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ADVENT 

 
n het duister van mijn ziel 
wacht ik op het Licht 

Advent telt weer in weken 
 
zoals ik wacht op een vriend 
in het volste vertrouwen 
hij komt 
zo wacht ik op U, mijn God 
 
de weken ademen belofte 
Uw belofte: 
Ik kom 
komende als Mens ben Ik 
dichtbij 
om de wereld te verlichten 
jou en jullie 
van hier en daar en overal 
 
ik breek de muren af 
schep ruimte in mijn ziel 
opdat het Licht 
kan binnenstromen: 
 
U, mijn God 
die het duister van mijn ziel 
glansrijk zal weerstaan 
 
want God uit God 
Licht uit Licht 
bent U 

Bron: Redactie service 
Oeke Kruythof 

 

I 
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Struikelblokken 
 

“PROBLEMEN ZIJN DE KRUISWOORDPUZZELS VAN ONS LEVEN”. 
 

eze zin las ik pas geleden ergens en hij blijft maar in mijn hoofd hangen en er 
ontwikkelen zich allerlei losse flodder-gedachten omheen. Voor het oplossen ervan 

heb je niet zozeer denksport nodig maar "levenskunst" is eigenlijk méér een vereiste. Het 
probleem is een vraag die het leven aan ons stelt.  
Er zijn veel manieren van hanteren van problemen. Je kunt eronder gebukt gaan, je kunt 
ze een leven lang meetorsen, je kunt er zelfs onder bezwijken, maar er bestaat natuurlijk 
ook altijd de mogelijkheid dat een probleem opgelost wordt.  
‘Oplossen', wat wil zeggen: vervluchtigen, verdwijnen.  
Ligt het aan de problemen of aan ons dat de een bezwijkt en de ander tot een oplossing 
komt?  
Wanneer we het woord "probleem" nu eens vervangen door het woord "struikelblok" 
wordt het dan niet direct wat overzichtelijker, wat tastbaarder? Het kenmerkende van 
een probleem is immers dat hoe meer we erover tobben en hoe dieper we erin graven, 
het steeds ingewikkelder lijkt te worden. Denk maar eens aan een knoedel in de war 
geraakt touw, die we opnieuw moeten opwinden: hoe meer je doorsteekt, des te meer 
knopen ontstaan er. Zo kan het ook met problemen gaan.  
Van probleem maken we nu "struikelblok".  
Daar ligt nu dat blok, breed, zo hard als een rots. Stop eens even met er tegenaan te 
bonken en doe een stap terug en bekijk het eens van een afstand. Het kan je ineens het 
inzicht geven dat je een heel andere kant op moet. En zittend voor je struikelblok, moet 
je jezelf eens een aantal vragen gaan stellen.  
Maak ik een probleem van iets dat eigenlijk alleen maar een moeilijkheid is die ik zonder 
meer aanvaarden moet? Stel ik bepaalde eisen aan het leven die niet vervuld worden en 
schep ik problemen door daar op een verkeerde manier op te reageren?  
Er zijn zoveel problemen die alleen voortkomen uit luiheid, heerszucht, uit 
zelfmedelijden, uit jaloezie. Probleemscheppende factoren zijn met name egoïsme, 
lichamelijke moeheid, overgevoeligheid, eisen stellen aan anderen, je eigen visie als de 
enige juiste zien, en vooral het vasthouden van de problematiek, zodat de oplossing, die 
soms vlakbij ligt, niet gezien wordt.  
In ons bidden voor een probleem kunnen we ook zo onvruchtbaar bezig zijn, doordat we 
ons probleem ‘vastbidden’ op de nood. 
Probeer te bidden in het vaste geloof dat de oplossing er is, mits we bereid zijn met een 
nieuwe instelling te reageren: bijvoorbeeld om de weg met dat struikelblok erop te 
verlaten en een andere mogelijke weg in te slaan.  
Ons ongeduld doet vaak problemen ontstaan, die het leven zelf vanzelf zou hebben 
opgelost.  
Je kunt toch beter wachten tot de zon die enorme sneeuwhoop doet smelten, in plaats 
van zelf met grote inspanning gaan scheppen, tot je eraan bezwijkt? Blokkeren we niet 
vaak Gods helpende liefde met onze verkeerde instelling?  

D 
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De wijze waarop Jezus problemen benadert is dat Hij zegt: 'Komt allen tot Mij die belast 
en beladen zijt en Ik zal u rust geven. Mijn last is licht en Mijn juk is zacht' Als we naar 
Hem gaan met onze belastheden, onze onzekerheden over ons zelf, over de toekomst 
van onze kerk en dat niet doen om erover te klagen, maar willen luisteren naar wat Hij er 
ons over te zeggen heeft, dan is het eerste wat er gebeurt, dat wat voor ons te zwaar 
werd om te dragen ineens een heel ander gewicht krijgt.  
 
Een goede decembermaand en een gezegend kerstfeest! 
 

Uit: “mijn overdenkingen” – Mieke Heineman † 2016 
1998: November - december 

 
Meditatie 

 las zojuist een overdenking van Mieke Heineman 
uit 1998, dus meer dan 20 jaar geleden. De 

problemen en struikelblokken die daarin voorkomen, 
zijn andere dan die we nu kennen. Maar ook voor de 
problemen – struikelblokken – van deze tijd geldt: neem 
eens afstand van het probleem, kijk er naar met een 
andere blik. Probeer in oplossingen te denken, niet in 
onmogelijkheden. De coronacrisis stelt ons op de proef, 
maar er worden veel oplossingen bedacht. Denk aan 
internet-uitzendingen van kerkdiensten, en juist een 
grotere sociale bevlogenheid met elkaar. De 
beperkingen in de kerken zijn geen beperking van ons 
recht op godsdienstvrijheid, helemaal niet. Maar kerken 
zijn een onderdeel van de maatschappij, en dienen als 
zodanig de regels te volgen. We moeten dus anders 
leren omgaan met ons kerk-zijn.  Maar het belangrijkste 
is dat we onze ogen op Jezus gericht houden.  
 
Er heerst dus corona zoals iedereen weet. Dat is op zich al vervelend, vooral als jij of een 
van je dierbaren ziek wordt. Maar de maatregelen rondom het virus hebben nog veel 
meer nare effecten: minder sociale contacten, banen die op de tocht staan, bedrijven die 
failliet gaan en ga zo maar door. Geen feesten meer, minder mensen bij elkaar in kerken 
en theaters en veel mensen met psychische klachten. De intocht van Sinterklaas die niet 
doorgaat, maar het meest verrassende hoorde ik in een gesprek laatst: ‘Als Kerstmis 
maar doorgaat!’ Huh? Kerstmis niet doorgaan? Heb ik wat gemist? 
Mensen bedoelen natuurlijk: de traditionele samenkomsten rond Kerstmis: in de 
familiekring, of met vrienden lekker (uit) eten.  En als je gelovig bent, de samenkomsten 
in kerk of wijkgebouw, de kinderkerstfeesten, de ouderenbijeenkomsten. Als dat niet 
door kan gaan, is dat natuurlijk jammer. 

U 
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Maar Kerst komt gewoon, net als altijd. De hoopvolle adventstijd, waarin we ons 
voorbereiden op  de komst van het Kindeke Jezus. En de verhalen die al meer dan 
tweeduizend jaar overgeleverd en verteld en gelezen worden. 
Van de wijzen, die op weg gaan om de nieuwe Koning te begroeten, met cadeaus 
beladen en vol van hoop. Ze denken het goede te doen door naar de heersende koning 
te gaan, maar daar blijken niet aan het goede adres te zijn. Maar toch komen  ze waar ze 
zijn moeten. 
Van de engelen, die aan de herders verschijnen. Ze komen met een hemelse legermacht, 
zodat ze wel gezien móéten worden. Je kunt je niet vergissen: ze zijn er! En met wat voor 
een boodschap: Jezus is geboren! Alles met uitroeptekens. Je kunt er niet omheen. 
Van de herders, die in de nacht de wacht houden over hun kuddes. Een hard leven, zo in 
de natuur. Veel gevaren die op de loer liggen, dus ogen open! Wat zullen ze gedacht 
hebben toen ze die engelen zagen? Zijn we gek geworden? Hebben we te veel van het 
een of ander op? Maar ze hadden vertrouwen en gingen toch op weg naar Bethlehem. 
En Jozef en Maria, piepjong, en toch al in afwachting van hun eerste kind. De reis die ze 
moesten maken, en dan de teleurstelling dat er geen slaapplek voor hen was. Gelukkig 
was er die stal – in ieder geval een dak boven hun hoofd – waar hun kindje geboren kon 
worden. 
 
Ook in die tijd al waren er struikelblokken. Maar al deze mensen lieten zich er niet door 
tegenhouden. Ze gingen door. En die verhalen, die gaan gewoon door. Kerstmis gaat 
‘gewoon’ door. Opnieuw bepaald bij de grondslag van ons geloof, dat is eigenlijk niét 
gewoon. Het is bijzonder. Dit jaar met een apart, vreemd gevoel, maar het wonder van 
de geboorte van Jezus gaat door. Het verhaal van God en ons, dat zal altijd doorgaan. 
Ondanks het feit dat we getroffen worden door natuurrampen, ziektes en persoonlijke 
ellende, op één ding mogen we vertrouwen: God laat ons niet los. Dat is misschien wel 
het grootste wonder. 
Zalig Kerstfeest! 

Anna Leentfaar 
 

Van de voorzitter “100 jaar OPWAARTS” 

en bijzondere mijlpaal, 100 jaar OPWAARTS! Iedere paar maanden valt OPWAARTS 
bij al onze gemeenteleden door de brievenbus. En eigenlijk is het zo dat iedereen het 

als een soort vanzelfsprekendheid beschouwt dat dit gebeurt. Maar zo vanzelfsprekend 
is het niet. Achter de schermen zijn er jaar na jaar veel gemeenteleden druk doende om 
OPWAARTS samen te stellen en gereed te maken voor de drukker en dat is niet altijd de 
makkelijkste taak.  Het begint met het nadenken over wat er wel en wat er niet in 
OPWAARTS moet worden opgenomen. Dan worden de verschillende schrijvers gevraagd 
om hun bijdrage te leveren. Vervolgens begint de ondankbare taak om deze schrijvers na 
te jagen om hun bijdrage op tijd te ontvangen. Sommigen zijn daar erg goed in, maar 
andere schrijvers maken er een sport van om dat op het laatste moment te doen. Ikzelf 
ben helaas ook niet altijd een van de eersten………………. 

E 
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Als dan alle bijdragen binnen zijn, begint het grote gepuzzel om alle pagina's goed in te 
delen,  agenda's samen te stellen en foto's bij de bijdragen te zoeken. Dan samen met de 
drukker de laatste puntjes op de i zetten en dan drukken en verzenden. En als  
OPWAARTS dan bij ons op de deurmat valt, beginnen de mannen en vrouwen van de 
redactie alweer na te denken over de volgende OPWAARTS.  
Zeker in deze tijd van COVID-19 heeft OPWAARTS nog nadrukkelijker de functie om alle 
gemeenteleden op de hoogte te houden van het wel en wee binnen onze Lutherse 
Gemeente en ook daarbuiten.  
Daarom past het mij om de huidige redactie van OPWAARTS (als vertegenwoordiging van 
de redacties van de afgelopen 100 jaar) namens de gehele Lutherse Gemeente 
Apeldoorn te bedanken voor alle inzet om ons de afgelopen 100 jaar te voorzien van de 
mededelingen en informatie met betrekking tot de Evangelisch-Lutherse kerk van 
Apeldoorn. Maar natuurlijk ook dank aan alle schrijvers van artikelen e.d. die jaar in, jaar 
uit zorgen dat OPWAARTS ook gevuld wordt. Prachtig om te zien dat onze kleine 
kerkgemeenschap dit toch al 100 jaar voor elkaar krijgt! 
 
Tot slot: we gaan nu de adventstijd in. Dit jaar zal alles anders zijn dan normaal. We 
hopen dat onze  kerk wel open mag blijven en dat we met zoveel als mogelijk volgens de 
richtlijnen deze mooie periode mogen vieren (geef u wel tijdig op voor de diensten). Een 
adventsmaaltijd en een nieuwjaarborrel zitten er dit jaar helaas niet in, maar we zullen 
ons als kerkenraad beraden hoe we dit anders kunnen invullen. 
Rest mij u allen een gezegende adventstijd en zalige kerstdagen toe te wensen en vooral 
een voorspoedig - COVID-19 - vrij 2021. 
 

Paul Roomer 
 

OPWAARTS ! Naar Boven gericht. 

OPWAARTS! Het betekent “naar 
boven gericht”. Vanuit het geloof 
gezien richt de mens zich opwaarts 
richting God, om zo vast te houden 
aan de opdracht om God lief te 
hebben boven alles en je naaste als 
jezelf. Dit mag je laten zien door 
opwaarts te kijken en te leven: altijd 
in relatie tot de Eeuwige. De eerste 

OPWAARTS verscheen op 1 december 1916 en was een kerkblad voor zowel de 
Apeldoornse als Doesburgse Lutherse Gemeente. Toen samen één gemeente vormend, 
met één predikant (ds. C. Th. Scharten) en dus ook één kerkblad. Een gedragen vignet, 
ooit ontworpen door een zusterdiacones. Links en rechts de twee kerkgebouwen met in 
het midden twee uitgeslagen vleugels. Geloven betekent altijd in beweging zijn en je als 
een vogel opwaarts bewegen. De rand met de gestileerde cirkels en de O van OPWAARTS 
vertellen over JHWH, die geen Begin of Einde kent. Hij is de Alfa en de Omega die aan het 
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begin en einde van onze levens aanwezig is en zal zijn. Ruim honderd jaar geleden 
verscheen dus het 1e exemplaar. Er zijn er heel wat gevolgd. In het boekje: “Daar staat 
een Zwaan op de toren” (uitgegeven ter gelegenheid van het 100 jarige bestaan van onze 
gemeente in 1996 en dat samengesteld werd door Mieke Heineman en Fred Stoel) staan 
diverse fragmenten vermeld door de tijd heen. Tussen 1942 en 1946 was er geen 
OPWAARTS. Vandaar dat we dit jaar in december 2020 mogen stil staan bij het feit dat 
de 100e jaargang van OPWAARTS het levenslicht ziet. In die jaren is er veel, heel veel 
veranderd. Alleen het logo al. Dat had alles te maken met het feit dat Luthers Apeldoorn 
in 1925 als zelfstandige gemeente verder ging. Het boekje “Lutherse predikanten te 
Apeldoorn” (onder redactie van G.R. Bloemendal en Th. A. Fafié) tekent de verhalen op 
van predikanten (of familieleden) die er tussen 1925 en 2000 zijn geweest. Altijd was 
OPWAARTS een blad dat de gemeente informeerde en samenbond. Rond 1969/1970 
kwam ik in aanraking met het blad omdat ik bij ds. A. Burghoorn op catechisatie kwam. 
OPWAARTS werd destijds gesponsord, ook door vader Bloemendal met zijn 
woninginrichting. Net voordat ds. A. Jense kwam was ik als jeugdouderling tot de 
kerkenraad toegetreden. We begonnen destijds weer met jeugddiensten en een stukje 
voor OPWAARTS schrijven werd heel gewoon. Nadat ds. Fred Stoel niet langer in staat 
was de gemeente te dienen, kwam ik als pastoraal werker/voorganger opnieuw met 
OPWAARTS in aanraking. Het 75-jarige jubileum van de zelfstandige gemeente werd 
feestelijk afgesloten in kasteel Hoekelum. En altijd was OPWAARTS het blad waarin er 
kon worden medegedeeld, gevraagd en mensen met elkaar bleven verbonden. Een lange 
reeks van jaren blijft OPWAARTS haar rol spelen binnen onze gemeente, maar ook voor 
mijzelf. Onder de bezielende leiding van redacteuren als Cees Tiemens en Huib van 
Iwaarden zijn er heel wat overdenkingen, In Memoria en andere stukjes van mijn hand 
verschenen en ook nog geplaatst.  

En nog altijd is en blijft het devies: 
opwaarts gaan. Hou contact met de 
Eeuwige. Dat is een opdracht die 
ieder voor zich mag uitvoeren, maar 
die je ook gezamenlijk kunt invullen. 
Samen vooruit durven kijken, nadat 
er gepast is beschouwd over die 99 
jaargangen die nu voorbij zijn. Onze 
gemeente is nietig klein geworden. 

Toch blijven we samen optrekken. Als Jezus zegt: “als er twee of meer in mijn naam 
bijeen zijn is er kerk”, heeft Hij het niet over getalsmatigheden, maar over de intentie 
waarmee mensen samen zijn. In Zijn naam! Dat houdt in dat je dat alleen bent als je 
vanuit je hart opwaarts durft te leven en te doen. Op die manier mogen we het 
vertrouwen vasthouden dat we samen opwaarts zullen gaan. 

Ruud Bloemendal 
 

OOpp  ddee  vvoollggeennddee  44  bbllaaddzziijjddeenn  ddee  vvoolllleeddiiggee    OOPPWWAAAARRTTSS  NNrr..  11  ––  11991166  
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DE ALLEREERSTE OPWAARTS: 01 December 1916 
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Van de diaconie 
 

Oogstdienst. 
Afgelopen 18 oktober vierden wij de jaarlijkse oogstdienst, waarna wij 31 fruitbakjes 
konden wegbrengen naar ouderen en zieken in onze gemeente. Lisanne Roomer heeft 
de kaartjes gemaakt die aan de bakjes waren bevestigd. Wat was het fijn om te merken 
dat wij als gemeente op en met elkaar betrokken zijn: op de vraag of er mensen waren 
die bereid waren bakjes weg te brengen, werd ruimhartig gereageerd.  Ook voor de 
mensen buiten Apeldoorn waren er ‘wegbrengers’. Daardoor hoefde iedereen maar een 
paar bakjes weg te brengen. Heel hartelijk dank daarvoor.  
Er kwamen van veel kanten reacties op de gekregen bakjes, en die waren allemaal 
positief en dankbaar. Zo zien we maar weer wat een klein gebaar aan vreugde kan 
brengen. 
Ulices. 
Er is een kerstkaart naar Ulices gestuurd, zodat hij een extra beetje aandacht krijgt, naast 
de maandelijkse bijdrage die hij krijgt. 
Adventsmaaltijd. 
Het spijt ons erg te moeten meedelen dat de traditionele adventsmaaltijd dit jaar geen 
doorgang zal hebben. De maatregelen rondom het coronavirus liggen ten grondslag aan 
dit besluit. We weten dat veel mensen hier elk jaar naar uitkijken, maar jullie gezondheid 
gaat vóór gezelligheid en samenkomst. Natuurlijk hopen we dat volgend jaar er wél weer 
een gezamenlijke maaltijd gehouden kan worden. We zullen in december een mooi 
bedrag naar de voedselbank overmaken, omdat we nu geen kosten hebben voor  de 
maaltijd.  
We wensen iedereen toch een goede adventstijd als opmaat naar – ook weer bijzondere 
– kerstdagen. 
Nieuwjaarsborrel. 
Om dezelfde redenen dat de adventsmaaltijd niet doorgaat, zal ook de nieuwjaarsborrel, 
traditioneel gehouden na de dienst op de eerste zondag in het nieuwe jaar, niet 
doorgaan. Daarom vanaf deze plek alvast een goede jaarwisseling en een gezond en 
gelukkig nieuwjaar toegewenst. 

Lisette Roomer en Anna Leentfaar 
De diaconie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lisa Bunt voor de eerste 
keer cantrix. 
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Muziekdiensten in dec 2020 – jan – feb 2021 

Zondag 13 december 2020  12.00 uur 
Beroemde aria's en koren uit de Messiah van Georg Friedrich Händel 
 

 
 
George Friedrich Händel (1685-1759) was een bijna exacte tijdgenoot van Johann 
Sebastian Bach (1685-1750), maar ze hebben elkaar nooit ontmoet en waarschijnlijk ook 
nooit iets van elkaars muziek gehoord.  Net als Bach schreef Händel muziek als 
broodwinning. Dat was toen hij zijn oratorium Messiah schreef echt nodig, want Händel 
zat op zwart zaad! Toch was de eerste opvoering niet in het mondaine Londen maar in 
het verarmde Ierland, waar de opbrengst ten goede kwam aan de aan hongersnood 
lijdende bevolking. Händel had de boodschap van zijn eigen oratorium over Jezus 
Messias goed begrepen! 

Het eerste deel van Messiah is 
geschreven voor de Advents- en 
Kersttijd. Bijzonder is dat Händel niet 
terugkijkt op de geboorte van het 
kerstkind, maar het verhaal vertelt 
vanuit het perspectief van de 
verwachting door vooral de profeet 
Jesaja aan het woord te laten.  Zo 
kijken wij met Kerst ook niet terug, 
maar verwachten de komst van de 

Vredevorst en Wonderbare Raadsman. 
We horen tijdens de muziekdienst van 13 december enkele roerende aria's gebaseerd op 
Jesaja-teksten zoals Comfort Ye, He shall feed his flock en Rejoice!  
 
Voorganger is ds. Pieter Oussoren  
 
 

Euwe en Sybolt de Jong: orgel en 
harmoniums 
Sopraan: Lette Vos 
Altus:     Jochem Baas 
Tenor:    Theo van Willigenburg 
Bariton:  Timothé Beemster 
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Eerste Kerstdag 25 december 2020  12.00 uur 
Aria's en koralen uit Bach's Weihnachtsoratorium 
 

    
Op kerstmorgen weer vroeg op na de kerstavonddienst? Het hoeft niet! Want ook dit 
jaar is er op eerste Kerstdag in plaats van de 10.00 uur dienst, een muziekdienst om 
12.00 uur. Daarin klinken pareltjes uit Bach's beroemde Weihnachtsoratorium.  
We horen drie bekende aria's voor alt en mezzosopraan: 
Bereite dich Zion uit de eerste cantate van het Weihnachtsoratorium, Schlafe, mein 
Liebster genieße der Ruh uit de tweede cantate en Schließe, mein Herze, dies selige 
Wunder uit de derde cantate.  Daarnaast zingen we samen bekende koralen uit het 
Weihnachtsoratorium.  
 
Zondag 10 januari 2021  12.00 uur 
O nata lux - eigentijdse Lutherse componisten 
 

 
 
Op deze eerste zondag na Epifanie lezen we over de doop van Jezus door Johannes in de 
Jordaan: het eerste teken van zijn verschijning als Messias, het kwetsbare Lam Gods dat 
de zonden der wereld wegdraagt. Het met Kerst geboren licht (nata lux) gaat nu schijnen 
in de wereld. 

Sopraan: Iris Bouman 
Altus:      Jochem Baas 
Viool:       Cornelie Wannee 
Kistorgel en orgel: Maurits Bunt 
 

Sopraan: Cécile Beemster, 
Altus:     Jochem Baas,  
Tenor:    Theo van Willigenburg  
Bariton:   Ardaan Dercksen. 
Orgel en vleugel: Dirk Zwart         
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Tijdens de muziekdienst op 10 januari horen we muziek voor Epifanie van de 
Amerikaanse, Lutherse componist Morten Lauridsen: Sure on this shining night en O 
Nata Lux en één van zijn Chansons des Roses (Dirait-on), samen met een diep roerend 
Onze Vader van Nikolai Kedrov. Daarnaast klinkt het beroemde Ubi Caritas van Ola 
Gjeilo, de Noorse componist die nu werkt in New York en wereldwijd furore maakt.  
 
Voorganger is ds. Pieter Oussoren. 
 
Zondag 14 februari 2021  12.00 uur. 
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ 
 
De hymne 'Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ' stamt uit 1530, dus uit de beginjaren van de 
Reformatie, en is gecomponeerd door de theoloog Johann Agricola (1494-1566), een 
leerling en vriend van (maar later gebrouilleerd met) Luther. Bach bouwde er een 
cantate omheen (BWV 177) waaruit we de alt-aria 'Ich bitt noch mehr, o Herre Gott' 
zullen horen én het slotkoraal. Die aria is bedoeld voor solo countertenor, continuo en 

solo gamba. Opnieuw horen we in deze 
dienst de piepjonge gambist Harold Bunt 
begeleid door zijn broer Maurits die 
inmiddels in de Lutherse Kerk vaste 
organist is. Countertenor solist is de 
Engelsman Timothy Braithwaite, die ooit 
begon als jongenssopraan in een Engels 
koor en zich daarna als Choral Scholar 
aan Royal Holloway en studerend aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag 
voorbereidde op zijn inmiddels bloeiende 

professionele carrière.  
Ook zal Maurits Bunt het beroemde orgelvoorspel BWV 639 Ich ruf zu dir, Herr Jesu 
Christ laten horen. 
 
Voorganger in deze muziekdienst is ds. Pieter Oussoren 
 
 

Theo van Willigenburg 
                                                          Slotkoraal BWV 177 

 
 

 



Jaargang 100 nr.1 blz. 17 
 

Column Anna 

p 13 september jl. ben ik bevestigd 
als diaken in de Evangelisch Lutherse 

kerk in Apeldoorn. In een gesprek in de 
consistoriekamer twee weken daarvoor, 
werd er gesproken over hoe dat 
afgekondigd moest worden. De woorden 
roeping, beroeping en beroep kwamen 
daarin voor. Vraag was nu: welk woord 
gebruik je? Gelukkig wist de voorganger, 
toevallig mijn moeder, daar antwoord op. 
Ik weet niet meer wát er precies 
afgekondigd werd, maar mijn 
nieuwsgierigheid kwam bovendrijven. 
Ik houd wel van taal, en de verschillen 
daarin, en de verschillende vormen 
daarvan. Zo beheers ik een aardig 
vingertje gebarentaal, spreek ik een 
mondje buitenlandse talen, vind ik 
stenografie en interessant en 
brailleschrift. 
Maar goed, benieuwd wat de Dikke Van 
Dale daarover te zeggen heeft, ben ik in 
het woordenboek gedoken, op zoek naar 
de verschillen. 
Roepen:  tot een ambt, bediening of 
waardigheid verkiezen of benoemen. 
Roeping: het bestemd-zijn tot de 
vervulling van een bepaalde levenstaak of  
van een bepaald ambt, of: het innerlijk 
zich geroepen voelen, een innerlijk sterke 
aandrang tot een bepaalde taak. 
Beroep: het roepen, uitnodigen van 
iemand tot een waardigheid, een ambt. 
Beroepen:  een beroep op iemand 
uitbrengen, hem uitnodigen ergens een 
plaats te komen bekleden. 
Geroepen: bestemd, aangewezen zijn 
(door God). 
Natuurlijk stonden er veel meer 
betekenissen van de aangegeven 

woorden, maar ik heb me hier maar even 
beperkt tot de kerkelijke betekenis. 

 
Ik ben dus geroepen door de kerkenraad, 
die een beroep op mij deed. Daarna heb ik 
nagedacht, en  
voelde mij geroepen om deze roeping, het 
beroep, op mij gedaan, te aanvaarden. Dat 
alles werd gevolgd door mijn benoeming. 
Maar we kunnen het ook simpeler stellen: 
de kerkenraad heeft mij gevraagd om 
samen met Lisette diaken te worden. Daar 
heb ik ‘ja’ op gezegd, waarna ik werd 
bevestigd als ambtsdrager. 
Na de dienst kwam het gesprek op titels, 
waarbij ik mij afvroeg of ik dan ook een 
titel had, nu ik ambtsdrager ben. Het 
antwoord is ‘ja’. Als kerkenraadslid heb ik 
de titel eerwaarde vrouwe. Maar het kan 
beter: mijn moeder is als predikant een 
weleerwaarde vrouwe. En mijn vader is als 
ir. en voormalig wethouder  een 
weledelgestrenge heer. Zo blijft alles 
relatief. Mijn ouders hebben dus een 
hogere titel dan ik. En dat moet ook maar 
zo blijven: ik acht ze namelijk zeer hoog. 
Maar blijf alstublieft gewoon Anna tegen 
mij zeggen. Dat is namelijk wie ik echt ben.   

Anna Leentfaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
            

O 
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De Zwaan, waar komt die vandaan? 

lke Lutherse kerk wordt gesierd door de zogenaamde 'Lutherzwaan', zoals die boven 
ons Leeflangorgel vliegt.  De meeste Lutheranen kennen de oorsprong wel, maar het 

is toch aardig eens te horen wat Luther (1483 - 1546) er zelf over zegt. 
     Dit is Luthers beroemde tekst: 
“Johannes Huss heeft ook over mij geprofeteerd, 
toen hij vanuit de gevangenis in Bohemen 
schreef: ‘Zij willen nu een gans braden (want 
Huss is in het Boheems “gans”); maar over 
honderd jaar zullen zij een zwaan horen zingen, 
en die zullen zij moeten verdragen’ – daar zal het 
ook bij blijven, als het de wil van God is.”     
     De Tsjechische Johannes Huss (1369-1450) 
was priester, doctor en rector magnificus van de 
Universiteit van Praag én criticus van de Rooms-
Katholieke Kerk. Hij stelde, begin vijftiende eeuw, 
de wanpraktijken van de kerk ter discussie in zijn 
geschriften, zoals de simonie (het handelen in 

ambten), kerkelijke corruptie en de verkoop van relieken en aflaten. Om deze reden 
excommuniceert de bisschop van Praag hem in 1409. Later sprak de paus, Johannes XXII 
(1370-1419),  in 1412 het Grote Anathema (een banvloek) over Huss uit. Praktisch 
betekent deze dwingende banvloek de ‘sociale doodstraf’ voor Huss: iedereen in regio 
Praag zou hem, onder dreiging van excommunicatie, volledig moeten mijden, en mag 
hem niets verkopen of geven. Tijdens het Concilie van Konstanz (1414-1418) mocht Huss 
zijn opvattingen komen verdedigen waarna hij werd gearresteerd (ondanks de belofte 
van een vrijgeleide  - denk aan de belofte aan Luther bij de Rijksdag van Worms in 1521 - 
was die wel te vertrouwen?). Huss wordt dus gearresteerd een krijgt de doodstraf door 
verbranding. 
     Luther vertelt over Johannes Huss, als hij schrijft hoe hij (eigenlijk stiekem) diens 
werken las in de bibliotheek van het Augustijner klooster in Erfurt: 
"Toen ik op een keer in Erfurt, in het klooster, als jonge student theologie nog, in de 
bibliotheek een boek met preken van Johannes Huss tegenkwam, was ik nieuwsgierig om 
te zien wat deze aartsketter geleerd zou hebben – temeer omdat dit boek in de 
openbare bibliotheek [van het klooster] onverbrand bewaard was gebleven. Daarin las ik 
toen werkelijk zoveel goeds, dat ik mij erover verbaasde en mijzelf afvroeg, waarom toch 
zo’n man, die zo christelijk en machtig de Schriften verklaarde, zou zijn verbrand. Echter 
omdat zijn naam zo gruwelijk verdoemd was, dat ik in die tijd dacht: De wereld wordt 
zwart en de zon verliest haar licht voor wie iets goeds over de naam van Huss zou durven 
denken, sloeg ik het boek met een klap dicht en verliet met een verwond hart die plaats. 
Ik troostte mij echter met de gedachte: Misschien heeft hij dit geschreven vóór hij een 
ketter is geworden. Want over de gebeurtenissen tijdens het concilie van Konstanz wist 
ik toen nog niets.” 

E 
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Maar al snel ziet Luther dat 
Huss werkelijk zijn voorloper 
was: 
“Voor mijzelf twijfel ik er niet 
meer aan: wie zijn brieven leest 
of hoort – tenminste als hij enig 
verstand, of nog een geweten 
voor God heeft – die moet 
zeggen, dat er een 
voortreffelijke, grote geest in 
deze man, Johannes Huss, is 
geweest. Namelijk van iemand 
die zo christelijk schrijft en 
leert, zo ridderlijk met 
doodsaanvechtingen strijdt, zo 
geduldig en nederig alles wil 

lijden, en tenslotte zo dapper de schandelijke dood omwille van de waarheid aanvaardt. 
En dat onder zovele machtige, aanzienlijke, talrijke, hoogwaardige mensen uit Italië, 
Duitsland, Spanje, Frankrijk, Engeland en andere landen van de wereld, vergaderd van 
Konstanz – en Johannes Huss daartussen alleen als een schaapje dat tussen zovele 
leeuwen en wolven staat; als hij een ketter zou zijn, dan is er zeker nog nooit een ware 
christen op aarde geweest!” 
  
“De schrijver die de Duitse handelingen der synode met veel lasteringen heeft 
beschreven om Huss in een kwaad daglicht te stellen, zegt dat Johannes Huss 
onverschrokken heeft geglimlacht toen men hem zijn priesterlijke waardigheid ontnam 
[door het uitvoeren van de ontwijdingsprocedure]. En toen hij naar de brandstapel werd 
gebracht, heeft hij voortdurend gesproken: ‘O Jezus, Zoon van God, ontferm U over mij.’ 
Toen hij echter de houten paal zag, waaraan hij verbrand moest worden, viel hij op zijn 
knieën en riep hij uit: ‘O Jezus, Zoon van God, Die voor ons aan het kruis hebt geleden, 
ontferm U over mij.’ Hij heeft ook een arm boertje gezien die hout kwam aandragen, en 
met een vriendelijke lach tegen hem gezegd: ‘Sancta simplicitas: Ach, jij lieve heilige 
eenvoud.’” 
  
“Johannes Huss wist meer dan de hele [kerkelijke] wereld bij elkaar, maar hij is 
onschuldig veroordeeld. Vanaf die tijd is het pausdom beginnen te vallen. Johannes Huss 
is begonnen om de vele doornstruiken, de wilde heggen en het opgeschoten onkruid op 
de wijnberg van Christus uit te hakken en uit te roeien. Hij heeft de misbruiken van de 
paus en de geestelijkheid en hun ergerlijke leven aangegrepen en veroordeeld. Daardoor 
ben ik in een vlak veld gekomen, dat goed geploegd en geëgd was, en heb daarbij ook 
nog de leringen van de paus aangegrepen, zodat zijn val volkomen was.” 
 
[Selecties uit: W(1) 16, 2559; 2061; 2563/64; 2564; W(1) 22, 2073 / met dank aan Hugo C. van Woerden] 
Theo van Willigenburg 
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Kerstavond Zangdienst - 24 december 20.00 uur 

Net als vorig jaar houden we dit jaar op 24 december een Kerstavond Zangdienst om 
20.00 uur. Daaraan zal een groep ervaren zangers onder leiding van Greet Aanen 
(voormalig dirigent van het Veluws Kamerkoor) zijn medewerking verlenen.  Naast de 
vaste Lutherse onderdelen zingen we bekende kerstliederen en bekende Carols die door 
Sytze de Vries zijn hertaald en door Dirk Zwart zijn gearrangeerd voor koor, 
gemeentezang en orgel. En de zangers brengen als solo delen ten gehore uit Benjamin 
Britten's beroemde Ceremony of Carols 

 
Natuurlijk zingen we 
ook samen: Waar eens 
David is geboren (Once 
in royal David's city), 
Eer zij God in onze 
dagen, Er is een roos 
ontloken, Wij staan aan 
een kribbe (Away in a 
manger), Nu zijt 
wellekome en Stille 
Nacht. Er is geen preek, 
maar wel zijn er zeven 
kerstlezingen 
 

 
Theo van Willigenburg 

 
Pastoor J. Dresmé: ‘De coronacrisis is een oproep tot 

vernieuwing’ 

Als je er niet voor wegloopt, vormen de onrust en de angst voor wat we niet kunnen 
begrijpen juist de weg naar het nieuwe begin, zegt pastoor Jules Dresmé. Dat is in deze 
crisistijd broodnodig. 
     De focus op de cijfers van de besmetting en de bestrijding van het coronavirus 
zijn heel belangrijk, zegt Jules Dresmé, maar daarnaast zouden we meer oog 
moeten hebben voor wat de crisis mentaal met mensen doet, zegt hij. 

      Dresmé is pastoor van de Vituskerk in Hilversum en kreeg landelijke bekendheid 
vanwege de pastorale zorg die hij bood na de aanslag op vlucht MH17 in 2014. “De 
eenzaamheid, de angst, de verwarring. Hoe ga je voorkomen dat je slaaf wordt van je 
eigen neerslachtigheid? Dit gaat nog zo lang duren. Laten we naast het OMT daarom een 
taskforce van geestkracht opzetten. Geestelijke gezondheid is op dit moment topsport. 
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     “We moeten zoeken naar waardevolle trainingsmethoden op geestelijk vlak, vanuit de 
tradities en ervaringen die ons kunnen helpen bij wat deze crisis van mensen vraagt. Als 
we dat niet doen, hebben we straks veel geestelijke schade bij een grote groep mensen. 
     “Durven we echt te kijken naar wat er gaande is? Als je goed kijkt, zie je dat die vraag 
al langer speelt. Maar weinig dingen zijn zo eng als moeten constateren dat we niet 
gelukkig zijn. Durven we onder ogen te zien hoeveel mensen stress hebben of zich 
overvraagd voelen? Durven we onder ogen te zien hoeveel mensen door de steeds 
verder opgelopen druk geen terugkoppeling hebben naar hun eigen ziel, waardoor ze 
losraken van wie ze wezenlijk zelf zijn? Al langer en in toenemende mate zijn veel 
mensen in verwarring. In de Bijbel staat: er zijn periodes van groei en dan wordt voor 
een korte tijd de satan losgelaten. Dan vertaal ik satan niet als een bokkenpoot met 
hoorntjes en een gespleten staart, maar de kern van wat duivel in de grond van het 
woord is: verwarring. Dat steekt de kop op als het maar hoog genoeg is opgelopen en we 
te ver zijn gegaan met bijvoorbeeld de uitputting van de natuur en het te veel 
benadrukken van economische belangen. En die verwarring heeft steeds meer grip op 
ons gekregen. 
      “Deze tijd is in feite een oproep tot vernieuwing, ook voor kerkelijke leiders uit 
verschillende stromingen. Laten we kijken naar waar iedereen vanuit eigen traditie goed 
in is en dat met elkaar verbinden. Zijn we in staat om boven onszelf uit te stijgen en over 
onze eigen beperkingen heen te stappen? Het veronderstelt moed om daar met elkaar 
over te spreken. En het vraagt om nieuw moreel leiderschap.” 
Wat betekent moreel leiderschap voor u? 
“Echt moreel leiderschap betekent dat je ontvanger bent van wat er ten diepste onder 
mensen gebeurt. Op het niveau van de gevoelslagen en van de zielslaag, van datgene 
wat mensen echt verbindt. Ontvanger zijn en tegelijk ook zender zijn. Maar niet op een 
zelfbewuste manier, want dan ligt narcisme al snel op de loer. De essentie van dat 
leiderschap is het inspelen op de kracht van gemeenschapsvorming, en je realiseren dat 
alles altijd met elkaar in relatie is: jij met jezelf, wij met elkaar en met een groter 
bewustzijn. 
      “We hebben misschien wel een beetje te veel gefocust op welvaart, bezit en 
persoonlijk genieten. Op zich is daar niets mis mee, maar het heeft ook een keerzijde. 
Gemeenschap is de motor van de samenleving, maar leven we ook echt samen? 
      “De kern van alles blijft voor mij de hoop. Ondanks alle somberheid die om zich heen 
grijpt. Er zijn allerlei processen waarvan we het gevoel hebben dat we de greep erop 
kwijtraken, terwijl we aan de andere kant blijven denken dat we alles in de hand hebben. 
Als je je daar bewust van bent, haalt dat de diepste vraag naar boven wie we werkelijk 
zijn. Als je daar niet voor wegloopt, vormen de onrust en de angst voor wat we niet 
kunnen begrijpen juist de weg naar het nieuwe begin. Daarom ben ik hoopvol. We leven 
in een hoopvolle tijd, omdat we de kans krijgen om te zien waar de grenzen zijn. Daarom 
ben ik ondanks alles niet somber. Hoewel ik me wel kan voorstellen dat je somber zou 
kunnen zijn. Maar we kunnen de huidige tijd als een uitnodiging voor de overgang naar 
een nieuwe tijd. Als de crisis de trigger is om op zoek te gaan naar wat we onderweg 
hebben laten liggen omdat we te veel gefocust waren op andere zaken, dan vinden we 
ook iets terug. En dan zal daardoor ook de harmonie weer groeien. Het gaat altijd 
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schoksgewijs. Je moet eerst geschokt zijn over wat je ziet alvorens je je afvraagt: wat mis 
ik? Dat is een enorm zoeken, en dat maakt het hoopvol. In elke crisis zit de hoop: dat je 
daarin kunt vinden wat je bent kwijtgeraakt.” 
Moeten we dus terug naar vroeger? 
“Het gaat om herontdekken wat ons eerder in tijden van crisis heeft geholpen. Veel 
mensen leren nu bijvoorbeeld weer wat de kracht van meditatie is, door zich terug te 
trekken en de geheimtaal van de stilte te laten spreken. In het begin is het lastig om je 
daaraan over te geven, of misschien wel eng. Maar dan kom je erachter dat de stilte niet 
vernauwt, maar juist verruimt, jou groter maakt en zicht geeft op wie je ten diepste bent. 
Dat geeft nieuwe inzichten en rust. 
      “De mens is naar mijn overtuiging niet alleen een sociaal, maar ook een religieus 
wezen. En dat betekent in mijn woorden: altijd op zoek om te verbinden. De vraag die 
dan meteen opkomt, is: wat is daarbij ons oriëntatiepunt? We hebben de vrijheid 
gekregen om te zoeken naar die diepste kern, om die hele mens te kunnen zijn. Als je 
een samenleving ziet die ontwricht raakt, dan gaat er dus op dat vlak iets mis. 
     “Nu de meeste aandacht naar de bestrijding van het virus gaat, is dat iets wat we niet 
uit het oog moeten verliezen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat deze periode ons als 
mensen verrijkt? Hoe gaan we in de wanhoop kracht vinden om nieuwe potentie naar 
boven te halen? Dat lukt niet door polarisatie en door de nadruk te leggen op onze 
verschillen, maar door te focussen op: hoe pakken we dit met elkaar aan? Zoeken naar 
de kern van wat ons verbindt. Het is die geestkracht waar deze tijd en deze crisis een 
beroep op doen.” 
Wat is die geestkracht? 
      “Geestkracht maakt gedachten los die je zonder die kracht niet op basis van 
rationaliteit zou hebben bedacht. Het gaat om de rol die de geest in je speelt. Niet 
gehinderd door boosheid, anders kom je niet tot de vrijheid van de geest. Wij zijn veel 
groter dan ons verstand. Je leest weleens verhalen dat ons brein veel meer 
mogelijkheden heeft dan we gebruiken. Het brein laat zich ook niet alleen maar duiden 
door rationaliteit. Het wordt ook gevormd door menselijke waardigheid en door wie we 
zijn als persoon met alle emoties en dimensies. Dat zijn de diepe facetten van ons mens-
zijn.” 
En nu wordt er een oproep aan ons gedaan: wat kunnen we nog meer? 
“De klap van de aanslag op MH17 haalde mensen uit hun verstand, heb ik gemerkt. Pijn 
en verdriet werden gezamenlijk gedragen, ook al raakte het niet iedereen persoonlijk. Nu 
overkomt ons iets wat we allemaal voelen. Niemand ontloopt dit. Wat ik heb geleerd van 
de pijn van de MH17 is dat het helend is om voortdurend terug te gaan naar de emotie, 
omdat dat kracht naar boven brengt die je niet kende en gevoelens in je naar boven 
haalt waar je geen vermoeden van had. Dat heeft toen zo veel in beweging gebracht. 
     “Kunnen we nu het totale gevoel dat ons overkomt, laten binnenkomen? Niet alleen 
de angst, en de frustratie van ‘ik voel me gestraft en beperkt’, maar het hele gevoel van 
wat het met je doet – je openstellen voor dat wat je nog niet eerder binnen hebt laten 
komen. Onze praktische oplossingsgerichtheid, die natuurlijk wel degelijk belangrijk is, 
kan ons verhinderen hierbij stil te staan. 
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     “We zitten zo opgesloten in wat we altijd hebben gedaan, dat het moeilijk is om eruit 
te komen, terwijl er aan alle kanten wordt gerammeld aan onze werkelijkheid. Hoe 
kunnen we mensen anders laten denken over het virus en de angst die dat met zich 
meebrengt? Geven we geestkracht de kans om ons in beweging te houden en ons uit te 
tillen boven een beperkend belang, zodat we elkaar weer kunnen vinden? Dat is voor mij 
de grote vraag.” 
Bron: Trouw 3 – nov – 2020 Roek Lips 
 

Agenda 

 
 

Mutaties 
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Datum Zondagsnaam Bijzonderheden Antependium 

Aanvang Voorganger   2e collecte 
29 nov. 1e advent Avondmaals- paars 

10.00 uur dr. T. v. Willigenburg dienst diaconie 
      voedselbank 

6 dec. 2e advent   paars 
10.00 uur hr. R. Bloemendal   restauratiefonds 
13 dec. 3e advent muziekdienst paars 

12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 
20 dec. 4e advent   paars 

10.00 uur ds. J. Eldering   orgelfonds 
24 dec. Kerstavond   wit 

20.00 uur dr. T. v. Willigenburg   de Herberg 
25 dec. 1e Kerstdag muziekdienst wit 

12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 
27 dec. Zondag na Kerst Avondmaals- wit 

10.00 uur ds. C. L. Kraan dienst diaconie 
      voedselbank 

3 jan. Epifanie   wit 
10.00 uur ds. J. Eldering   restauratiefonds 

10 jan. 1e zondag na Epifanie muziekdienst wit 
12.0 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 
17 jan. 2e zondag na Epifanie   wit 

10.00 uur ds. J. Kappers   orgelfonds 
24 jan. 3e zondag na Epifanie Avondmaals- wit 

10.00 ur ds. C. L. Kraan dienst diaconie 
      voedselbank 

31 jan. Septuagesima    groen 
10.00 uur mw. H. de Reus   restauratiefonds 

        
7 febr. Sexagesima   groen 

10.00 uur ds. J. Eldering   orgelfonds 
14 febr. Quinquagesima muziekdienst groen 

12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 
        

21 febr. Invocabit   paars 
10.00 uur ds. H. Boter   restauratiefonds 
28 febr. Reminiscere Avondmaals- paars 

10.00 uur ds. C. L. Kraan dienst diaconie 
      voedselbank 
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Ontvangst Voorbereiding Organist Koffiedienst 

Mededelingen Schriftlezingen Cantor Koster 
hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. J. Kleinbussink   

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

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. M. Bunt   
hr. M. Groeneweg mw. A. Leentfaar mw. L. Bunt hr. F. v.d. Kraats 

mw. L. Roomer mw. L. Roomer hrn. E. & S. de Jong   
hr. P. Roomer hr. P. Roomer   hr. H. v. Iwaarden 

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart   
hr. M. Brand mw. A. Leentfaar   hr. F. v.d. Kraats 

mw. L. Roomer mw. L. Roomer hr. D. Zwart   
hr. P. Roomer hr.  P. Roomer   hr. H. v. Iwaarden 

mw. L. Roomer mw. L. Roomer hr. M. Bunt   
hr. P. Roomer hr. P. Roomer   hr. H. v. Iwaarden 

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

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

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

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

hr. P. Roomer mw. A. Leentfaar hr. M. Bunt   
hr. M. Groeneweg mw. A. Leentfaar   hr. F. v.d. Kraats 

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

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

        
hr. M. Brand mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart   

mw. A. Leentfaar hr. M. Brand   hr. F. v.d. Kraats 
hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. M. Bunt   

hr. M. Groeneweg mw. A. Leentfaar   hr. H. v. Iwaarden 
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Ontvangst Voorbereiding Organist Koffiedienst 
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hr. P. Roomer mw. A. Leentfaar hr. M. Bunt   
hr. M. Groeneweg mw. A. Leentfaar   hr. F. v.d. Kraats 

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

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

        
hr. M. Brand mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart   

mw. A. Leentfaar hr. M. Brand   hr. F. v.d. Kraats 
hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. M. Bunt   

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

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

 

Van de kerkrentmeesters 

Collecte opbrengsten juli, augustus en september 2020. 
 

Kerk en diaconie €   429,90 
Muziekfonds €   344,70 
Orgelfonds €     95,20 
Restauratiefonds €   171,30 
Diaconie  Ulices €   206,00 
Diaconie Chanava €     36,00  
Diaconie Voedselbank €     62,50 
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Tevens is via de bank in deze maanden een bedrag van € 675,00 ontvangen aan 
giften voor het Muziekfonds. De gulle gevers hartelijk dank!  
Indien u hierdoor alsnog gestimuleerd wordt om ook een bijdrage over te maken  
op NL93ABNA0531127818 is ook uw bijdrage meer dan welkom! 
 

De kerkrentmeester 
 

Kerstgroet en Nieuwjaarwens. 

 
 
Een paar mooie plaatjes uit het fotoarchief van Anna. Als muren konden spreken…..!! 
 
Gezien de verschillende jubilea die we nu en de komende tijd zullen hebben willen we 
hierbij vragen om nog eens in uw oude fotobestanden te kijken.  
Wie weet vindt u nog een gedenkwaardige en publiceerbare foto! 
 
Want we zijn ook afhankelijk van u. Maar niet alleen de beelden, ook uw ervaringen 
willen we graag weergeven. 
In CODA ging al een wereld open. Mooie foto’s van details van de kerk. Maar ook 
krantenknipsels over de aanbesteding van ons kerkgebouw en de ingebruikname van  
het eerste (Standaart) pijporgel.  
U ziet, we hebben al ideeën voor de volgende nummers. 
 
Ondanks de COVID-19 perikelen en beperkingen wensen we u een prettige 
kerstdagen en voorspoedig 2021 toe. 
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Marc Chagall (vervolg) 

et belangstelling las ik het verhaal van Paul Roomer over de serie uitzendingen 
over Marc Chagall op de tv eerder dit jaar op een toegankelijke wijze verteld door 

Jeroen Krabbé. Toen een van de laatste uitzendingen in Israël plaats zou vinden, zaten 
Swanny en ik met nog meer aandacht te kijken en...te wachten op het moment waarop 
Krabbé de Abell Synagoge van het Hadassah Medisch Centrum in Ein Kerem (de plaats 
waar Johannes de Doper werd geboren en met zijn ouders Elisabeth en Zacharias leefde) 
op de berg Scopus die net buiten Jeruzalem ligt, binnen zou gaan om de kijkers de 
wereldberoemde ramen die Marc Chagall voor deze synagoge maakte, te laten zien.  
Een eervolle 
opdracht voor 
Chagall, maar wel 
één met een 
enorme beperking. 
Hij zou van iedere 
zoon van Jacob een 
kenmerkend raam 
maken, maar mocht 
vanwege 
godsdienstige 
redenen geen 
enkele menselijke 
beeltenis 
toepassen. Alles 
wat hij wilde laten zien moest in symbolen en met een enkele tekst gebeuren. De kliniek 
en synagoge liggen nog voorbij Mount Herzl en de afslag naar rechts richting Ein Kerem. 
Helaas kwam de synagoge met haar ramen niet in beeld. Toen de serie voorbij was, heb 
ik contact gezocht met AVRO/TROS om enerzijds mijn complimenten te uiten vanwege 
de prachtig serie die men over Marc Chagall had weten te maken en om anderzijds 
duidelijk te krijgen waarom men de 12 ramen van de genoemde synagoge niet in beeld 
had weten te brengen. Binnen korte tijd kreeg ik antwoord. “Men had er alles aan 
gedaan om toestemming te krijgen om ook de ramen in de uitzending op te nemen, 
maar helaas: de erven Chagall gaven hun toestemming hiervoor niet!” Dit antwoord 
bracht me terug naar begin 2012. Nee, ik moet verder terug in de tijd. Paul refereerde in 
zijn stukje al aan de dienst die ik met de Bijbelgroep destijds had voorbereid over die 
ramen van Chagall. Op 4 november 2007 werd deze dienst gehouden in onze kerk. We 
hadden er best een hele voorbereidingstijd op zitten. Dankzij Paul was er een 
schitterende liturgie waarin alle ramen met uitleg mijnerzijds stonden afgebeeld. Ook 
hadden we dankzij zijn bedrijf 12 op krantformaat grote posters op een harde 
ondergrond in de kerk hangen. Het werd een mooie dienst dankzij de inbreng van velen. 
In de jaren daarna gingen kennissen van ons  gewapend met een exemplaar van de 
liturgie die ze van mij hadden gekregen, al eerder dan wij naar de synagoge, waar de 
betreffende functionarissen helemaal onder de indruk waren van de prachtige inhoud 

M 
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toen ze de liturgie onder ogen kregen . Wij volgden hen in 2012 toen we aan onze eerste 
rondreis door Israël begonnen. Eén ding stond vast: we zouden hoe dan ook naar de 
synagoge toe gaan en zo gingen we op een dag, zoals ons reisprogramma aangaf, naar de 

Abell Synagoge. We werden 
vriendelijk ontvangen en na betaling 
mochten we de synagoge binnengaan. 
Deze staat op een wat 
ondergeschoven plek binnen het 
ziekenhuiscomplex. Een plaats waar 
Marc Chagall absoluut niet over te 
spreken was. Vandaar dat hij er na de 
opening van synagoge en ramen 
jarenlang wegbleef. Aan het eind van 
zijn leven verzoende hij zich met deze 
plek gevoed door het besef dat zoveel 
mensen hem zoveel meer positieve 
reacties hadden gegeven over dit 
meesterwerk en zodoende bezocht hij 
zijn synagoge ramen weer. Vol 
enthousiasme maakte ik de ene foto 
na de andere en ik was er bijna mee 
klaar toen een functionaris de 
synagoge binnenstapte en en-passant 
zei dat er niet mocht worden 
gefotografeerd. Op mijn vraag 
waarom niet, kreeg is als antwoord 
dat de erven Chagall de nalatenschap 
van hun beroemde familielid ten koste 

van alles wilden vasthouden en beschermen. Uiteraard vanwege de financiële gevolgen 
ervan. Toen de dame in kwestie wegliep heb ik mijn foto verlanglijstje toch even snel 
afgewerkt, de afkeurende woorden van een Amerikaans gezin ten spijt. Soms kun je even 
Oost-Indisch doof zijn. Daar kwam bij dat ik mijn foto’s nooit voor commerciële, maar 
alleen voor kerkelijke doeleinden zou gebruiken. Het was meer dan bijzonder om de 
echte ramen op hun eigen plek in de volgorde wat de leeftijd van de zonen betreft en de 
door Chagall gekozen kleurstelling, werkelijk te hebben mogen zien. Zo bijzonder zijn 
deze ramen dat de Israëlische Post destijds besloot ze alle 12 op postzegelformaat uit te 
geven. U kunt ze hier zien. Wonderlijk dat deze kleine ramen zo fraai hun kleur en 
afbeelding hebben weten vast te houden in vergelijking met de echte grote. We 
eindigden onze rondreis in kibboets Shefaym niet ver van Tel Aviv waar vandaan we met 
het vliegtuig terug zouden reizen. We maakten er  bij verrassing de nationale feestdag 
van het land mee. ‘s Avonds keken we met een aantal Joodse jongedames naar een 
programma in het kader van de feestdag. De verdeling van het land van belofte tussen 
de diverse stammen kwam erin aan bod.  
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Van links naar rechts de ramen: Rueben  -  Issachari  -  Benjamin  
 
Toen kwamen de 12 ramen n.a.v. het programma als gespreksonderwerp tussen de 
dames en ons aan de orde. Want het is een misverstand te denken dat de 12 stammen 
die hun deel van het Beloofde Land mochten verdelen, zonder mankeren op de 12 zonen 
hun namen kunnen worden gelegd. De Joodse dames wisten dit niet en met gepaste 
trots kon ik ze vertellen dat de stam Levi het personeel -de Levieten- voor de tempel 
leverde en dus geen land nodig had. Jozef zijn stamaandeel werd verdeeld tussen diens 
zonen Efraïm en Manasse. Deze twee zonen nemen dus de plaatsen van Levi en Jozef in 
als het gaat om het verdelen van het land. U kunt dit op het kaartje zien. 
 

Ruud Bloemendal` 
 

RReeddaaccttiiee::  iinn  ddee  vvoollggeennddee  uuiittggaavveess  zzuulllleenn  wwee  sstteeeeddss  eeeenn  aaaannttaall  rraammeenn  ppllaaaattsseenn..  
 

Landelijke Lutherdag: Lekker Luthers 
 

e geplande landelijke Lutherdag krijgt gestaag een omlijnde en vastere vorm. Tijdens 
de synodevergadering van 4 juli presenteerde Maarten van de Wouden, namens de 

werkgroep, het voorbereidend resultaat van ‘Lekker Luthers’ (werktitel van de 
Lutherdag). 
 
Doel van dit luthers evenement is: het bereiken van de wereld om ons heen en daarin te 
verwoorden wie we zijn, zodat we verstaanbaar zijn. Inspirerend en herkenbaar voor 
Lutheranen; inspirerend voor ons en kennismakend met ons voor ‘de rest’; tonend hoe 
veelzijdig en internationaal we zijn. De uitwerking is laagdrempelig, serieus en ludiek; 
toegankelijk voor iedereen; muziek, toneel, stilte, lezing, gesprek; binnen én buiten; 
optredens, eten/drinken, samen doen. 
Werkgroep 
Vanuit de ELS is een werkgroep gevormd die de grote lijnen heeft uitgewerkt. Nu 
dringend en van harte gevraagd: meer ondersteuning, met specifieke deskundigheid.   

D 
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De werkgroep denkt daarbij aan brede activiteit uit – en tot doel van – zowel gemeenten 
als landelijk. 
Hoe, wat, waar 
In het centrum van Utrecht: in de lutherse kerk aan de Hamburgerstraat (binnen) en het 
tegenoverliggende plein (buiten), goed bereikbaar via alle vervoer. De breed 
georganiseerde dag voltrekt zich in festivalsfeer. Bedoeld voor iedereen, vooral ook 
gezinnen. 
Deelnemers 
Deelnemers presenteren zich met stands (binnen of buiten): Lutherse gemeenten met 
aansprekende projecten; SLUB (boekhandel); Museum Catharijneconvent (deel-expo 500 
jaar reformatie); WELJA, CoWe en SVK; JOP; buitenlandse partnerkerken; Nederlandse 
Lutherse Vrouwenbond (NLVB); musici van  Koninginnezang (KoZa): samen musiceren, 
componeren en optreden; Godly-Play met Lutherverhaal (ELG Den Haag); contextueel 
bijbellezen (M. van Wijngaarden, ELG Rotterdam). En verder keynote speakers, waarvoor 
Hans Alma (hoogleraar Religieuze Humanistiek) als eerste heeft toegezegd. 
Vervolg 
Naast organisatorisch, valt ook op financieel gebied nog wel wat dicht te timmeren. Een 
eerste schatting van de kosten is gemaakt, voor de financiering zijn er uitwerkbare maar 
nog niet afgeronde opties. Een peloton aan vrijwillige medewerkers en –denkers, naar 
verwachting groeiend in de loop van de komende maanden, is een belangrijke 
voorwaarde bij het slagen van de Lutherdag, in eerste instantie gepland voor 2021, maar 
in het perspectief van corona vermoedelijk pas in 2022 te verwezenlijken. Voor deze 
specifieke zaken belegt de Synodale Commissie in oktober een extra synodevergadering. 
Meer hierover leest u binnenkort in de tussentijdse ELS-nieuwsbrief en in de extra 
(verkiezingen)editie van elkkwartaal. 
 

Uit: Elkkwartaal  september 2020, door Alma Evenhuis 
 

Wist u dat…..? 
 

- dominee Louisa Vos met haar Marion getrouwd is? 
- wij hen daar van harte mee feliciteren? 
- Anna Leentfaar verhuisd is? 
- dat een hoop stress opleverde? 
- zij geweldig geholpen is door het klusteam en Yvonne Brand? 
- OPWAARTS haar 100e jaar gaat beleven? 
- wij daar uitgebreid stil bij zullen staan 
- onze telefoon in de kerk afgelopen jaar 4 x is gebruikt? 
- dat € 150,00 heeft gekost? 
- met snel rekenen is dat € 37,50 per gesprek? 
- we dit telefoon abonnement gaan beëindigen? 
- er genoeg mensen in de kerk zijn met een mobieltje? 
- Anna voortaan in haar rondje enkele telefoonnummers extra gaat vermelden 
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Herdenking van ds. P.H. Borgers                               
en kerkrentmeester hr. A.C. Koot 

p 10 februari 2015 gaf onze gemeente uitgebreid aandacht aan het tragisch 
overlijden van haar predikant en kerkrentmeester  in Neuengamme (D) in februari 

1945. Om hieraan steeds zichtbaar herinnerd te blijven werd een herdenkingsplaquette 
met hun namen bevestigd aan het kerkgebouw. 

Inmiddels is het een waardevolle traditie 
geworden dat elk jaar groep 8 van basisschool ’t 
Schrijvertje een krans plaatst onder deze 
plaquette.  De volgende plechtigheid zal zijn op 
vrijdag 5 februari 2021. 
Eerder zal vanuit onze Lutherse gemeente  een 
“gastles” worden gegeven waarin de leerlingen 
worden geïnformeerd over het waarom van deze 
jaarlijkse herdenking.  Verdere details en eventuele 
aanpassingen door coronamaatregelen worden 
genoemd bij de erediensten van eind januari en 
vermeld op de website.  Familieleden van beide 
oorlogsslachtoffers worden uitgenodigd. 
Mocht u een keer in Doesburg komen; blijf dan ook 
eens even staan bij de herdenkingsplaquette  
bevestigd aan de Lutherse kerk aldaar. In de 
oorlogsjaren deelden Apeldoorn en Doesburg  één 
Lutherse predikant en assisteerde de Apeldoornse 
kerkrentmeester de Doesburgse kerkenraad. 
 

Maarten Brand 
 

 
 
Het volledig verslag van deze mededeling vindt u binnenkort op de website van de kerk, of wordt 
op verzoek voor u geprint. 
 

O 
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HONDERDSTE  JAARGANG  OPWAARTS  

aar Coda zijn we getogen, om daar wellicht een oude, misschien wel álleréérste 
OPWAARTS te vinden. En we hadden geluk, het eerste nummer is bewaard 

gebleven, op bladzijde 9 t/m 12 staat een kopie van de álleréérste OPWAARTS.  Helaas 
worden de documenten niet liggend bewaard zodat de kwaliteit te wensen overlaat. Ook 
had ik graag meer toelichting willen geven qua datum, edoch CODA is inmiddels óók 
gesloten voor publiek. 

In deze OPWAARTS is de focus vooral gericht op de buitenkant, en 
wat ludieke items, zoals advertenties uit die tijd. Als ik de 
advertentie zie “ladders ophalen” 5 ct. per ladder dan zie ik steeds 
een mannetje voor mij met een ladder. Maar ik denk dat er toch iets 
ander mee wordt bedoelt. In deze OPWAARTS wil ik vooral de 
veranderingen in lay-out laten zien. Door de jaren heen is de 
voorkant diverse keren gewijzigd en als “opmaker” van OPWAARTS 

is dat mijn eerste interesse. In het volgende nummer gaan we meer op de inhoud in. 
Anna Leentfaar en Jan van de  Braak  hebben stapels oude jaargangen doorgenomen en 
komen met een keur aan leuke en interessante quotes en artikelen.  
 
De ontwikkeling van de voorkant van OPWAARTS. 
 

 
 
Ruud geeft in zijn artikel op bladzijde 7 en verder een goede uitleg van de betekenis van 
de symbolen in het logo. 
 

N 
worden de documenten niet liggend bewaard zodat de kwaliteit te wensen overlaat. Ook 

ik graag meer toelichting willen geven qua datum, edoch CODA is inmiddels óók ik graag meer toelichting willen geven qua datum, edoch CODA is inmiddels óók 
gesloten voor publiek. 

In deze OPWAARTS 

gesloten voor publiek.
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Vervolgens was ik op zoek naar het jubileumnummer jaargang 25. In het archief vond ik 
25e jaargang No. 1. Gedateerd “JANUARI 1942”.  
 

 
 

Leuk detail rechts bovenin.  
Het is middenin WO-II. Op dit nummer staat nog OPWAARTS voor de gemeenten 
Doesburg en Apeldoorn. Dan wordt het kerkblad verboden en zien we in april 1942 de 
volgende lay-out: 
 

 
 
OPWAARTS heet nu “de evangelisch luthersche kerk” en de telling begint opnieuw: 
 1e Jaargang – 1 APRIL 1942 – No. 1 
Een citaat uit deze uitgave: 
Nu dit eerste nummer van ons nieuwe blad verschijnt, hebben we al dadelijk terug te zien op een 
periode van twee maanden, daar de vorige maand ons oude blad reeds niet meer mocht 
verschijnen. Het bericht eindigt met: In die twee maanden zijn ons niet minder dan vijf lidmaten 
door den dood ontvallen.  
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Dat verklaart overigens meteen waarom we 2020/2021 de 100e jaargang begroeten 
terwijl de eerste jaargang gedateerd is 1916. Zie ook artikel van Ruud. 
 
De volgende  OPWAARTS die we dan in het archief tegenkomen is 28e Jaargang Feb. 
1950.  
 

 
 
Het is weer een kerkblad voor Apeldoorn en Doesburg.  
 
In 1952  de 30e jaargang onder redactie van ds. Duyvendak zien we weer een kleine 
wijziging van de lay-out. Nu staat ook de Lutherroos op de voorkant. 
 

 
 
In 1966 ziet de 44e Jaargang er heel anders uit, moderner – strakker  – mooier? 
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Een kleine collage van wat we onder meer tegenkwamen: 
 

 
 
In de volgende OPWAARTS gaan we verder.  
 

September 1950: Een nieuwe (Luther)zaal. 
 

iet alleen OPWAARTS jubileert. Deze herfst is het 70 jaar geleden dat de Lutherzaal 
in gebruik werd genomen. In de Apeldoornse Courant werd hieraan uitvoerig in 

twee kolommen aandacht gegeven. Hier de letterlijke - wat ingekorte -  tekst: 
Het was een verblijdend teken voor de groei van de Evangelisch Lutherse Kerk hier ter 
plaatse dat zij tot het in gebruik nemen van een nieuwe grote vergaderzaal achter de kerk 

N 
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aan de Parkweg (later Prof. Röntgenstraat)  kon overgaan. De consulent dezer kerkelijke 
gemeente ( Prof. Dr. P. Stegenga uit Ermelo) onderscheidde in zijn openingstoespraak 
dank, blijdschap en wijding. Duidend op financiële problemen in andere gemeenten vond 
spreker het daarom te meer aangenaam dat hier een andere toon klonk en de 
Apeldoornse gemeente blijk van fit en pit gaf. Zo werd in vier dagen tijd f 650,00 
ingezameld voor de meubilering van de zaal. Kerkenraadslid de heer O. Düwel, gaf in 
korte trekken een overzicht van de geschiedenis der totstandkoming van deze zaal. 
Dankzij het vooruitziende beleid van Ds. Scharten was 22 jaar geleden (dus in 1928) een 
gedeelte van een tuin aan de Loolaan aangekocht om voor mogelijke uitbreiding der 
gebouwen te kunnen dienen. De dameskrans heeft in 1948 en 1949 steeds f 1.000,00 
bestemd willen zien voor een nieuwe zaal waarna aan architect Lankwarden opdracht 
voor een ontwerp werd verleend. Het avondprogramma omvatte verder 
voordrachtskunst, zang van het kerkkoor en muziek. 
Wat nemen we mee uit dit artikel naar 2020?  Dank, blijdschap en wijding ? Of dat onze 
gemeente nog steeds blijk van fit en pit geeft?  Of toch het snelle tempo en de 
bereidheid (nu in euro’s) onze Lutherse gemeente te steunen…… 

Maarten Brand 
 

“Een bijzondere postzegel".                                    
Column van prof. dr. Sabine Hiebsch                        

p 1 oktober werd in Duitsland een prachtig vormgegeven postzegel op de markt 
gebracht met als thema ‘Vrouwen in de Reformatie’. In de aankondiging schreef 

Nikolaus Schneider, tot november 2014 voorzitter van de raad van de Evangelische 
Kirche Deutschland (EKD), dat met deze postzegel de belangrijke bijdragen van vrouwen 

aan de reformatie worden gememoreerd.  
Het ontwerp van de postzegel laat niet één 
specifieke vrouw zien, maar het silhouet van 
een vrouwelijk gezicht in drie 
kleurencombinaties, als symbool voor de 
veelkleurige rol die vrouwen speelden in de 
verspreiding en ontwikkeling van het 
reformatorische gedachtengoed. 
Schneider noemt in zijn toelichting vier 
vrouwen als voorbeeld. Twee vrouwen die 
theologisch actief waren: Argula von 
Grumbach (1492-1554/1563) en Katharina 
Schütz-Zell (ca. 1497-1562).  

Argula von Grumbach volgde de ontwikkeling van Luthers theologie nauwgezet en 
correspondeerde met hem en anderen in zijn kring. Zij mengde zich in de strijd voor de 
reformatie, toen in haar woonplaats Ingolstadt de Wittenberger magister Arsacius 
Seehofer (1503-1545) van ketterij werd beschuldigd omdat hij luthers gepreekt had. In 
een aantal protestbrieven verdedigde Von Grumbach Seefhofer en gaf daarbij blijk van 
een gedegen theologische argumentatie.  

O 
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Katharina Schütz-Zell was actief in Straatsburg, een belangrijk knooppunt voor de 
verschillende stromingen van de reformatie, waar haar man Matthäus Zell predikant was 
aan het Straatsburger Munster. Schütz-Zell zag zich, anders dan de meeste vrouwen van 
reformatoren, als gelijkwaardige medewerkster en medereformator naast haar man, in 
dienst van de kerk. Zij publiceerde een aantal geschriften over reformatorische thema's, 
zoals een verdediging van haar huwelijk en het priesterhuwelijk in het algemeen (1524), 
liedboeken met catechetische inleidingen (1534) en een uitleg van verschillende psalmen 
en het Onze Vader (1558).  
[Voor meer informatie over beide vrouwen, zie mijn hoofdstuk over ‘De lutherse 
Reformatie’ in het boek De Reformatie. Breuk in de Europese Geschiedenis en Cultuur, 
2017.] 
Als voorbeelden van vrouwen, die politiek actief waren voor de reformatie noemt 
Nikolaus Schneider Elisabeth von Rochlitz (1502-1557) en Elisabeth von Calenberg-
Göttingen (1510-1558).  
Elisabeth von Rochlitz was een hessische prinses, zuster van Philipp van Hessen, een van 
de eerste vorsten die Luther ondersteunden en de reformatie in het zadel hielpen. Door 
haar huwelijk werd zij een erfprinses van het hertogdom Saksen, dat in tegenstelling tot 
het keurvorstendom Saksen niet achter Luther stond. Von Rochlitz had een 
instrumentele rol in de invoering van de lutherse reformatie in het hertogdom, tegen de 
wil van haar schoonvader, hertog Georg. In 1538 werd Elisabeth von Rochlitz lid van het 
Schmalkaldisch Verbond, het politiek-militaire verbond dat de lutherse reformatie wilde 
beschermen.  
Elisabeth von Calenberg-Göttingen heeft een interessante link met de geschiedenis van 
het Nederlandse lutheranisme. Zij stond bekend als de ‘Reformationsfürstin’, die samen 
met de hervormer Anton Corvinius de lutherse reformatie in het Duitse Brunswijk 
invoerde. Zij was de moeder van Erik van Brunswijk (1528-1584), die als betaling voor zijn 
militaire diensten voor de Spaanse koning Filips II in 1558 van hem de hoge heerlijkheid 
van Stad en Land van Woerden (incl. Bodegraven) had gekregen. Alhoewel Erik zelf naar 
het katholicisme was overgestapt, respecteerde hij het geloof van zijn moeder en bracht 
lutherse Duitse soldaten en officieren mee naar Woerden. Zij kregen daar van hem de 
ruimte voor lutherse diensten. Zo kon Woerden, samen met Antwerpen de oudste 
lutherse gemeente in de Lage Landen worden. 
Deze bijzondere postzegel illustreert wat ik ook altijd aan mijn studenten in Kampen 
uitleg: Al in Luthers tijd waren er vrouwen die, ondanks het feit dat Luther zelf geen 
vrouwen als predikanten of theologen thematiseerde, wel naar de kern van zijn 
theologie keken en zich van daaruit geïnspireerd voelden hun grenzen te verleggen en 
nieuwe rollen te zoeken. 
 
Bron: 
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Lutherse Kerkmuziek  
 

n het laatste paasnummer konden wij nog melding maken van een zingende Lutherse 
kerk in 2020. 

We noemden de jeugdmuziekdagen in mei, de werkweek voor de kerkmuziek in juli en 
de Kerkkorendag in oktober.  Lutheranen  hebben natuurlijk wel gezongen in 2020 maar 
niet op deze dagen; wel meer of minder achter mondkapjes tijdens de zondagse 
erediensten. Eind 2020 is bekend dat de eerstvolgende Werkweek voor de Kerkmuziek 
nu staat ingepland voor 24 t/m 30 juli 2021 in Hoeven (NB).  Meer  data kunt u 
verwachten  in het volgende nummer van Opwaarts.  Wij bevelen de diverse 
slotconcerten uitgevoerd door jongere en/of oudere stemmen van harte aan.  
Meer informatie : www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl 

Maarten Brand 
 
 

De trouwbijbel uit 1928 heeft de eindbestemming            
nog niet bereikt ….. (5) 

e informatie over het bruidspaar Teunis Cornelissen (suykerbakker) en Elsje 
Steinvoorde (zonder beroep) heeft ons uitgebreid inzicht gegeven in de beide 

families. Toch zijn we uitsluitend in jaren wat dichterbij gekomen. De bijbel ligt nog 
steeds in de Lutherzaal die bij de ingebruikneming in 1950 trouwens kerkekamer werd 
genoemd. Voordat we in het volgende nummer van Opwaarts de verdere zoektocht 
richten  op zoon Teunis Jan Cornelissen, geboren op 20 augustus 1934, eerst nog wat 
aanvullende informatie. 
Bruid Elsje overleed op 9 juni 1963 (oud 58 jaar) en werd begraven op begraafplaats 
Heidehof in Apeldoorn. Twee maanden later overleed haar moeder Aaltje Goldenbeld 
(oud 82 jaar); zij werd bijgezet in het graf van dochter Elsje. Haar zus Feikje overleed in 
1931 (oud 27 jaar) en werd begraven op begraafplaats Soerenseweg.  Haar vader Jan 
Steinvoorde overleed op 29 juni 1939 en werd daar ook begraven. Haar jongere zus 
Aaltje werd geboren op 8 mei 1909 en trouwde met Harmen Johannes Hulleman in 1941. 
In 1942 werd zoontje Jan geboren.  Moeder en zoon kwamen om bij een geallieerd 
bombardement op 13 oktober 1944 (zg. Talens-bombardement bij het station). 
Van bruidegom Teunis weten we nog niet wanneer hij is overleden en waar hij is 
begraven. Wel is inmiddels achterhaald dat hij , zelf geboren in 1901 een jongere broer 
had, Johannes geboren in 1903 van beroep bakker en een zus, Mariana  Everdina  
geboren in 1906. 
Voorlopige conclusies: De tweede wereldoorlog eiste een zware tol .  Er blijken toch 
meer Teunissen te zijn dan eerder aangenomen. De kans in latere jaren meer nazaten te 
kunnen opsporen neemt dus toe. Wordt vervolgd in 2021 en ….. aarzel niet mee te 
zoeken en resultaten te melden. 

Maarten Brand 

I 

D 
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Info website: Lutherse Kerk Apeldoorn 
 
De website www.luthersekerkapeldoorn.nl is dé website om actuele informatie te vinden 
over onze kerk.  
U kunt daar OPWAARTS, maar ook andere artikelen lezen en/of downloaden. 

De redactie 
 

Kosten OPWAARTS  
 

Kosten voor OPWAARTS 
Veel mensen ontvangen OPWAARTS vier keer per jaar in de bus, en sinds een jaar of 
twee is de inhoud toch iets gewijzigd. Er is een andere drukker gekomen, en de inhoud is 
wat strakker gerubriceerd. Ook worden er meer foto’s geplaatst, oude en nieuwe.  
Zoals u kunt begrijpen zijn hieraan kosten verbonden.  Wij vragen u hierom dringend een 
bijdrage van 20 euro per jaar over te maken op rekening NL93ABNA0531127818 t.n.v. 
kerkrentmeesters Evan. Lutherse kerk Apeldoorn o.v.v. bijdrage OPWAARTS.  
Vriendelijk dank voor uw medewerking. 
 

Informatie uit de PKN en Classis Gld Zuid & Oost 
 
De lutherse gemeente Apeldoorn vormt een combinatie met de Lutherse 
gemeenten van Arnhem en Zutphen en maakt als zodanig deel uit van de Classis 
Gelderland Zuid en Oost van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). 

Maarten Brand 
 

Het klusteam aan het werk 
 

De afgelopen maanden hebben we de klus bijna kunnen afronden, maar door technische 
omstandigheden en andere prioriteiten is met name de grote kamer nog niet geheel 
gereed. 
Maar we zijn bijna zover, dan zullen we alles weer terug zetten. Veel spullen staan nu bij 
het orgel op de eerste verdieping. Er zijn een aantal zaken die een mooie plaats 
verdienen in de “nieuwe” kamer.  
Daarna moeten we ook nog wat aan de bovenwoning doen. Het toverwoord is daar: 
strippen. Alles verwijderen wat de afgelopen jaren is  aangebracht zoals boekenplanken 
– planken dragers – extra stopcontacten –  en vele meters elektriciteitskabel. 
In de kerk wachten ons ook naar een paar klusjes. Vloerbedekking op de orgelgalerij, 
kachelventilatoren reinigen – ramen Lutherzaal schilderen. 
 
Op de volgend bladzijden een impressie over de stand van zaken. 

 
  Het klusteam 
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Linksboven: de laatste vloertegel wordt gelegd. Rechts: de kleine kamer en linksonder de 
rommelkast is opnieuw ingericht en geschilderd. 
 

 
 
En een gespecialiseerd team moest op het dak van de kerk dakpannen weer recht  
leggen. 
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Activiteiten de Groene Hoed 
 

Activiteitenoverzicht De Groene Hoed. 
Voor meer informatie: zie het programmaboekje van De Groene Hoed. 
De paginanummers verwijzen naar de pagina in voornoemd programmaboekje. 
Voor het al dan niet doorgaan van activiteiten kunt u contact opnemen met 
Martha Delsman, 055-3550077 
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We lazen in de Stentor over het verdwijnen                                 
van buurttaxi Mobuur…….. 

 

 
 

Nieuws over Röntgen – straling en maskers  
 

 En röntgenstralen + beschermende kleding 
 zijn uw redacteur niet vreemd. 

 

 

 
 
 

 
Dan valt een koket 
masker nog wel mee. 
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De bloemen van de altaartafel zijn gegaan naar: 
 

Feye de Zwart 
Cees Tiemens 
Miep Mooy 
Hetty de Reus 
Familie Eikema 
Neeltje van der Knaap 
Dirk Delsman 
Gertie Huiskamp 

Akke Plomp 
Anna Leentfaar 
Familie Mechielsen 
Familie Bloemendal 
Loes Kraan 
Dirk Delsman 
Neeltje van der Knaap 
Ds. Gerd Kelling 

 

De bloemenlijst voor 2021 
 

 
Voor in de kerk ligt weer de bloemenlijst 
waarop u kunt invullen op welke zondag u voor 
de bloemen op de altaartafel wilt zorgen. Zoals 
u ziet zijn er nog heel wat zondagen leeg. U 
kunt één of meerdere datums invullen, al naar 
gelang uw zin of draagkracht. Martha Delsman 
verzorgt de lijst en de communicatie 
daaromheen. Zo krijgt u in de week 
voorafgaand aan ‘uw’ zondag een berichtje dat 
u aan de beurt bent.  
Help haar en de kerk om de lijst compleet te 
maken. Dank u wel! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bron: www.mooiwatbloemendoen.nl 
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Elke dag opnieuw 
 

Als ik de krant lees, 
dan komen mensen 
van overal 
bij me binnen, God. 
Lijden en slecht nieuws 
voeren vaak de boventoon. 
Ik kies ervoor 
om elke dag de wereld 
in al zijn complexiteit 
onder ogen te zien. 
Te midden van de werkelijkheid 
zoals die is, 
wilt Gij gezocht 
en gevonden worden. 
Laat u zien, laat U horen. 
Ik wil U ontmoeten, 
elke dag opnieuw. 

 
Noa Heddergott 

 

Als ik de krant lees, 
dan komen mensen 
van overal 
bij me binnen, God. 
Lijden en slecht nieuws 
voeren vaak de boventoon. 
Ik kies ervoor 
om elke dag de wereld 
in al zijn complexiteit 
onder ogen te zien. 
Te midden van de werkelijkheid 
zoals die is, 
wilt Gij gezocht 
en gevonden worden. 
Laat u zien, laat U horen. 
Ik wil U ontmoeten, 
elke dag opnieuw. 
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COLOFON 
Kerkgebouw Prof. Röntgenstraat 9 7311 AM Apeldoorn       
Website Evangelisch-Lutherse Gemeente Apeldoorn     

  www.luthersekerkapeldoorn.nl     
     
Predikant  Vacant       
      
Pastoraal medewerker      
hr. G.R. Bloemendal Moerbosch 15 7323 BZ Apeldoorn 055-3121603 
     
Pastoraal meldpunt bij ziekte, ziekenhuisopname, overlijden: hr. G.R. Bloemendal 
  bij verhuizing etc.: het secretariaat     
 
Alg. contactadres 
mw. A. Leentfaar Boterbloem 88 7322 GZ Apeldoorn  06-10684138 
 email: annaleentfaar.1@kpnmail.nl    
Voorzitter kerkenraad       
hr. P.J. Roomer Elegastgaarde 27 7329 AH Apeldoorn 06-53380581 
  email: paul@roomerremix.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 Elegastgaarde 27 7329 AH Apeldoorn 06-53380581 
hr. M.J. Brand Mozartstraat 139 7391 XG Twello 06-20434677 
Bijz.opdrachten /     
ledenadministratie     
hr. T. v. Willigenburg Oudegracht 291 3511 PA Utrecht 06-33912948 

Diakenen         
mw. L.M. Roomer-van  Elegastgaarde 27                   7329 AH           Apeldoorn 06-21526405 
der Laan email: roomerlisette@gmail.com  

 
ABN-AMRO rekening NL38ABNA0540610364 
t.n.v. Diaconie Evang. Lutherse kerk Apeldoorn  

mw. A. Leentfaar Boterbloem 88  7322 GZ  Apeldoorn 06-10684138 

 
email: 
annaleentfaar.1@kpnmail.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 Elegastgaarde 27 7329 AH Apeldoorn 06-53380581 
beheer gebouwen email: paul@roomerremix.nl     
verhuur kerk en Lutherzaal     
         

Let op!  
Zie blz.31. 
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Cantors 

hr. T. 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 
Organisten      
hr. D. Zwart 1e Weerseweg 71 7412 WP Deventer 0570-567828 
  email: dirkzwart@jak.nl       
     
hr. M. Bunt Krommedijk 35a 7381 BT Klarenbeek 06-81780474 
     
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 
hr. E. Brasz F. Bollaan 29 7312 MX Apeldoorn 055-3556191 
     
Verzorging bloemen altaartafel       
mw. M.M.M. Delsman Sterrenlaan 14 7314 KJ Apeldoorn 055-3550077 
     
 
Organisatie Luthersoos/ De Groene Hoed       
mw. M.M.M. Delsman Sterrenlaan 14 7314 KJ Apeldoorn 055-3550077 
     
     
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 - Kvk 76441520 / Diaconie 82411 3809 - Kvk 764401636 
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 níet gedeeld 
met derden.   
Zie ook het artikel in Opwaarts, jaargang nr. 97, nr. 3. 
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Druk: >totdrukwerk        Antillen 11, 7333PE Apeldoorn 055-533 77 22 
 
Bezorging: SMN POST,   Arnhemseweg 38, 7331BL Apeldoorn 
 

Verschijnt 4 maal per jaar 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


