Plaats

Regentessekerk (achterzaal)

Kosten

Voor alle drie de bijeenkomsten € 15,-. Per bijeenkomst € 5,-.
Contant te betalen of overmaken op bankrekening NL79
ABNA 0531 6147 19 ten name van Remonstrantse Gemeente
Apeldoorn

Informatie

Ds. Ton Kaal, (055) 355 67 82, aejk@kerkwinkel.eu

Opgave

Trude Berkhoff, (055) 355 52 36, trudeberkhoff@gmail.com
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Cursus
Greep krijgen op de geschiedenis
door ds. Foeke Knoppers
Valt er een patroon te ontdekken in de dingen die
gebeuren? Is de geschiedenis, zoals Augustinus
(354-430) dacht (Zie zijn De Stad Gods), het toneel
waarop twee geestelijke gemeenschappen (de stad
Gods en de aardse stad) tegen over elkaar staan?
Wat menen we waar te nemen: vooruitgang of
neergang?
Mensen proberen greep te krijgen op de
geschiedenis. Zij doen dat bijv. door er stadia in te
onderscheiden, zoals Joachim van Fiore (ca 11351202) deed die dacht dat in de tijd waarin hij leefde,
na het tijdperk van de Vader en de Zoon, het derde
en laatste stadium dat van de Geest zou aanbreken.
Zijn kijk op de geschiedenis heeft ook nu nog grote invloed.
Anderen meenden greep op de geschiedenis te krijgen door te denken dat ze de
beslissende drijfveer ervan hadden ontdekt. Dat zou bijv. – de gedachte gaat
terug op de filosoof Hegel (1770-1831) - de strijd van de mens om erkenning
zijn. Volgens Francis Fukuyama (1952) betekent de liberale democratie waarin
men bereid is elkaar die erkenning te gunnen dan ook het einde van de
geschiedenis. (Zie zijn Het einde van de geschiedenis en de laatste mens, 1992)
Het einde van de geschiedenis wordt ook verkondigd door allen die in de greep
zijn van het apocalyptische denken. Dat zijn er in onze tijd velen. Apokalyptici
menen het scenario van de geschiedenis te kennen en sommigen schuwen het
geweld niet nu volgens hen de laatste acte is begonnen. (Zie Op weg naar
Armageddon (2012) van Bob de Graaff)
In drie bijeenkomsten maken we een kleine rondgang langs die vele
fascinerende pogingen die mensen deden om de geschiedenis in de greep te
krijgen. Kan er vanuit een gelovig perspectief iets over de gang van de
geschiedenis gezegd worden? Met een poging om die vraag te beantwoorden
zal de cursus worden afgesloten.
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Cursus
Greep krijgen op de geschiedenis
- Vervolg informatie Data

Maandagen 6 januari, 20 januari en 3 februari 2020

Tijd

14.00 - 16.00 uur

Plaats

Regentessekerk (achterzaal)

Kosten

Voor alle drie de bijeenkomsten € 15,-. Per bijeenkomst € 5,-.
Contant te betalen of overmaken op bankrekening NL79
ABNA 0531 6147 19 ten name van Remonstrantse Gemeente
Apeldoorn

Info/opgave

Ds. F. Knoppers (055) 578 68 18, fknoppers@hetnet.nl
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Leerhuis
Oog in oog
door Kick Bras
Het fenomeen ‘mystiek’ is niet aan tijd of
cultuur gebonden en gaat over ingrijpende
ervaringen. ‘Opnieuw zien we hier dat in de
mystieke literatuur niet zozeer gefilosofeerd
wordt over wie God is, maar veeleer
beschreven wordt hoe hij met ons handelt,
wat hij ons doet.’ (Kick Bras, p. 49). Het gaat
over het verlangen en streven van mensen
naar contact met het levensmysterie, dat in
christelijke kringen God wordt genoemd. ‘Nu
kijken we nog in een wazige spiegel, maar
straks staan we oog in oog’, schreef de apostel
Paulus in het eerste brief aan de Korintiërs. En
naar dat straks wordt uitgekeken, vaak in
stilte.
In Oog in oog. Christelijke mystiek in woord en beeld bespreekt Kick Bras aan
de hand van een selectie kunstwerken en teksten uit een omvangrijk erfgoed
hoe dat mystieke gedachtegoed is vormgegeven door de eeuwen heen.
De auteur gidst zijn lezers naar het wezen en de doorwerking van mystieke
ervaring. Werken van Caravaggio, Giotto, Chagall, Rothko, Kiefer, Turner en
Bernini passeren, maar ook iconen en glas-inlood ramen naast teksten van
kerkvaders als Augustinus, mystici als Jan van Ruusbroec en Hadewych, en
dichters als Percy Shelley en Ida Gerhardt.
Als vertrekpunt neemt hij de mystiek in de Bijbel en doorheen de
geschiedenis. Daarna zoemt hij in op het Godsbeeld, het beeld van Christus,
de mens en de wereld tot nu toe. Dan volgen vijf veelgebruikte metaforen
(ladder, spiraal, labyrint, pelgrimage en berg) en drie te onderscheiden fasen
(zuivering, verlichting en vereniging) in de mystiek. In het laatste deel van
het boek belicht Bras de doorwerking van de ervaring: contemplatief leven,
navolging van Christus, dienst aan de armen, kennis en ervaring delen met
anderen, werken aan de schepping, in lijden en sterven.
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Leerhuis
Oog in oog
- Vervolg informatie
Met een groep geïnteresseerden lezen we in de loop van het seizoen dit
boek. We bespreken het en vragen ons af wat dit boek ons anno 2019 te
zeggen heeft. Dit lezen en bespreken gebeurt stapsgewijs, per hoofdstuk of
per twee hoofdstukken. De leiding is iedere keer in handen van een van de
predikanten van deelnemende geloofsgemeenschappen: Regentessekerk,
Doopsgezinden en Lutheranen.

Data

Dinsdag 24 september, 8 oktober, 29 oktober, 12 november, 26
november, 10 december 2019, 21 januari, 11 februari, 3 maart en
17 maart 2020
ATTENTIE: De bijeenkomsten worden dit jaar gehouden op
dinsdag in plaats van woensdag!

Tijd

10.15 - 11.45 uur

Plaats

Regentessekerk, achterzaal

Kosten

€ 10,- per persoon voor het hele seizoen

Info/opgave

André Maris, (055) 312 46 32, meneermaris@gmail.com

36

Gesprekskring
rondom het Doopsgezinde jaarthema
o.l.v. Dirk Jan Steenbergen
Hierbij nodigen we een ieder uit die
graag wil meepraten en -denken over
uiteenlopende thema’s.
U hoeft hiervoor echt niet Doopsgezind
te zijn. De gesprekken kenmerken zich
door een open en constructieve sfeer.
Het boekje over het Doopsgezinde
jaarthema (‘Van waar komt mijn hulp’)
zal aanleiding zijn voor het gesprek.
Van harte welkom!
Na afloop van de gesprekskring kunt u deelnemen aan Eat & Meet.

Data

Dinsdag 24 september 2019
Dinsdag 29 oktober 2019
Dinsdag 26 november 2019
Dinsdag 28 januari 2020
Dinsdag 25 februari 2020
Dinsdag 31 maart 2020

Tijd

14.30 - 16.30 uur

Plaats

Doopsgezinde kerk (Mennozaal)

Info/opgave

Dirk Jan Steenbergen, steenbergen8596@kpnmail.nl
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Literatuurkring
Boekbesprekingen en literaire zoektochten
o.l.v. Theo van Driel
Het tweede seizoen van de literatuurkring komt
eraan. We gaan met elkaar in gesprek over een boek,
dat de deelnemers zelf aandragen. Samen zoeken
we hoe verdieping en bezinning een plaats hebben in
de literatuur. Voor de 1e bijeenkomst kiezen we het
boek Uit het leven van een hond van Sander Kollaard.
Uit het leven van een hond beslaat een zaterdag uit
het leven van Henk van Doorn, 56, IC-verpleegkundige, alleenstaand. Hij wordt wakker, ontbijt, laat
de hond uit, doet boodschappen. Het wordt allesbehalve een doodgewone zaterdag als Henks hond
ziek blijkt. Het dier zal sterven, niet vandaag of morgen, maar binnen afzienbare
tijd. Dat gegeven gaat als een sleepnet over de bodem van de dag en haalt de
gebruikelijke gedachten boven: dat de tijd maar één richting kent; dat we zo
kwetsbaar zijn; dat we zo eenzaam zijn, hoeveel liefde we ook vinden. Henk
heeft het grote talent om uit een acuut besef van sterfelijkheid een krachtig
carpe diem te putten: leef het leven ten volle. En dat maakt Uit het leven van
een hond tot het tegenovergestelde van een verdrietig boek. Aan het eind van
de dag zien we Henk, in helderziende dronkenschap, met zijn hond op de bank.
Wat was dit voor een dag? Een reinigende ervaring? Een catharsis? Nee, het was
simpelweg een dag, tijd die voorbijging, het leven dat werd geleefd.
Data

28 augustus, 30 oktober, 29 januari, 25 maart, 27 mei

Tijd

20.00 - 22.00 uur

Plaats

Doopsgezinde kerk

Kosten

Geen

Info/opgave

Theo van Driel, (06) 18 19 36 12, t.driel22@upcmail.nl
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Lees- / gesprekskring
Het gedachtengoed van Eugen Rosenstock-Huessy (ERH)
o.l.v. Wim van der Schee
Verhuisd naar Apeldoorn en doopsgezind nodig ik u uit
voor deze leeskring, waarin ik graag wil voortzetten wat
ik al vele jaren doe: mij oriënteren op de boeken van
ERH. Dit geeft mij steeds weer inspiratie en oriëntatie,
maar wel door er met anderen over te praten.
De schrijver wordt als zoon van Joodse ouders geboren
in Duitsland (1888), studeert geschiedenis en rechtswetenschappen. Hij is in WO-I officier in het Duitse leger
en dit veroorzaakt bij hem als christen een existentiële crisis. Zijn oorlogservaring overtuigt hem ervan dat in de 20ste eeuw een nieuw tijdperk begint,
waarin alle volken zich op elkaar af zullen moeten stemmen.
In dat licht moet ook de betekenis van ons geloof opnieuw worden doordacht.
Hij ontwikkelt een opvatting over geloof en de ontwikkeling van culturen,
gebaseerd op de werking van de taal als expressie van ons humaan bestaan, in
de geest verwant aan Rosenzweig en Buber.
Als Hitler aan de macht komt, wijkt hij uit naar de USA en wordt hoogleraar
sociologie. In zijn denken staat het begin van het Johannes-evangelie centraal.
Hij overlijdt in 1973. In dat jaar stichten zijn Nederlandse vrienden een
woongemeenschap in Haarlem: Het Rosenstock-Huessy Huis, een gastvrij
onderdak voor mensen die tijdelijk niet op eigen benen kunnen staan.
Het gekozen boek is ‘De vrucht der lippen. Waarom vier evangeliën?’.
Het is niet meer in de boekhandel, maar ik heb voldoende exemplaren. Er is
concentratie nodig om het te lezen. Als we elke keer 1 à 2 hoofdstukken lezen
en er over van gedachten te wisselen, dan helpt dat om de grote lijn te vinden.
Deelname

Ongeveer 8 deelnemers

Data

7-8 bijeenkomsten; data en tijd en locatie in onderling overleg

Info/opgave

Wim van der Schee, tel (055) 301 53 85, wpvanderschee@planet.nl
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Overige kringen
De Disgenoten (vrouwen, lunchgroep)
Christien de Graeff
(055) 355 30 05, cdegraeff@kpnmail.nl

Jonge Vrouwen (dinsdagmiddag)
Janny Hommes-de Boer
(055) 533 55 38, janny12@planet.nl

Broederkring (vrijdagavond)
Pieter Kat, (055) 506 20 69
pieterifh@gmail.com

De Keerkring (middaggroep)
Loes Hendriks, (055) 355 29 35
loeshendriks@telfort.nl

Gespreksgroep 50+
Barbera Visser-Fijn van Draat, (055) 521 63 97,
visfijn@hotmail.com

Tussen Werk en Kerk (jonge ouders/echtparen)
Marielle Slis-van Royen
(055) 506 39 49, mariellevanroyen@gmail.com
Gesprekskring ‘Gesprek onderweg’ (1e donderdagochtend van de maand)
Ries Kassens
(055) 355 52 36, rieskassens@gmail.com
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Activiteitenoverzicht 2019 - 2020
2019
datum

activiteit

tijd

blz.

do 20 juni
zo 23 juni

zomercafe
vesper

16.30 uur
16.30 uur

4
23

do 4 juli
do 18 juli
zo 28 juli

zomeravondlezing
zomercafe
vesper

20.00 uur
16.30 uur
16.30 uur

5
4
23

do
do
vr
zo
wo

8 augustus
15 augustus
16 augustus
25 augustus
28 augustus

zomeravondlezing
zomercafe
basisvergadering
vesper
literatuurkring

20.00 uur
16.30 uur
20.00 uur
16.30 uur
20.00 uur

6
4
22
23
38

zo
do
vr
zo
ma
di
di
di
vr

1 september
19 september
20 september
22 september
23 september
24 september
24 september
24 september
27 september

ontmoetingsdienst
themacafé
basisvergadering
vesper
inspiratiebijeenkomst
leerhuis
gesprekskring
eat & meet
hemels gezang

10.00 uur
16.30 uur
20.00 uur
16.30 uur
20.15 uur
10.15 uur
14.30 uur
16.30 uur
20.00 uur

8
21
22
23
7
35
37
25
26

meditatie
cursus vreemd in de wereld
leerhuis
voorstelling dwars door de bijbel
cursus vreemd in de wereld

18.30 uur
14.00 uur
10.15 uur
20.00 uur
14.00 uur

24
28
35
9
28

di
1 oktober
ma 7 oktober
di
8 oktober
vr 11 oktober
ma 14 oktober
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datum

activiteit

tijd

blz.

di
do
vr
ma
vr
zo
di
di
di
wo
do

15 oktober
17 oktober
18 oktober
21 oktober
25 oktober
27 oktober
29 oktober
29 oktober
29 oktober
30 oktober
31 oktober

meditatie
themacafé
basisvergadering
cursus vreemd in de wereld
hemels gezang
vesper
leerhuis
gesprekskring
eat & meet
literatuurkring
cursus jong en vrijzinnig

18.30 uur
16.30 uur
20.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
16.30 uur
10.15 uur
14.30 uur
16.30 uur
20.00 uur
14.00 uur

24
21
22
28
26
23
35
37
25
38
30

za
ma
di
di
do
vr
vr
ma
di
do
zo
wo
di
di
do
vr

2 november
4 november
5 november
12 november
14 november
15 november
15 november
18 november
19 november
21 november
24 november
26 november
26 november
26 november
28 november
29 november

themadag
cursus paulus
meditatie
leerhuis
cursus jong en vrijzinnig
film
basisvergadering
cursus paulus
meditatie
themacafé
vesper
leerhuis
gesprekskring
eat & meet
cursus jong en vrijzinnig
hemels gezang

11.00 uur
14.00 uur
18.30 uur
10.15 uur
14.00 uur
16.00 uur
20.00 uur
14.00 uur
18.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
10.15 uur
14.30 uur
16.30 uur
14.00 uur
20.00 uur

10
31
24
35
30
12
22
31
24
21
23
35
37
25
30
26

cursus paulus
meditatie
leerhuis
basisvergadering

14.00 uur
18.30 uur
10.15 uur
20.00 uur

31
24
35
22

ma 2 december
di
3 december
di 10 december
vr 13 december
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datum

activiteit

tijd

blz.

di 17 december
do 19 december
vr 20 december

meditatie
christmas carols / high tea
hemels gezang

18.30 uur
14.30 uur
20.00 uur

24
13
26

2020
zo
ma
di
do
vr
ma
di
di
wo
zo
di
di
wo
vr

5 januari
6 januari
7 januari
16 januari
17 januari
20 januari
21 januari
21 januari
22 januari
26 januari
28 januari
28 januari
29 januari
31 januari

nieuwjaarsbijeenkomst
cursus greep op geschiedenis
meditatie
themacafé
basisvergadering
cursus greep op geschiedenis
leerhuis
meditatie
poezieavond
vesper
gesprekskring
eat & meet
literatuurkring
hemels gezang

11.00 uur
14.00 uur
18.30 uur
16.30 uur
20.00 uur
14.00 uur
10.15 uur
18.30 uur
19.30 uur
16.30 uur
14.30 uur
16.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

14
33
24
21
22
33
35
24
15
23
37
25
38
26

ma
di
di
di
do
vr
zo
di
di
vr

3 februari
4 februari
11 februari
18 februari
20 februari
21 februari
23 februari
25 februari
25 februari
28 februari

cursus greep op geschiedenis
meditatie
leerhuis
meditatie
themacafé
basisvergadering
vesper
gesprekskring
eat en meet
hemels gezang

14.00 uur
18.30 uur
10.15 uur
18.30 uur
16.30 uur
20.00 uur
16.30 uur
14.30 uur
16.30 uur
20.00 uur

33
24
35
24
21
22
23
37
25
26
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datum

activiteit

tijd

blz.

di
di
do
di
di
do
vr
zo
wo
vr
di
di

3 maart
3 maart
5 maart
17 maart
17 maart
19 maart
20 maart
22 maart
25 maart
27 maart
31 maart
31 maart

leerhuis
meditatie
lezing engelen in de kunst
leerhuis
meditatie
themacafé
basisvergadering
vesper
literatuurkring
hemels gezang
gesprekskring
eat & meet

10.15 uur
18.30 uur
20.00 uur
10.15 uur
18.30 uur
16.30 uur
20.00 uur
16.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
14.30 uur
16.30 uur

35
24
16
35
24
21
22
23
38
26
37
25

di
do
vr
di
vr
zo
ma

7 april
16 april
17 april
21 april
24 april
26 april
27 april

meditatie
themacafé
basisvergadering
meditatie
hemels gezang
vesper
koningsdag

18.30 uur
16.30 uur
20.00 uur
18.30 uur
20.00 uur
16.30 uur
09.00 uur

24
21
22
24
26
23
17

wo
do
vr
di
do
zo
wo
wo
vr

13 mei
14 mei
15 mei
19 mei
21 mei
24 mei
27 mei
27 mei
29 mei

die winter is verganghen
excursie-café
basisvergadering
meditatie
vermaningspad
vesper
excursie
literatuurkring
hemels gezang

16.30 uur
16.30 uur
20.00 uur
18.30 uur
10.00 uur
16.30 uur
09.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

18
19
22
24
23
20
38
26

vr
zo

26 juni
28 juni

hemels gezang
vesper

20.00 uur
16.30 uur

26
23
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De Groene Hoed is het activiteitenplatform van de Doopsgezinde
Gemeente, de Evangelisch Lutherse Kerk, de Oecumenische Basisgemeente
en de Regentessekerk in Apeldoorn.
De Groene Hoed organiseert en coördineert in Apeldoorn bijeenkomsten
rondom zingeving, cultuur, geloof en samenleving.
Wilt u meer informatie?
www.facebook.com/degroenehoed

