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Gebed: Macht 
 

Opdat wij niet werkloos 
hoeven toe te kijken 
 
terwijl het kwaad  
steeds meer slachtoffers maakt, 
 
opdat wij weerbaar en creatief 
in deze wereld staan, 
 
bidden wij u om macht, 
om werkelijke macht. 
 
Om de macht van de hoop 
bidden wij u, 
de macht van het visioen, 
 
de macht 
van het bezielde protest, 
o God 
 
om de macht van de liefde 
bidden wij U, 
 
liefde 
die altijd en altijd weer wint. 

 
Hans Bouma 

Uit: Op adem komen  Gebeden 
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Overdenking – Is God thuis? 
 

at is de titel van een boek dat ik onlangs kocht. De titel intrigeerde me, en toen ik 
zag dat het een boek was met verhalen over God, gezien door de ogen van 

cabaretiers en dichters, verzameld door Kick van der Veer, heb ik het gekocht. Het is een 
leuk boek. 
Maar die titel….. die grijpt toch wel meteen de aandacht. Is God thuis? Mijn eerste 
reactie was: ja natuurlijk! God is er toch altijd?  
Bij nadere beschouwing roept die vraag van drie woorden een heleboel nieuwe vragen 
op: Wáár is thuis? Heeft God een huis? En is-Ie altijd thuis, of ook wel een niet? Gééft Hij 
ook wel een niet thuis? 
Om bij de eerste vraag te beginnen: Waar is thuis? Is dat een fysiek huis? Voor mensen 
zou dat wel een fijn beeld zijn: een tastbaar huis, waar je naar toe kunt gaan, met een 
voordeur (klopt, en de deur zal voor je open gaan) en een telefoon (en voor een kwartje 
bel je zelfs met God, dag Meneer, ben U daar, leg niet neer). Het telefoonnummer van 
God is trouwens 5 5 0. Vijf vingers van je ene hand, vijf vingers van je andere hand en 
een bolletje van twee gevouwen handen. Dat je bij Hem op de bank een kopje thee kan 
drinken en samen praten. Of een spelletje spelen, of naar de radio luisteren. Maar zo’n 
huis is er niet. Bij gebrek daaraan hebben we kerken; we noemen ze: huis van God, en 
met elkaar gaan we er op bezoek, zo eens per week. God zelf, als persoon, is er nooit, 
maar we voelen zijn aanwezigheid. Er is ook altijd wel een stoel vrij voor Hem, net als in 
Joodse huizen. 

Moet je een plaats aanduiden waar Hij woont, dan denk je al 
gauw: de hemel. Maar ook daar is twijfel: waar is dát dan 
weer? Is de hemel op aarde? Of toch daarboven (hoger dan de 
blauwe luchten en de sterretjes van goud, woont de Vader in 
de hemel)?  
Sommige mensen zeggen: God is overal, God woont in ons 
allen. Maar is Hij dan verdeeld in een heleboel Godjes? Hij is 
toch ‘de Ene’?  
En dan de laatste vraag: Geeft Hij wel eens niet thuis? Hmmm. 
Dat is dan weer overdrachtelijk. Ik denk dat als je Hem zoekt, 
tot Hem bidt, of naar Hem vraagt Hij al-tijd thuis geeft. Maar 
dat is aan ons. We moeten wel wíllen zoeken, bidden en 
vragen. 

Hoe langer ik er over nadenk, hoe minder zeker ik van dit alles word. Maar één ding weet 
ik zeker: God ís. Dat is de grond van mijn bestaan. Er zijn twee verzen in de Bijbel die mijn 
geloofsbelijdenis zijn. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen,  
noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte, noch diepte, 
noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus 
Jezus, onze Heer. (Romeinen 8:38,39, NBG) 
En dan nog even terugkomend op de beginvraag ‘is God thuis?’: Ja! 
 

D 
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Anna Leentfaar 
Van de voorzitter 

Vakantieperiode 
 

ls deze OPWAARTS uitkomt is de vakantieperiode alweer vrijwel voorbij. In 
deze periode is er ten opzichte van de laatste OPWAARTS niet zoveel 

veranderd. Hoopten we allemaal dat het coronavirus ver weg zou zijn in 
september, de werkelijkheid is echter dat dit nog niet echt het geval is. Na een 
korte opleving van het virus, is het aantal besmettingen al wel teruggelopen, 
maar toch nog steeds redelijk hoog. Dus de 1,5 meter blijft voorlopig ook in 
september (2021) onveranderd gehandhaafd. Hopelijk kunnen we medio 
september al wel voorzichtig beginnen met het koffiedrinken voor of na de 
dienst, met het in acht nemen van de 1,5 meter uiteraard. 
 
Naast de reguliere vakantie hebben Lisette en ik ook wat kleine uitstapjes 
gemaakt. Toen we in Amsterdam waren bleek de Oude Lutherse Kerk aan het 
Spui op zaterdagmiddag open te zijn. Dus wij naar binnen. Ik was er al een aantal 
keren geweest, maar nu waren er vrijwilligers die wat vertelden over de historie 
van de kerk en het kerkorgel. Mooi om te zien hoe deze kerk door-de-weeks 
gebruikt wordt door de universiteit van Amsterdam en op zaterdag en zondag 
door de Lutherse Gemeente. Dat maakt het ook financieel voor de gemeente 
een stuk aantrekkelijker. Vergelijkbaar doen wij zoiets met de Lutherzaal die 
door-de-weeks dienst doet als Yogastudio. 
  
Daarnaast zijn we op een donderdagavond naar de Maarten Luther Kerk aan de 
Spoorwegstraat in Arnhem geweest. In de vorige OPWAARTS stond hierover al 
het een en ander geschreven. De Lutherse Kerk aan de Spoorwegstraat is enige 
jaren geleden verkocht en volledig omgebouwd tot restaurant, hotel en 
feestlocatie. Op zich al een mooie herbestemming, maar nog mooier is dat de 
kerk echt prachtig is verbouwd, met behoud van alle klassieke elementen van de 
kerk. Ook zijn alle gesloopte inrichtingselementen, zoals kerkbanken, allemaal 
hergebruikt. Het is de moeite waard om deze kerk een keer te bezoeken, het is 
een echt voorbeeld van hoe je met respect voor het oude een nieuwe functie in 
een ruimte kan creëren.  
 
Gelukkig kunnen wij nog steeds in onze kerk blijven kerken en hebben we nog 
voldoende vlees op de botten om dat de komende jaren te blijven doen. Maar 
we moeten blijven kijken hoe we de inkomsten van de kerk kunnen blijven 
verhogen, door bijvoorbeeld extra verhuur van de kerk of de kosterswoning en 
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natuurlijk de eigen bijdragen. Als dan ook op korte termijn de 1,5 meter 
maatregel verdwijnt, kunnen er ook weer meer mensen naar de (muziek) 
diensten komen, wat natuurlijk ook weer goed is voor de inkomsten!  
Voor nu, blijf gezond en tot snel! 

Paul Roomer 
 

Hervormingsdag 31 oktober 2021 – Ruud Bloemendal  
 

r zijn groepen orthodoxe gelovigen die vergeten lijken te zijn waar het ooit 
om ging in de strijd tegen het Rooms Katholicisme. 

Hus, Zwingli, Luther, Calvijn, om er maar enkele te noemen, streden hun leven 
lang voor de bevrijding uit de absurde regelgeving die de kerk van Rome haar 
gelovigen oplegde. Dichterbij huis leefde en werkte Thomas à Kempis. Onlangs 
werd zijn 550e sterfdag herdacht. Deventer en Zwolle zijn de steden waar men 
hem het dichtstbij heeft geweten. Hij schreef zijn beroemde werk “In navolging 
van Christus” . Hierin uitte hij zijn kritiek op de bizarre regelgeving die hij destijds 
binnen de Heilige Roomse Kerk aan de kaak stelde. Hij was representant van de 
Moderne Devotie waarvan we de naam Geerte Groote ook kennen. Een devotie 
die niet rechtstreeks aan Christus gewijd was, maar die mensen moesten laten 
zien door in hun manier van leven Christus  te laten zien. Iedere dag van je leven. 
Op deze manier kwam de devotie uiteindelijk bij Christus terecht. Vrijheid van 
godsdienst is een groot goed. En toch zijn er orthodoxen die in feite even 
fanatiek regels zijn gaan aanhangen waar hun voorouders tegen streden. Zouden 
ze die strijd destijds van 80 jaar vergeten zijn? Nooit van inquisitie hebben 
gehoord? Mensen zijn binnen iedere geloofsrichting altijd weer in staat om de 
geest van de wet/van de regels te vergeten en halsstarrig voor de letter van de 
wet te gaan. Die anderen op te leggen als de enige ware manier om je geloof te 
beleven. In haar boek “Het Zesde Zintuig”, laat de Zweedse schrijfster Marianne 
Frederiksson een van de hoofdrolspelers het volgende optekenen: “mensen 
bedenken zelf hun eigen regels over God om ze vervolgens als waarheid te 
beschouwen en op te leggen aan anderen” 
Mensen gaan zo overenthousiast aan de haal met de regels, dat ze de traditie 
bewaren tot as. Zodat er geen enkele ziel meer in zit. De traditie wordt dan zelfs 
vergoddelijkt en komt in feite boven hetgeen God voorstaat te staan. Dat kan 
toch nooit de bedoeling zijn? Of valt het vanuit je geloof te verdedigen dat er 
minimaal 3.300 geregistreerde Indiaanse doden zijn, maar dat de schattingen 
naar 30.000 gaan omdat zij andere regels kenden t.a.v. geloof? Jezus maakt 
duidelijk, hetgeen Mozes ook al deed, dat het juist gaat om het vuur vast te 
houden binnen je geloof. Het vuur van Pinksteren zie je hier terug. Het is dit jaar 
op een zondag dat het 31 oktober is. Jan Kleinbussink is de organist deze zondag 
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en hij is al druk bezig om er muzikaal een mooie viering van te maken. Zelf hoop 
ik deze 31e voor te gaan. Het zijn altijd bijzondere diensten, deze feestdagen van 
de kerk. De rode antependia zullen die zondag ophangen als teken daarvan. Kom 
allemaal deze dienst mee vieren en beleven en neem iedereen mee die u kunt 
meenemen. De kerk hervormen is nooit iets geweest van één dag, het is zoals 
Professor W.J. Kooiman ooit beschreef: “Na het aanslaan van zijn stellingen 
verging het Luther als de man, die een wenteltrap in de toren van een kerk 
bestijgt. In het duister tast hij naar steun en zijn hand vindt een touw. Hij pakt dit 
vast en schrikt, als er boven hem plotseling een klok begint te luiden” In de 
recente geschiedenis verging het klokkenluiders niet altijd even goed. Feit is wel 
dat zij door hun acties de boel op wisten te schudden om verkeerd lopende 
zaken ten goede te veranderen. In die zin zijn wij allemaal zoals die klokken 
luidende koster. We hebben de plicht om als navolgers de klok te luiden om 
telkens opnieuw te hervormen waar het niet goed gaat. Niet alleen op 31 
oktober, maar ook op alle dagen ervoor en erna.  
 

Ruud Bloemendal 
 

Hervormingsdag 31 oktober 2021 – Jan Kleinbussink   
 

‘Waar muziek beoefend wordt, heeft de duivel geen kans...’ 
 
Enkele kanttekeningen bij de speciale morgendienst van zondag 31 oktober 2021 
 

Maarten Luther ademde muziek. Volgens overlevering 
was hij een voortreffelijk zanger met een heldere 
tenorstem. Ook bespeelde hij de luit. Luther wist wat hij 
zei, wanneer hij stelde dat God zelf spreekt wanneer de 
Bijbelse woorden tot klinken worden gebracht. Het 
evangelie moest men "singen und sagen" (in deze 
volgorde): Viva vox evangelii. Meer nog dan in een 
gesproken preek, kan in muziek en speciaal in het 
gezongen lied, ons hart ten diepste worden geraakt, 
wanneer de kracht van de melodie, onlosmakelijk 
verweven met het woord, ten volle wordt ingezet. 
Luther bewerkte de rooms-katholieke Latijnse mis tot 
een zingbaar Duits Ordinarium (de vaste gezangen van 
de viering), hij herschreef oud-kerkelijke Latijnse 

hymnen tot coupletliederen op Duitse tekst en liet ons met zekerheid 37 

Maarten Luther, op een 
schilderij van Lucas 
Cranach de Oude (1529) 
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liederen na voor het gehele kerkelijk jaar (Advent, Kerst, Epifanie, Pasen, 
Pinksteren etc.) Daarnaast zgn. Catechismusliederen (tien geboden, Gebed des 
Heren, doop, belijdenis etc.), enkele psalm-parafrases en andere liederen. Deze 
laatste liederen mag men baanbrekend noemen in de geschiedenis van de 
kerkmuziek: gezangen waren voor het eerst: biddend (Vater unser), 
verkondigend (Nun freut euch lieben christen g'mein) of verhalend (Vom Himmel 
hoch da komm ich her - kerstlied).  
Luther schreef zelf nieuwe teksten en liederen, maar ging ook vaak uit van reeds 
bestaande melodieën, die hij bewerkte, als regel in samenwerking met Johann 
Walter, zijn muzikale rechterhand. Publicaties o.a. in Achtliederbuch (1524), in 
Walter’s  Eyn geystlich Gesangk Buchleyn (1524) (Wittenberg) en in Erfurder 
Enchiridion (1524) (naast andere bronnen). 
 
In de speciale morgendienst op zondag 31 oktober, Hervormingsdag, komt een 
gevarieerd scala van Lutherliederen aan de orde, daarbij wel voorbijgaand aan 
de specifieke liederen voor Advent, Kerst, Pasen etc. Extra muzikale 
medewerking aan de dienst zal bestaan uit twee blokfluitisten, een 
sopraansoliste, vier ervaren amateurzangers (sopraan, alt, tenor, bas) en zelf 
hoop ik een leidende rol op mij te nemen vanaf een extra kistorgel voor in de 
kerk, geplaatst naast het liturgisch centrum. Er klinken meerstemmige zettingen 
van Luther-liederen van Walter, Praetorius, Hassler en Crüger. Daarnaast klinkt 
een werk Heinrich Schütz als Musica pro Deo na de overdenking: het prachtige 
Psalm-motet: Mein Herz ist bereit, SWV. 341, geschreven voor sopraansolo, 2 
blokfluiten en basso continuo. 
 
De geschiedenis van elk Lutherlied is boeiend en leert ons veel over de 
turbulente beginjaren van de Reformatie. Ik wil hier graag aandacht besteden 
aan een tweetal liederen uit de orde van dienst voor deze zondag.  
 

1. “Ein feste Burg ist unser Gott’  
(Liedboek lied 898 “Een vaste burcht is onze God”) 
Martin Luther – Wittenberg 1529/1533? 
 

“Een vaste burcht is onze God” is ongetwijfeld het beroemdste, maar ook het 
meest onjuist geïnterpreteerde Lutherlied en behoort tot zijn zeven 
Psalmliederen. Luther herschreef de tekst van Psalm 46 tot een strofisch, 
berijmd Duits lied. De tekst is kenmerkend voor de situatie van de Christenen 
tijdens de vroege Reformatiejaren, begin 16e eeuw. Het lezen van de tekst van 
de oorspronkelijke psalm is de sleutel tot het begrijpen van de inhoud van dit 
Lutherlied. De verbinding met Psalm 46 werd helaas in de loop der eeuwen nogal 
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eens vergeten, verkeerd geïnterpreteerd en ook politiek misbruikt. Bijvoorbeeld 
in de bundel ‘Kriegs-Gesänge für freie Deutsche’ (Altenburg, 1814), luiden de 
eerste vier regels van de eerste strofe oorlogszuchtig: 
Eine feste Burg ist unser Gott; 
Auf, Brüder, zu den Waffen! 
Auf! kämpft zu Ende aller Noth, 
Glück, Ruh der Welt zu schaffen 
Hoe anders is het credo van Johann Sebastian Bach in zijn grootse en 
overweldigende Cantate no. 80: ‘Ein feste Burg ist unser Gott’, waarin de tekst 
van Luther in recitatief en aria direct verweven wordt met de theologische 
duiding door jurist, theoloog en begaafd dichter Salomo Franck.  
 
Terug naar de bron: Psalm 46 is een "lied van Zion": De psalmdichter probeert 
een kleine en angstige geloofsgemeenschap in Jeruzalem moed in te spreken 
door op de heiligdommen van de stad van Zion te wijzen, de Tempelberg met de 
tempel, waar God woont en kracht en sterkte verleent. De eerste twee 
psalmverzen zijn dan ook heel beeldend. Luther verplaatst deze beelden naar 
zijn tijd. De eerste vier regels van couplet 1 zijn een bewerking van Psalm 46,2, 
die in de Luthervertaling (1545) luidt: ‘Gott ist unsre Zuversicht und Stärke. Eine 
Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben’. Pieter Oussoren vertaalt 
deze woorden en het aansluitende vers als volgt:  
2. “God is ons een toevlucht en sterkte; hulp in benauwingen/ hogelijk      
      bevonden”.  
3. “Daarom vrezen wij niet/ als de aarde verandert, 
      als bergen wankelen/ in het hart van zeeën”.  
Vier keer keert dit leidende principe van ‘God als toevlucht en burcht’ terug als 
een soort intern refrein in de Psalm (vv. 2,4,8,12). In de verzen 8 en 12 komt dit 
beeld expliciet naar voren: 
8b “ons is een burcht de God van Jakob! Sela” 
Waarschijnlijk heeft Luther de onvoorstelbare rampen op aarde, die in Psalm 
46:3-4 getekend worden, in zijn lied ‘verbonden’ met de ongeëvenaarde macht 
van de satan en het onheil dat deze aanricht. Ook in de derde strofe gebruikt 
Luther dit beeld en geeft hij de angstige gelovige het vertrouwen, zoals ook 
beschreven in het Johannesevangelie, dat de rol van de ‘heerser van deze 
wereld’ uitgespeeld is. 
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De eerste liedbundel waarin het 
lied verscheen was Geistliche 
Lieder auffs neu gebessert die in 
1529 te Wittenberg gedrukt 
werd. Van deze bundel, 
uitgegeven door Joseph Klug, is 
geen exemplaar meer bewaard 
gebleven. De Straatsburgse 
universiteitsbibliotheek bezit 
een uniek exemplaar, daterend 
uit 1531, verschenen in Erfurt. 
Algemeen wordt aangenomen, 
dat niet alleen de tekst maar ook 
de melodie van de hand van 
Luther is. Soms liet Luther zich 

bij het samenstellen van zijn melodieën inspireren door bestaande 
volksmelodieën of door het Gregoriaans (de éénstemmige liturgische zang van 
de katholieke eredienst). Deze melodie lijkt daarentegen geheel origineel van 
zijn hand. Het melodisch verloop en de ritmische aanhef van het initium zijn 
gemaakt volgens het kenmerkende melodietype dat Luther gebruikte bij zijn 
verkondigende, vreugdevolle en ook belijdende liedteksten, zoals bijvoorbeeld 
‘Vom Himmel hoch da komm Ich her’. (Vergelijk: de laatste regels van beide 
koralen zijn nagenoeg identiek!) 

 
Op 31 oktober wordt de dienst geopend met 
Musica pro Deo met dit lied in een 
vierstemmige koorzetting met daarbij 
omspelende blokfluiten en wordt de dienst 
ook met dit lied beëindigd met samenzang, 
gevolgd door een orgelbewerking van Johann 
Gottfr. Walther. 
 
2. “Nun freut euch lieben Christen g’mein”  
(LvK 1973 gezang 402 “Verheugt u, Christenen 
tesaam!) 
Martin Luther – Neurenberg 1523 
 
In het nieuwe liedboek ‘Zingen en bidden in 
huis en kerk’ is Luther met zestien liederen 
vertegenwoordigd. In het vorige Liedboek 

‘Ein feste Burg’, opgenomen in Geistliche Lieder auffs 
new gebessert, gedrukt in 1529 te Wittenberg, herdrukt 
in 1531. Slechts één exemplaar uit 1531 is bewaard 
gebleven 

     mogelijk de 'Einzeldruck' van 'Nun 
freut euch’, bij toeval bewaard in het 
Achtliederbuch. 
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voor de Kerken waren dat achttien liederen. Een lied dat voor mij om niet-
begrijpelijke redenen niet terug mocht keren in het nieuwe liedboek, is Gezang 
402 ‘Nun freut euch lieben Christen gmein / Verheugt u, christenen tesaam’. Het 
lied werd al spoedig één van Luthers meest geliefde liederen en er werd al vroeg 
in de 16e eeuw van Katholieke zijde met een jaloerse en verontruste blik gekeken 
naar de geweldige populariteit van dit lied onder de reformatorische gelovigen. 
Misschien dat de tien strofes van dit lied een stapje te veel waren voor het 
nieuwe Liedboek of de (aan de Middeleeuwse traditie ontleende) niet-Bijbelse 
dialoog tussen God de Vader en God de Zoon (in strofe 5 en 6). In ieder geval 
heeft dit lied wel een plaats gekregen in de orde van dienst voor 31 oktober, al 
zullen we niet alle strofen gaan zingen. 
 
Aansluitend bij ‘Ein neues Lied wir heben an‘ (het lied dat Luther in 1523 dichtte 
nadat het bericht hem had bereikt, dat in Brussel twee Augustijner monniken op 
de brandstapel hun leven moesten geven voor de zaak van de Reformatie) is 
gezang 402 is het één na oudste lied dat Luther schreef, eveneens in  1523. 
Aanvankelijk gebruikte Luther een bestaande melodie bij zijn gedicht, maar al 
spoedig verscheen ook een tweede melodie van zijn hand, veel vrolijker en meer 
dansant van karakter. Deze versie werd het eerste lied uit het zgn. 
Achtliederbuch (Etlich christliche Lieder) met hierin opgenomen vier liederen van 
Luther, drie liederen van Speratus (een katholieke priester, die uit 
geloofsovertuiging een reformatorisch theoloog werd) en één lied van 
onbekende hand. 
Het is opvallend hoe persoonlijk Luther zich in dit lied durft te tonen. De strofen 
twee en drie lijken wel direct geschreven als uitlaatklep voor de persoonlijke 
geloofsworsteling van Luther in het klooster te Wittenberg met de verwijzingen 
naar: de duivel en ik, de dood en mij, angst en nood en ik, mijn mateloze ellende 
etc. Maar het lied stijgt ook uit boven de ik-vorm, naar herkenning door de 
gelovige en dient als zodanig duidelijk als eenvoudige uitleg van het evangelie en 
als catechese (gezangen voor school en thuis). Het verscheen als een 
'Einzeldruck', dat wil zeggen  een liedblad, dat al snel langs markten en straten 
tot in menig huis z'n weg vond (Fliegende Blätter). 
 
De tweede, dansende melodie door Luther zelf geschreven (mogelijk nu wel 
ontleend aan een bestaand volksliedje), draagt alle muzikale kenmerken van zijn 
schrijfstijl. Beeldend zijn de woorden ‘fröhlich springen’ met melodische 
kwartsprongen in tonen geschilderd. Na meer rustig bewegende melodische 
lijnen in het midden van de melodie komt geheel organisch het dansend karakter 
van het begin in de slotregel weer terug. Terecht sprak de Duitse kerkmusicus 
Hans Joachim Moser dan ook van een “welgevormd klein meesterwerk der 
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melodiekunst”. 
We zingen op 31 oktober dit lied in een meerstemmige zetting van renaissance-
meester Hans Leo Hassler. 
 

Jan Kleinbussink 
 

 
Eeuwigheidszondag 21 november 2021 

 
Het kerkelijk jaar wordt dit jaar op 21 november afgesloten met het herdenken 
van de mensen die gedurende dit aflopende jaar zijn overleden. 
Na iedere herdenking die geweest is vraag je je af: ‘’wie zullen er volgend jaar 
herdacht moeten worden?” Een gedachte die rond nieuwjaarsdag opnieuw aan 
de orde komt. In feite is die zondag van de eeuwigheid ook de oudejaarsdag van 
de kerkelijke kalender. Je staat stil, kijkt terug en herdenkt. Bij de ene mens met 
berusting omdat dit leven geleefd werd, bij de ander wordt het sterven meer 
omringd door vragen en bij een derde zit het sterven zo vol ontzetting en 
verbijstering omdat dit leven abrupt afliep. In dit laatste voorbeeld denk ik aan 
de kleindochter van Mieke Heineman die zo dramatisch om het leven is 
gekomen deze zomer. Daar kun je met je (geloofs)verstand niet bij. Zo zinloos, zo 
in- en inverdrietig. Ook dit jaar zullen we de gestorvenen gedenken middels het 
aansteken van een Nesjomakaarsje voor ieder apart. “Dit joodse kaarsje is het 
kaarsje voor de ziel die volgens het joods gezongen gebed in het sterven wordt 
toevertrouwd onder de vleugels van Gods Aanwezigheid.” Ook zal er een roos 
voor hen staan. 

Al valt sterven moeilijk te begrijpen en is ook 
de betekenis van het kaarsje moeilijk te 
bevatten, er kan toch troost in dit gegeven 
zitten. Hoe het overlijden ook gebeurd is, wat 
je er allemaal wel en vooral niet over kunt 
zeggen, Gods aanwezigheid kan troost bieden. 
Het feit dat de ziel van elke dierbare 

overledene wordt toevertrouwd onder Zijn vleugels kan een geborgen gevoel 
geven. “Ik zal er zijn”, belooft Hij, “in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid.” 
Dat nabestaanden zich hieraan vast kunnen houden, opdat zij ondanks hun 
verlies en verdriet verder kunnen en durven gaan met hun gemankeerde leven. 
Ik ben met een panfluitist bezig of hij aan de dienst mee wil werken. De  
familieleden van de mensen die we zullen herdenken, krijgen persoonlijk een 
uitnodiging om deze dienst bij te komen wonen. Ook dit jaar mag ik in deze 
herdenkingsdienst voorgaan. Een mens sterft twee keer. De eerste keer is er de 
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fysieke dood waarin je de mens die je als persoon hebt gekend moet loslaten en 
diens lichaam uit handen moet geven. De tweede keer sterft de mens in 
geestelijke zin wanneer je nooit meer denkt aan en praat over degene die er niet 
meer is. Die tweede dood komt in het gedichtje aan de orde. 
 

Ruud Bloemendal 
 
  
DDaatt  bbeenn  iikk  nniieett  
  
HHuuiill  nniieett  oomm  mmiijjnn  ddoooodd    
ddaatt  bbeenn  iikk  nniieett..  
IIkk  ssllaaaapp  nniieett..  
IIkk  bbeenn  ddee  dduuiizzeenndd  wwiinnddeenn  ddiiee  wwaaaaiieenn..  
IIkk  bbeenn  ddee  ddiiaammaanntteenn  sscchhiitttteerriinngg  iinn  ddee  ssnneeeeuuww..  
IIkk  bbeenn  ddee  zzaacchhttee  rreeggeenn  iinn  ddee  hheerrffsstt..  IIkk  bbeenn  eerr  aallttiijjdd..  
  
AAllss  jjee  wwaakkkkeerr  wwoorrddtt  iinn  ddee  ssttiillttee  vvaann  ddee  oocchhtteenndd  
bbeenn  iikk  ddee  zzwweerrmm  vvooggeellss  ddiiee  oovveerrvvlliieeggtt..  
IIkk  bbeenn  ddee  zzaacchhttee  sstteerr  ddiiee  ’’ss  nnaacchhttss  sscchhiijjnntt..  
IIkk  bbeenn  ddee  hheerriinnnneerriinngg  ggrroooott  eenn  kklleeiinn  
wwaaaarr  jjee  nnooooiitt  mmeeeerr  zzuulltt  zziijjnn..  
  
HHuuiill  nniieett  oomm  mmiijjnn  ddoooodd                  
ddaatt  bbeenn  iikk  nniieett……………………  

Dichter onbekend 
 
 

Van de diaconie 

Collectes 
De laatste jaren hebben wij als Lutherse gemeente Apeldoorn samen met de 
andere AZA gemeentes Arnhem en Zutphen altijd een diaconaal project gehad, 
dat we dan gedrieën een jaar lang ondersteunden. De tweede collecte van de 
avondmaalsdiensten was hier altijd voor bestemd. Nu is de diaconale 
samenwerking een beetje  verwaterd, dus heeft de diaconie van Apeldoorn haar 
eigen bestemmingen bepaald. Omdat het lastig is om een Luthers project te 
vinden (als u er één weet: neem alstublieft contact op met een van de 
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diakenen!) hebben we nu besloten om elke maand een andere bestemming voor 
het collectegeld te vinden. Hieronder vindt u de doelen van de afgelopen 
periode. 
23 mei: de opbrengst was voor de stichting Vakantiegeld Samen Delen. We 
hebben het opgehaalde bedrag aangevuld tot € 150,00. Verderop leest u over de 
resultaten van VSD. 
27 juni: de actie ‘Help ons elkaar helpen’ is een samenwerking tussen het 
Nederlands Luthers Genootschap voor in- en uitwendig Zending,  de Diaconie 
Evangelisch Lutherse gemeente Amsterdam en de Maarten Lutherkerk in 
Paramaribo, Suriname. Op deze dag was de landelijke aftrap van deze actie om 
de Lutherse kerk in Paramaribo te helpen, nu zij zo zwaar getroffen zijn door de 
coronacrisis. Het opgehaalde geld zal gebruikt worden om de zaal naast de kerk, 
en de keuken te renoveren. Daar de keuken het hardst nodig is om de ergste 
honger te stillen, zal daaraan voorrang gegeven worden. Ook voor deze actie 
heeft de diaconie het opgehaalde bedrag opgehoogd naar 150 euro. 
25 juli: zoals u allemaal wel weet is Limburg hard getroffen door de 
overstromingen. Giro 777 heeft haar rekening geopend om slachtoffers, 
voornamelijk particulieren, te helpen met de schade. De opbrengst van onze 
collecte was 33 euro, er is € 100 euro overgemaakt. 
 
Vakantiegeld Samen Delen 
Nog nooit was de actie Vakantiegeld Samen Delen zo succesvol als dit jaar. 
Vrijwilligers uit dertig kerken hebben samengewerkt om de actie weer mogelijk 
te maken. Zij hebben u uitgenodigd om iets van uw vakantiegeld te delen of om 
een aanvraag in te dienen. Daar is heel goed op gereageerd.  
Dit jaar zijn er weer ruim 100 meer aanvragen binnengekomen dan vorig jaar. Er 
zijn in totaal 809 aanvragen goedgekeurd. Zo bereiken we dit jaar ruim 1800 
mensen. Er zijn ruim 900 giften gegeven, en dat heeft een nieuwe 
recordopbrengst opgeleverd van: € 155.077,55.  
Daar zijn we stil van. Dat is 30.000 euro meer dan vorig jaar. Het gemiddelde 
bedrag dat een huishouden ontvangt is ruim 190 euro. Dat is een groot bedrag 
als je gewend bent van weinig te moeten rondkomen. Dat maakt echt een 
verschil voor mensen.  
We danken alle gevers en aanvragers voor het grote vertrouwen in deze actie en 
voor het geloof in samen delen! Vrijwilligers zijn op pad gegaan om te zorgen dat 
het geld bij de mensen kwam. Dit zorgde voor veel blije en dankbare gezichten. 
Nogmaals heel hartelijk dank voor uw vertrouwen en gulheid. 
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Oogstdienst  
Zoals elk jaar organiseert de Diaconie in oktober de oogstdienst. Dit jaar zal deze 
plaatsvinden op zondag 17 oktober. Er worden dan weer fruitbakjes besteld bij 
groenteboer Ans Kros Groente en Fruit op het Operaplein in Zevenhuizen. 
Na de dienst brengen wij de fruitbakjes langs bij de oudere leden van onze 
gemeente en die vanwege ziekte niet meer naar de kerk kunnen komen. 
Net als voorgaande jaren vragen wij u als bezoeker van deze bijzondere dienst 1 
of 2 bakjes voor ons weg te brengen. Veel handen maken licht werk! 
 
Koffiedrinken 
Het doet ons veel plezier u te kunnen melden dat er (nog altijd onder 
voorbehoud) vanaf zondag 12 september weer koffie gedronken kan worden, 
voor of na de dienst. Op 12 september zal dat dus vóór de (muziek)dienst zijn. 
Om dat te vieren, serveren we iets lekker bij de koffie. 

De Diaconie  
 

Muziekdiensten in september, oktober en november 2021 

Muziekdienst 12 september 12.00 uur 
Ich wandre durch Theresienstadt 
 

e muziek en ook de lezingen in deze Muziekdienst staan in het teken van de 
joodse feestdagen in september en begin oktober, met name het 

Loofhuttenfeest, het feest waarmee de uittocht uit het Egyptische slavenhuis en 
de daaropvolgende tocht door de woestijn wordt gevierd (net als de Israëlieten 
woont men tijdelijk in een tent met een dak van loofbladeren). 

Centraal staat de muziek van de joodse auteur en 
componiste Ilse Weber (1903-1944) die haar 
liederen schreef toen zij was opgesloten in de tot 
concentratiekamp veranderde Tsjechische 
vestingstad Theresienstadt. Ilse Weber was 
ziekenverzorger voor de joodse kinderen in het 
kamp en schreef een kinderopera en liederen 
voor mezzosopraan en klavier. Het meest 
bekende lied Ich wandre durch Theresienstadt is 
door Euwe de Jong tot uitgangspunt gemaakt van 
drie composities voor viool en orgel: één in de 
stijl van Erich Wolfgang Korngold (1897-1957), 

één in de stijl van Olivier Messsiaen (1908-1992) en één in de stijl van Hugo 
Distler (1908-1942). 
 

D 



 
 

Jaargang 100 nr.4 - blz. 16 
 

Uitvoerenden zijn Lisa Bunt (mezzo-sopraan), Thirza van Driel (viool), Maurits 
Bunt (orgel) en Euwe de Jong (harmonium en piano). 
 

 
Thirza van Driel speelt ook het beroemde 
thema uit de film Schindler’s List, 
gecomponeerd door John Williams. 
Voorganger in de dienst is dr. Theo van 
Willigenburg 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Muziekdienst 10 oktober 2021 12.00 
uur 
Solocantate Buxtehude 'Jubilate Domino' 

Countertenor Gerben van der Werf begon zijn loopbaan als zanger in het 
Kamper Boys Choir o.l.v. Bouwer Dijkstra en studeerde daarna aan het Utrechts 

Conservatorium en het Royal College of 
Music in Londen. In 2019 studeerde hij cum 
laude af en vervolgde hij zijn studie met 
Selma Harkink aan de Dutch National Opera 
Academy. Inmiddels is hij een veelgevraagd 
zanger zowel bij Opera Zuid, bij de Nationale 
Opera en in producties van de Dutch National 
Opera Academy. Afgelopen seizoen 
schitterde hij in de nieuwe opera Ritratto van 
Willem Jeths, waar hij op het laatste moment 
een zieke countertenor verving (en hij dus in 
krap veertien dagen een compleet nieuwe rol 

moest instuderen). Hij zong daar de rol van ballet impresario Serge Diaghilev (zie 
onder). We zijn erg gelukkig dat we Gerben hebben kunnen vastleggen om in 

deze Muziekdienst samen met Harald Bunt 
(gamba) en Maurits Bunt (kistorgel) de 
solocantate Jubilate Domino van Dietrich 
Buxtehude (1637-1707) uit te voeren. In 
deze cantate schreef Buxtehude zowel een 
solopartij voor de countertenor als voor de 
gambist. Deze solocantate vormde een 
voorbeeld voor de solocantates die Johann 
Sebastian Bach later schreef. Bach ondernam 

toen hij 20 jaar oud was een voettocht vanuit Arnstadt naar het 400 kilometer 
noordelijker gelegen Lübeck om zijn allergrootste idool, de componist en 
organist Dietrich Buxtehude, live te horen spelen en nieuwe muziek te leren 
kennen. Georg Friedrich Handel had eerder ook al zo'n muzikale pelgrimstocht 
ondernomen en was daarna nieuwe muzikale wegen ingeslagen.  

Bach had van zijn werkgever, de Neue Kirche in Arnstadt, vier weken vrij 
gevraagd, maar hij bleef uiteindelijk vier maanden weg, zo belangrijk was de 
ontmoeting met de inmiddels 70-jarige Buxtehude. Die was danig onder de 
indruk van Bachs kwaliteiten en zag in hem wel een goede opvolger. Maar om 
organist te mogen worden in Buxtehude's Mariënkirche moest je met een 
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dochter van de vorige organist trouwen, zo had de oude Buxtehude bepaald. En 
daar had Bach helemaal geen zin in, zeker niet toen hij de vijf dochters van 
Buxtehude eenmaal had gezien. Ze schenen oerlelijk geweest te zijn, met 
stinkende gebitten. Nee, liever niet! Bach keerde terug naar Arnstadt, waar hij 
nog twee jaar bleef voordat hij een nieuwe betrekking aanvaardde in 
Mühlhausen. 

 
Muziekdienst 13 november 2021  12.00 uur 
Gabriel Fauré's betoverende Requiem 
 
Het is inmiddels een jaarlijkse traditie: in de maand november brengen we in 
kleine bezetting het beroemde Requiem dat Gabriel Fauré tussen 1887 en 1890 
componeerde. In november valt namelijk zowel Allerzielen (2 november) als 
Eeuwigheidszondag (21 november). Fauré schreef zijn 'dodenmis' voor orgel, 
koor en solisten en later voor orkest, koor en solisten. In de muziekdienst van 12 
november klinken op één na alle delen uit het Requiem, uitgevoerd met orgel, 
piano, altviool en vocaal kwartet, waaronder het beroemde Pie Jesu en het 
aangrijpende Agnus Dei en In Paradisum.  
Voorganger is ds. Pieter Oussoren. 
 
De vocale solisten zijn Iris Bouman (sopraan), Jochem Baas (altus), Theo van 
Willigenburg (tenor) en Elbert de Jong (bariton).  
Elbert de Jong zagen we dit jaar al eerder bij de uitvoering van aria’s uit Händels 
Messiah. Later zagen we hem ook op TV want hij is naast zanger (opgeleid bij het 
Roder Jongenskoor en The Gents) ook de jongste hoogleraar van de 
Rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht. Omdat hij gespecialiseerd is in 
civielrechtelijke zaken rond milieurisico’s, schadelijke stoffen en luchtvervuiling,  
komt hij de laatste tijd vaak in beeld. 

 
 

                            
  



                          
 
 

Theo van Willigenburg 
 

Even voorstellen: Onno van Dijk 

ls nieuwe inval voorzanger lijkt het me goed om me eens aan U voor te 
stellen. 

Ik ben werkzaam als zangpedagoog in Amsterdam en nu ook in Apeldoorn.  
Mijn specialisatie is de zang en ademhalingstechniek en dat is vooral voor de 
ouder wordende zanger belangrijk.  
Als ervaringsdeskundige (oudere zanger) kan ik stellen dat met de juiste techniek 
en adembeheersing een mens zijn leven lang kan blijven zingen.  
En door de techniek/stembeheersing veroudert de stem niet noemenswaardig.  
Mijn vaste begeleider gitarist Wout Age en ik hebben hier in Apeldoorn een 
kleine volwaardige studio gebouwd waar spraak-, zang-,  gitaar- en keyboard 
lessen gegeven kunnen worden.  
www.muziekles.nu en www.zangles.net 
  
Als ik niet bij u in de dienst ben dan ben ik lector in de Oude Kerk te Amsterdam.  
Groet.  
Onno van Dijk 
Beethovenlaan 6 
7333CD 
Apeldoorn 
055-2056004 
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De herdenking van Ds. P.H. Borgers  en dhr. A.C. Koot 
 
 

Op vrijdag 18 juni  jl. kon de jaarlijkse 
herdenking van het overlijden van dominee 
Borgers en kerkrentmeester Koot  in W.O. II 
toch nog voor de schoolvakantie plaatsvinden. 
Kinderen van groep 8 van basisschool ’t 
Schrijvertje hingen  een krans onder de 
plaquette en droegen zelf geschreven 
gedichten voor. Ook dit keer waren directe 
familieleden van beide slachtoffers aanwezig.  
Wachtmeester der eerste klasse Ruud van de 
Bogaert van het Orkest Koninklijke 
Marechaussee liet het Taptoe Signaal horen.  
Ook het geluid van de Lutherse luidklok  
vormde onderdeel  van de sobere plechtigheid.  
Op de website van het Orkest Koninklijke 
Marechaussee is een foto-impressie met 
ondersteunende tekst opgenomen  ( scroll 
naar facebook).   

De volgende herdenking met een nieuwe groep 8 zal zo mogelijk begin februari 2022 
plaatsvinden. 
 

Maarten Brand 
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De Oude Lutherse kerk in Amsterdam,               
achtergrond en geschiedenis  

 
e Oude Lutherse Kerk is het hoofdgebouw van een van de oudste Lutherse 
Gemeenten van Nederland (gesticht 19 mei 1588) en is nog steeds in gebruik van de 

Lutherse gemeente voor diensten en andere activiteiten. Voordat de kerk werd gebouwd 
hielden de Lutheranen in Amsterdam samenkomsten in particulieren huizen. De 
calvinistische machthebbers probeerden een einde te maken aan deze samenkomsten, 
maar de Lutheranen hadden een sterke bondgenoot, de Lutherse koning Christian IV van 
Denemarken. 
In 1599 huurden de Lutheranen een heel pakhuis voor hun kerkdiensten, maar het 
politieke klimaat was nog niet rijp en zij moesten dit weer van de hand doen. In 1600 
verwierven zij voor 220 gulden per jaar een ander pakhuis, Den Vergulden Pot, aan de 
rand van de stad, waar het water gespuid werd. In 1603 kochten zij het huis ernaast, de 
eerste stap voor grotere plannen op deze plek. Helaas gooiden politieke en religieuze 
conflicten nog roet in het eten, maar nadat de Lutherse koning van Denemarken dreigde 
de Sont (waterweg tussen Oost- en Noordzee, belangrijk voor de handel) af te sluiten 
voor de Amsterdamse koopvaardij, kregen de Lutheranen snel meer vrijheid. 
Toen zij zeven aaneengesloten pakhuizen in bezit hadden, durfden de Lutheranen aan 
een eigen kerkgebouw te gaan denken. In 1629 ontstonden de eerste serieuze plannen 
voor nieuwbouw; over de architect bestaan verschillende lezingen, zowel Wessel Becker 
als Willem van Daelen worden genoemd. Het geld was natuurlijk het eerste probleem. 
De oude lijsten met giften geven een mooi inkijkje in de betrokkenheid van veel mensen. 
De kleinste gift, vijf gulden, kwam van schilder Hans Philipsz. Er zijn veel anonieme kleine 
bedragen op de lijst en een paar grote, zoals 3000 gulden van de rijke Eva Stalpaert. De 
buitenlandse invloedrijke Lutheranen hielpen ook mee, zoals de koning van Zweden met 
een gift van 2000 gulden en koper voor het dak, maar omdat het dak al bedekt was, 
werd het koper verkocht. 
In 1631 begon de bouw en op Eerste Kerstdag in 1633 werd de kerk ingewijd door 
dominee Casparus Pfeiffer. De gemeente groeide en vijftig jaar later was een nieuw 
gebouw nodig: de Nieuwe Lutherse kerk, waarmee de kerk aan het Spui zijn naam Oude 
Lutherse kerk kreeg. De nieuwe werd in de volksmond de Ronde Lutherse kerk genoemd. 
Er mocht geen toren worden gebouwd, hetgeen de Lutheranen inspireerde om een grote 
hoge ronde kerk te bouwen. Deze kerk, die aan de Singel bij het Centraal Station staat, 
bood plaats aan 5000 mensen. Deze kerk is ook nog in het bezit van de Lutherse 
gemeenten, maar wordt gebuikt als congreslocatie. Sporadisch vinden er concerten 
vanuit de Lutherse gemeente plaats. 
De Oude Lutherse kerk heeft sinds 1961 een dubbelfunctie: 's zondags worden er 
kerkdiensten gehouden en door de week gebruikt de Universiteit van Amsterdam het 
gebouw als Aula. (wordt vervolgd). 
 

 Paul Roomer 
 
 

D 
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Agenda 

 
 
Bovenstaand zijn de bijzondere activiteiten in de Lutherse kerk. 
Voor de activiteiten, georganiseerd door de programmacommissie van de drie 
Oranjepark kerken, de “Groene Hoed”, waar de Luthersoos deel van uit maakt, verwijzen 
wij u graag naar het mooie programma boekje dat deze commissie heeft samengesteld. 
Exemplaren van dit boekje liggen in de kerk. Om te raadplegen of om mee te nemen. 
Over de activiteiten van de komende drie maanden vindt u in het tweede gedeelte van 
dit nummer nadere informatie. (zie blz.: 
 
 

Mutaties 
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Datum Zondagsnaam Bijzonderheden Antependium 
Aanvang Voorganger   2e collecte 

5 september 14e zondag na   groen 
10.00 uur Trinitatis   orgelfonds 

  mw. H. de Reus     
12 september 15e zondag na  muziekdienst groen 

12.00 uur Trinitatis   muziekfonds 
  dr. T. v. Willigenburg     

19 september 16e zondag na   groen 
10.00 uur Trinitatis   restauratiefonds 

  mw. H. de Reus     
26 september 17e zondag na Avondmaals- groen 

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

3 oktober 18e zondag na   groen 
10.00 uur Trinitatis   orgelfonds 

  ds. J. Kappers     
10 oktober 19e zondag na muziekdienst groen 
12.00 uur Trinitatis   muziekfonds 

  ds. P. Oussoren     
17 oktober 20e zondag na  oogstdienst groen 
10.00 uur Trinitatis   restauratiefonds 

  ds. J. E. Leentfaar     
24 oktober 21e zondag na Avondmaals- groen 
10.00 uur Trinitatis dienst diaconie 

  ds. C. L. Kraan     
31 oktober 22e zondag na Hervormings- groen 
10.00 uur Trinitatis dag nnb 

  hr. R. Bloemendal     
7 november 23e zondag na   groen 
10.00 uur Trinitatis   orgelfonds 

  ds. J. Eldering     
14 november 24e zondag na muziekdienst groen 

12.00 uur Trinitatis   muziekfonds 
  ds. P. Oussoren     

21 november Eeuwigheidszondag   wit 
10.00 uur hr. R. Bloemendal   nnb 

28 november 1e Advent Avondmaals- paars 
10.00 uur ds. C. L. Kraan dienst diaconie 

5 december 2e Advent   paars 
10.00 uur ds. J. Eldering   restauratiefonds 

12 december 3e Advent muziekdienst paars 
12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 
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Ontvangst Voorbereiding Organist Koffiedienst 
Mededelingen Schriftlezingen Cantor Koster 

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

        
mw. A. Leentfaar mw. A. Leentfaar hrn. M. Bunt &  LisAnna 
hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg E. de Jong hr. H. v. Iwaarden 

        
mw. L. Roomer mw. L. Roomer hr. M. Bunt mw. L. Roomer 
hr. P. Roomer hr. P. Roomer mw. L. Bunt hr. F. v.d. Kraats 

        
hr. M. Groeneweg hr. M. Brand hr D. Zwart mw. C. Honders 

hr. M. Brand hr. M. Groeneweg hr. E. Brasz hr. H. v. Iwaarden 
        

mw. L. Roomer mw. L. Roomer hr. D. Zwart mw. J. Kleinbussink 
hr. P. Roomer hr. P. Roomer hr. E. Brasz hr. F. v.d. Kraats 

        
hr. M. Brand hr. M. Groeneweg hr. M. Bunt mw. A. Leentfaar 

hr. M. Groeneweg hr. M. Brand   hr. H. v. Iwaarden 
        

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. M. Bunt mw. C. Honders 
hr. M. Brand mw. A. Leentfaar mw. L. Bunt hr. H. v. Iwaarden 

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

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

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. J. Kleinbussink mw. A. Leentfaar 
hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg   hr. H. v. Iwaarden 

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

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

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

       
hr. P. Roomer mw. L. Roomer hr. M. Bunt mw. L. Roomer 
hr. M. Brand mw. A. Leentfaar mw. L. Bunt hr. H. v. Iwaarden 

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

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

hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg   hr. H. v. Iwaarden  
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Verjaardagen van de 75-plussers                                                     

 

 
 
 

Van de kerkrentmeester 
 
 
Collecte opbrengsten januari t/m juni 2021 
 

Kerk en diaconie € 381,00 
Muziekfonds € 525,00 
Orgelfonds € 121,50 
Restauratiefonds € 80,20 
Diaconie € 131,00 
Totaal € 1.238,70 
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De financiële balans tot nu toe. 
 
Het overzicht van het eerste halfjaar 2021. 
Opbrengsten € 12.829,- 
Uitgaven        € 25.515,- 
Conclusie : we geven 2x meer uit dan wij aan inkomsten ontvangen! 
 

 
 

 
 

Column   -   Nederlants is errug moeiluk.

ederlants is errug moeiluk. Dat zeggen buitenlanders die de taal leren, maar 
ook wijzelf hebben veel moeite om ABN te spreken. Neem nou alleen al de 

dialecten. Daar moet je niet aan tornen, dat moet zeker blijven. Maar de fouten, 
die mogen er toch wel uit. En dan wil ik het nou eens niet hebben over -d’s, -dt’s 
en andere aanverwante fouten, maar over versprekingen/verschrijvingen. Die 
kunnen toch erg grappig zijn. Kent u nog de serie uit het begin van de jaren ’90 
‘Vrienden voor het leven’? Daarin verhaspelde mevrouw Veenstra op een 
afgrijselijke manier allerlei spreekwoorden en gezegden. Vaak husselde ze er 
twee door elkaar. Dat zal ons allemaal wel eens gebeuren.  
De fouten die we expres maken, zijn ook vaak vermakelijk: ‘vergipsing’ als je 
‘vergissing’ bedoelt,  ‘weps’ voor ‘wesp’. Het gekke is, dat mensen soms zeggen: 
ik kan geen ‘sp’ zeggen, terwijl ze dan toch ‘spychiater’ kunnen zeggen in plaats 
van ‘psychiater’.  
Ook in het geschreven en gesproken (ook al met een  -sp-!) woord kom je veel 
vergissingen tegen. Zo hoorde ik in een kookprogramma dat er voor een recept 

N 
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‘een vleugeltje basilicum’ nodig was, alsmede ‘provinciaalse kruiden’. En iemand 
bezigde de term ‘gepokkeld en gemazzeld’. Dat tovert altijd wel een glimlach op 
mijn gezicht.  
Heel mooi vind ik altijd nog hoe kinderen woorden uitspreken omdat ze ze nog 
niet kennen. Zo eet ik nooit meer ‘tortellini’s’, maar alleen nog maar 
‘trampolini’s’. En wat dacht u van een mannetje van anderhalf, dat naar zijn 
ouders en een vriendin van hen (ik) roept: :”Neuken, neuken!”? Wij keken elkaar 
aan en dachten bij onszelf: huh? “Wat zeg je?”Nogmaals: “neuken, neuken”….. 
Pas toen hij op handen en voeten ging staan met zijn hoofd naar beneden, klaar 
om geholpen te worden met een koprol, hadden we het door. “Oh, wil je 
koppeltje duikelen?”  “ja, ja, neuken, neuken!” 
Maar het allerschattigste vond ik wat mijn oppaskindje van vier jaar oud op mijn 
verjaardag zong. Het hele huis zat vol met familie en vrienden, en zij kwam 
binnen. Helemaal niet verlegen. “Ik heb een liedje geleerd op school. Zal ik het 
zingen?” Nou, leuk natuurlijk. Zij was een kind uit een niet-gelovig gezin, maar 
zat toch op de christelijke (en enige) school van het dorpje. Ze had het lied ‘Jozef 
zoekt zijn grote broers’ geleerd, dat eindigt met het couplet: ‘God heeft alles 
omgekeerd, Jozef wordt als vorst vereerd’ . Maar kent een kind van vier het 
woord ‘vorst’? Dus zong zij onbekommerd voor een volle huiskamer met voor 
haar redelijk vreemde mensen: ‘…..Jozef wordt als worst vereerd….’  Nooit en 
nooit meer krijg ik het beeld van een (braad)worst op een troon, aanbeden door 
een menigte knielende en buigende mensen, uit mijn hoofd. En zij heeft 
verwonderd rondgekeken en zichzelf afgevraagd waarom iedereen in lachen 
uitbarstte. 
Glimlach om de vergissingen die mensen maken, erger u niet aan de fouten, en 
geniet van de rijkheid van onze taal en houd hem in ere!  

Anna Leentfaar 
 

VISJE   

 Om God te bereiken, heb je geen beltegoed nodig. 
 Als je met verleiding in discussie gaat……heb je al verloren. 
 Je moet de duisternis in om het licht te kunnen brengen. 
 God bestaat echt, hoor, ik heb Hem vandaag nog gesproken. 
 Alleen bidden als er problemen zijn, is hetzelfde als alleen naar je vader 

gaan als je geld nodig hebt. 
 God beantwoordt knie-mail. 
 Jezus volgen? Laat Hem dan wel voorgaan! 
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Marc Chagall (deel 4) 

                     3e en 4e drieluik 
ls je aankomt bij de Sjoel van de  
Hadassah kliniek in Jeruzalem, zien  

de glas-in-loodramen er zo uit. 
In een vierkant, met aan alle zijden  
drie ramen- zijn de 12 ramen geplaatst. 
 
 
 

 
 
   Raam G: Dan       Raam H: Gad      Raam I: Aser 
 
G Dan (Genesis 16 t/m 18)  

16  Dan, hij handhaaft het recht van zijn stam  
       als elk van de stammen van Israël. 
17  Dan, hij is een slang op de weg,  
      een adder op het pad; hij bijt het paard in de hielen,  
      de berijder komt ten val. 
18  Op uw hulp hoop ik, HEER!  
 

Dan – Donkerblauw raam. Dan is de dienaar van het recht. Simson kwam voort 
uit deze stam. Centraal staat de kandelaar met haar gele licht. In het raam zie je 
dag en nacht / licht en donker / goed en kwaad. Over dit laatste moet de rechter 
zich buigen. De kandelaar staat er als een levensboom. Om de kandelaar 
kronkelt de gehoornde slang (de gevaarlijkste van de woestijn) omhoog. Rechts 
bovenop de kandelaar staat een rode leeuwenwelp die met de ene hand het 
licht vastpakt en in de andere hand de staf der gerechtigheid vasthoudt. 

A 
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H Gad (Deuteronomium 20 + 21)  

20  Over Gad zei hij:  
      ‘Geloofd is hij die ruimte gaf aan Gad.  
       Gad waakt over zijn deel als een leeuwin,  
       die alles verslindt wat in haar klauwen valt. 
21  Het beste land koos hij voor zichzelf:  
      dat land was een aanvoerder waardig,  
      daar verzamelden zich de oudsten van het volk.  
      Hij volbracht de wil van de HEER,  
      hij volvoerde zijn bevrijding van Israël.’ 

 
Gad – Donkergroen raam. Linksboven staat de gekroonde koninklijke adelaar, ze 
houdt een schild vast in de vorm van de ronde zon. Helemaal rechts staat een 
gekroond paard rechtop als symbool van de stam Gad. Adelaar en paard drijven 
samen een leger terug van razende beesten die er even monsterlijk uitzien als de 
bastaarddieren van Jeroen Bosch. De stam Gad bestond uit krijgslieden: strijd 
was hen dan ook niet vreemd. Dit raam laat een aaneenschakeling van 
schokkende fragmenten. Het wijkt sterk af van de andere ramen. 
 
I Aser (Deuteronomium 24 + 25)  

24   En over Aser zei hij:  
       ‘Gezegend is Aser, nog meer dan zijn broeders,  
        moge hij bij hen allen geliefd zijn.  
        Hij zal waden door de olijfolie,  
25   en al zijn steden zijn versterkt  
        met grendels van ijzer en brons.  
        Niets zal hem deren zolang hij leeft.’ 

 
 Aser – Lichtgroen raam. Raam en kleur hebben met vruchtbaarheid te maken. 
Olie en olijven getuigen hiervan. Rechts staat een imposante olijfboom. De 
zevenarmige kandelaar – de Menorah- brandt op pure olijfolie. De vogels komen 
op de rijkdom aan oogstproducten af. Centraal in het raam staat de gekroonde 
adelaar, erboven vliegt de vredes-boodschapper-duif, ze draagt een olijftakje in 
haar snavel (net als ooit bij Noach). Teken van een nieuw begin! Een deel van 
Jacobs zegen valt in de Hebreeuwse letters te lezen, die begint in de schijf links 
in het raam. Ze staat er als een veelkleurige planeet. De kruik linksonder heeft 
twee oren en een vogelkop, links uit de vaas steekt een hand uit. 
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Raam J: Naftali                           Raam K: Jozef                   Raam L: Benjamin 
 
J Naftali ( Genesis 21 + Deuteronomium 23)  

21  Naftali, een hinde in vrijheid,  
       die prachtige kalveren werpt. 
23  Over Naftali zei hij:  
       ‘Naftali is door de HEER ruim bedeeld,  
       rijk gezegend door zijn gunst.  
        Laat hij het westen en zuiden veroveren.’ 

  
Naftali – Goudgeel raam! Een hinde ligt prominent links onderin het raam. Ze 
ligt te rusten tegen de voet van een berg waar huizen tegenaan zijn gekleefd. 
Naftali snelde als een hinde naar zijn vader Jacob om te vertellen dat Jozef nog 
leefde. Aan de rechterkant in het raam staat de levensboom die uitbundig bloeit 
als teken van vruchtbaarheid. Uit deze boom lijkt de haan te komen, ook deze 
staat symbool voor vruchtbaarheid, maar eveneens voor de opstanding. De 
levensboom, bezien in het licht van de opstanding, staat ook symbool voor het 
Paradijs. 
 
K Jozef (Deuteronomium 13 t/m 17)  

13  Over Jozef zei hij: ‘Moge de HEER zijn land rijk zegenen  
       met de gaven van hemelwater, met dauw,  
       en met de overvloed die onderaards woont;  
14  met al wat de zon laat groeien,  
       met de zegening van de jaargetijden;  
15  met de weelde van oeroude bergen,  
       met de gaven van eeuwige heuvels;  
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16  met al wat de aarde te bieden heeft.  
      Moge de gunst van hem die in de doornstruik was  
      rusten op Jozef, de uitverkorene onder zijn broers.  
17  Machtig als een eerstgeboren stier is hij;  
      hij heeft twee horens als een oeros,  
      waarmee hij vijandige volken wegstoot  
      tot voorbij de einden der aarde:  
      het zijn de duizenden van Efraïm,  
      de tienduizenden van Manasse.’ 

 
Jozef – Warm goudgeel raam! De feestelijke kleuren van dit raam laten zien dat 
Jozef de lievelingszoon van Vader Jacob was. Het raam laat ook de geschiedenis 
van Jozef zelf zien. Rechts onderin staan de vette en magere koeien. Uit de mand 
met fruit laat Jozef zijn broers meedelen. De boom links in het raam is rijk 
voorzien van vruchten. Je ziet ze in alle kleurschakeringen terug. De rode 
wijnstam draagt aan haar takken de vruchten die de aarde voortbrengt. De 
gekroonde duif zit bovenin de boom: Jozef heeft immers voor vrede en toekomst 
gezorgd. Rechts van de duif staat de sterke boog voorzien van een pijl. Samen 
beschermen ze de mens, de kudde en de oogst. In de cirkel boven de duif staat 
in het Hebreeuws de naam “Jozef”. 
 
L Benjamin (Deuteronomium 12 + Genesis 27)  

12   Over Benjamin zei hij:  
       ‘De HEER laat zijn lieveling bij zich schuilen.  
        Zijn kind omarmt hem van vroeg tot laat,  
        het nestelt zich veilig op zijn rug.’ 
27   Benjamin, een verscheurende wolf;  
        ‘s morgens verslindt hij zijn prooi,  
        ‘s avonds verdeelt hij de buit.’ 

 
Benjamin – Blauw raam! De stam Benjamin is er één van jagers. Het symbool 
van deze stam is de wolf. Links onderin het raam staat een wolf met zijn prooi. 
Links naast het dier glanst in het geel de Heilige Stad van Jeruzalem. Rechts staat 
de levensboom die door vogels wordt belaagd. Centraal in het raam ziet u een 
forse rozet: ze verbeeldt de planeten die door de zon worden aangetrokken; 
maar ook een ring van stammen en generaties mensen, afgebeeld onder 
goddelijk licht. Boven de rozet zijn twee van de heldhaftige Synagoge dieren te 
zien: de vogel en de sier. 
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Uitleidende woorden (Genesis 28)  
28  Dit waren alle stammen van Israël, twaalf in getal, en met deze          
       woorden gaf hun vader elk van hen een eigen zegen. 
 

Ruud Bloemendal 
 

Lutherse kerk Gorinchem & Dirk Delsman 
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Weer terug in Parijs 
 

inds in april 2019 de Parijs Notre Dame in brand kwam te staan zijn Theo en 
ik een gespleten duo als we in Parijs zijn. Met ons partnerschap gaat het wel 

goed, maar onze harten willen steeds twéé dingen tegelijk: vooruitgang zien in 
het herstel van het gebouw, en aanwezig zijn bij de gemeente van de Notre 
Dame, - die doorgaat met samenkomen en vieren, maar noodgedwongen niet in 
de eigen kerk maar tijdelijk, waarschijnlijk tot 2024 in een andere middeleeuwse 
kerk, de Saint Germain l’ Auxerrois naast het Louvre. 
Over het gebouw en over de gemeente, over allebei iets. Zaterdag 31 juli zijn we 
om de schutting gewandeld die het hele terrein van de Notre Dame omgeeft. De 
brandweer staat niet toe dan men te dicht bij de muren komt, en de bouwlieden 
hebben ruimte nodig om steigers te bouwen, bouwliften en kranen te plaatsen, 
hun bestelbussen neer te zetten en alle materialen en gereedschappen op te 
slaan. Sodexo, een soort cateringbedrijf, heeft een kantine gebouwd en biedt 
daar tot het werk klaar is gratis dagelijks maaltijden aan alle betrokkenen; een 
vorstelijk gebaar. Op de schutting is aan de buitenkant een fotoreportage 
aangebracht die de brand en het werk daarna in beeld brengt. Van sommige 
foto’s hebben wij weer foto’s gemaakt. Van het werk zelf konden we niet veel 
zien, maar wel dat de oude, in het vuur gesmolten of verwrongen steigers 
helemaal weggehaald zijn en dat omgekeerd overal waar ze moeten staan 
nieuwe steigers zijn neergezet, die het mogelijk maken dat in de komende drie 
jaren dak en vieringtoren herbouwd worden en gewelven hersteld. Dan is de 
kerk weer ‘onder dak’ Intussen wordt ook heel hard gewerkt aan het herstel en 
schoonmaken van de beroemde gebrandschilderde raampartijen, de herbouw 
van het koororgel en de schoonmaak van het hoofdorgel, om maar iets te 
noemen. Weer 2.500 stoelen neerzetten is niet genoeg om deze kerk weer 
‘werkend’ te hebben! 
Op zondag 1 augustus voegden we ons bij de vespers en de avondmis van de 
paroisse, de parochie, de ‘zondagavondgemeente’ van de Notre Dame, althans 
de kern daarvan, want de Saint Germain kan maar een paar honderd mensen 
hebben in plaats van de paar duizend die in de Notre Dame passen. De Saint 
Germain is niet groter dan de Apeldoorns Mariakerk en heeft evenmin een 
toren. Hij staat tegenover de oude hoofdingang van het Louvre, nu museum en 
daarvoor eeuwenlang paleis. Die positie is geen toeval maar opzet: het was de 
kerk van de Franse koning, - niet geschikt voor kroningen of uitvaarten maar wel 
voor de gewone diensten ’s zondags en door de week. Voor Kerst en Pasen huurt 
de Notre Dame-parochie de Saint Sulpice, maar verder doen koorzangers, 
bisschop, hulpbisschoppen en assistenten in de Saint Germain in het klein wat ze 
in de Notre Dame in het groot deden en vanaf voorjaar 2024 weer hopen te 
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doen. ‘Om in vorm te blijven’, denk ik als ik de dienstdoenden zie rondscharrelen 
op enkele vierkante meters terwijl ze voorheen een half voetbalveld wisten te 
‘vullen’. Het was goed om daar weer te zijn en de verzamelde Europeanen, 
Vietnamezen en Franstalige Afrikanen terug te zien, en met hen – met 
mondkapje op – luid te mogen zingen. Mgr. Patrick Chauvet, de beminnelijke en 
soms clowneske kerkrentmeester van de Notre Dame, was terug van vakantie en 
leidde de viering. Zijn preek was rijk voorzien van grapjes, - jammer dat wij 
grapjes in het Frans (nog) niet goed kunnen volgen, maar je proeft wel dat het 
contact tussen voorganger en gemeente goed is. In het verdere van de (Franse) 
vakantie volgen we vanuit Collioure in het Zuiden de zondagse mis in de Saint 
Germain via YouTube. 
 

 
 
 

 
 

Pieter Oussoren 
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Dirk Zwart “Mooier kan ik het niet maken”. 
 

Op mijn boek + CD Mooier kan ik het niet 
maken. Stokpaarden van een kerkmusicus 
krijg ik steeds meer mooie reacties. 
Waaronder deze van dichter Hans Bouma: 
"Graag laat ik je weten dat ik je (heel stijlvol 
uitgevoerde) boek Mooier kan ik het niet 
maken met veel waardering heb gelezen. 
Wat je schrijft, heeft over het algemeen 
mijn instemming. Ik begrijp en respecteer 
wat je beweegt en daarbij geniet ik van je 
taalgebruik. Wat je bezielt, blijkt ook goed 
uit de cd met 25 kerkliederen. Taal en 
muziek gaan hier hand in hand, versterken 
en verdiepen elkaar - het was een waar 
genoegen ernaar te luisteren. Zo kan het 
dus ook." 

    Een kerkmusicus uit Apeldoorn schreef me: "Ik heb genoten van je boekje. 
Leuk dat je ook een hoofdstuk aan Thom Jansen hebt gewijd. En wat een 
kostelijke discussie met Marco den Toom! Verder kwam ik veel tegen waarin ik 
het van harte met je eens ben, bijvoorbeeld m.b.t. relipop en opwekkingsliedjes. 
De CD is ook mooi trouwens! en wat betreft "Christus in het graf geborgen": 
jouw melodie is inderdaad beduidend mooier dan die van Christiaan de Winter." 
    Een amateur-organist schreef me: "Veel van de punten die je inbrengt, zijn me 
uit het hart gegrepen, hoewel ik zelf vaak niet de moed - of de juiste woorden 
ervoor - heb gevonden om ze te delen. Met name de ‘confrontatie’ met het 
muzikale wereldje van Marco den Toom (c.s.) en je ervaring met 
amateurorganisten vond ik een feest - nou ja… - van herkenning.  

Uitg. Muziekuitgeverij Nootzaak, 224 blz., gebonden, met leeslint; speelduur CD: 
80:30. Prijs € 19,95 (+ 4,80 verzendkosten). Alleen rechtstreeks te bestellen 
via dirkzwart@jak.nl 

Eveneens verschenen: Dirk Zwart – Inspired; 12 pieces for piano. 
Geïnspireerd door de steeds populairder wordende neo-klassieke muziek, zoals 
die van Ludovico Einaudi, Max Richter, Ólafur Arnalds e.a., schreef ik 12 
sfeerstukken voor piano.  
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Ze zijn te beluisteren op YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=o8zKBNUCSnc) en te bekijken op 
www.dirkzwart.com. De bladmuziek (44 blz.) kost € 18,50 (+ € 4,50 
verzendkosten) en is bij mij te bestellen. 

Dirk Zwart 

Info website: Lutherse Kerk Apeldoorn 
 

e 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 voor OPWAARTS  
 

eel 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 25 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 
 

e 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
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Scandinavische koningen  
Column van prof. dr. Sabine Hiebsch 

 
nternationale invloeden zijn een van de typerende kenmerken van het 
Nederlandse lutheranisme. In mijn inaugurele rede, alweer drie jaar geleden, 

heb ik daar ook over gesproken. (Luther en Nederland: verleden – heden – 
toekomst als hyperlink). 
     De koningen van Denemarken en Zweden zijn belangrijke voorbeelden van 
deze internationale invloeden. Zonder een lutherse overheid om hen te 
beschermen moesten de lutheranen, als een van de religieuze minderheden, zelf 
bondgenoten vinden om een gemeente te kunnen stichten en deze vervolgens 
te zien groeien.  
      Een van de strategieën van de lutheranen was om hun connecties met het 
Deense en Zweedse hof in het spel te brengen. Voor de lutherse gemeente in 
Amsterdam was deze koninklijke hulp van cruciaal belang: aanbevelingsbrieven, 
sponsoring van de bouwkosten en het bouwmateriaal van de Oude Lutherse 
Kerk en de Ronde Lutherse Kerk. Het waren allemaal belangrijke factoren voor 
het succes van de gemeente, in Amsterdam en binnen de lutherse gemeenschap.  

     De hulp van de Deense en 
Zweedse koningen was echter niet 
slechts in de beginfase van het 
Nederlandse lutheranisme in de 16e 
en 17e eeuw belangrijk.  
Het dankbord in de lutherse kerk in 
Utrecht (zie foto) is een voorbeeld 
van 18e-eeuwse hulp. Aan het begin 
van de 18e eeuw hadden de 
Utrechtse lutheranen een grotere 
kerk nodig. Het stadsbestuur stelde 
de voormalige kapel van het 
klooster van de zusters 
Franciscanessen ter beschikking. Dit 
illustreert trouwens een 
interessante verandering in de 
manier waarop naar de lutheranen 
werd gekeken, omdat in de 17e 
eeuw het gebruik van bestaande 

religieuze gebouwen van katholieke oorsprong een voorrecht was dat 
voorbehouden was aan de publieke gereformeerde kerk en niet aan de 
religieuze minderheden.  
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      Maar de Utrechtse gemeente beschikte niet over de middelen om de kosten 
voor de noodzakelijke verbouwing te dekken. Tussen december 1737 en juni 
1745, toen de kerk uiteindelijk werd ingewijd, deden ze er alles aan om het 
benodigde bedrag van ca. fl 35.000 voor de bouwkosten bij elkaar te krijgen. De 
Deense koning Christiaan VI (1730-1746) speelde daarbij een belangrijke rol: de 
op één na hoogste bijdrage, fl 2.861, was afkomstig van een collecte die hij in 
1742 had aanbevolen. De Utrechtse lutheranen zagen Christiaan VI als hun 
speciale beschermer en lieten een houten gedenkbord maken, rijkelijk versierd 
met zijn wapenschild, vol lof over hem in een uitgebreide inscriptie.  
      Toch moet de koninklijke hulp voor de Utrechtse lutheranen niet over één 
kam worden geschoren met de hulp voor de Amsterdamse lutheranen in de 16e 
en 17e eeuw. Die was gebaseerd op een confessionele band, maar had ook een 
duidelijke economische motivatie. De Deense koning had namelijk de macht om 
belasting te heffen op alle scheepvaart via de Sont, de zeestraat tussen 
Denemarken en Zweden. Tot het einde van de 17e eeuw was meer dan de helft 
van alle schepen die de Sont passeerden Nederlands. De Sound Toll Registers, 
het online register van de passages door de Sont en de betaalde 
belastingtarieven, laten dat mooi zien De Sont was de sleutel voor de handel in 
graan en hout in het Balticum, de zgn. moedernegotie en die vormde de basis 
voor de ‘Gouden Eeuw’. De Deense koning hield deze sleutel in handen.  
     In het geval van Utrecht in de 18e eeuw lijkt er niet zo'n duidelijke 
economische component te zijn, omdat de economische status en relevantie van 
Utrecht op geen enkele manier vergelijkbaar was met Amsterdam. De bijdrage 
van de door de Deense koning aanbevolen collecte kan in de eerste plaats 
worden gezien als een uiting van zijn confessionele betrokkenheid en solidariteit 
met de Utrechtse lutheranen. Dit kan nog versterkt zijn door de piëtistische 
overtuigingen van de koning waarvoor hij bekend 7 was en die beïnvloed waren 
door zijn moeder, Louise van Mecklenburg-Güstrow (1667- 1721) en zijn vrouw 
Sophie-Magdalena van Brandenburg-Kulmbach (1700-1770).  
      In 2017 was het Utrechtse gedenkbord onderdeel van een lezing die ik gaf op 
een internationale conferentie in Tromsø, in het hoge noorden van Noorwegen. 
In 2019 is deze, uitgewerkt tot een artikel, gepubliceerd in het tijdschrift Nordlit. 

Bron: 

 
 
 
 

 



 
 

Jaargang 100 nr.4 - blz. 40 
 

Luther & Oranje 
 
7 oktober 2021 t/m 9 januari 2022  

e geschiedenis van Het Huis van Oranje-
Nassau is sterk verbonden met de 

vroegere Nederlands Hervormde Kerk, waarin 
het gedachtegoed van Johannes Calvijn de 
hoofdrol speelt. Toch moet de invloed van 
Maarten Luther niet onderschat worden. Al 
vanaf Willem van Oranje, zoon van lutherse 
ouders, zijn er lutheranen aan het hof te 
vinden.  
In het najaar van 2021 vertelt het Luther 
Museum hun verhaal met portretten, 
persoonlijke documenten en objecten uit 
koninklijk en luthers bezit. Hoogtepunt zijn 
twee brieven van Maarten Luther zelf uit het 
Koninklijk Huisarchief.  
Voor eens zullen niet de Koningen en Koninginnen, maar vooral hun 
aangetrouwde partners in de schijnwerpers staan. Een belangrijk voorbeeld is 
Koningin-regentes Emma, die bewust lutheranen opnam in haar huishouding. 
Met Luther & Oranje hoopt het Luther Museum bezoekers een nieuw perspectief 
te bieden op de relatie tussen het Huis van Oranje-Nassau en religie in 
Nederland. 
Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt dankzij steun van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. 
Open: donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00  
Adres: Nieuwe Keizersgracht 570, 1018 VG Amsterdam  
Website: www.luthermuseum.nl  
Meer informatie: 020 2142112 of info@luthermuseum.nl  
 
We zijn als Lutherse kerk van Apeldoorn enige tijd geleden al benadert door de 
organisatie van de tentoonstelling of wij “tastbare” herinneringen hadden aan 
het koningshuis. Die hebben wij, de huidige stoelen in de consistorie waren ooit 
de koninklijke stoelen. Deze stonden vóór de restauratie van 2016 vooraan in de 
kerk. Twee stoelen zullen op de tentoonstelling staan.   
 

Huib van Iwaarden 
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En verder is er ook een map met koninklijke correspondentie (zie OPWAARTS 
2021 zomernummer) ook daar wil men uit putten om de relatie Luther & Oranje 
te duiden.  
Ook de foto van het ter kerke gaan van HKH prinses Wilhelmina zal worden 
gebruikt. 

 
 
 
 

 
Activiteiten de Groene Hoed 

 
Inspiratiebijeenkomst 23 september 2021 

in het kader van de vredesweek 
Thema: Ubuntu “ ik ben omdat wij zijn!” 

 
In haar boek “Opsoek naar Ubuntu” (2018) belicht Annette Nobuntu 
Mul de vele invalshoeken van deze in Zuid Afrika ontstane 
levensfilosofie: spiritualiteit, vergelding of verzoening, herstelrecht 
en verzoening, vergeving, onderwijs, leiderschap, 
ondernemerschap en de kracht van de gemeen-schap, hoop, geloof 
en liefde na de apartheid, diversiteit en “Moeder Aarde”. De kern 

van Ubuntu is de uitdrukking: “Ik ben omdat wij zijn en wij zijn omdat de aarde is”. Dat 
staat voor een visie op mens en maatschappij die berust op saamhorigheid, 
samenwerking en gemeenschappelijkheid zonder uitsluiting van wie dan ook. Inherent 
aan deze visie is het besef dat de mens niet de schepper van zichzelf is, er eigenlijk 
geen persoonlijk bezit is of zou moeten zijn en dat sociale verhoudingen gebaseerd 
moeten zijn op onderlinge liefde en goedheid voor elkaar. In haar inleiding zal ze ons 
de hoofdlijnen van deze levensfilosofie schetsen. Daarna gaan we met haar en met 
elkaar in gesprek over wat wij in de praktijk van ons leven kunnen doen met deze 
filosofie. 
Datum  donderdag 23 september 2021 
Tijd  20.00 uur 
Plaats  Doopsgezinde Kerk 
Aanmelding  U kunt zich, onder vermelding van uw voor- en achternaam, 

aanmelden per mail  bij  ajbennink@hotmail.com 
Kosten  € 5,00 (inclusief drankje). 
                            Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over 
te maken op de rekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v.  “De 

Groene Hoed, Inspiratiebijeenkomst 23 september 2021”. 
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Cursus: Leren van Luther 
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Gebed in de herfst 
 

God van de seizoenen, 
voor alles is er een tijd; 

er is een tijd voor sterven en een tijd voor opstaan. 
Wij hebben moed nodig om veranderingen aan te durven. 

God van de herfst, 
de bomen nemen afscheid van hun groen, 

laten vallen wat geweest is. 
Ook wij hebben onze momenten van loslaten, 

met al de onzekerheden en risico’s daaraan verbonden. 
Help ons los te laten als dat van ons gevraagd wordt. 

God van de gevallen bladeren 
die een kleurrijk patroon vormen op de grond: 

ook ons leven heeft zijn eigen patroon. 
Als wij de ontwikkeling van onze groei overzien, 

laat ons daaruit dan lering trekken. 

God van mistige herfstdagen en heldere oktobernachten, 
mysterie en wonder zijn altijd aanwezig in ons leven. 

Telkens weer moeten we uw krachtdadige aanwezigheid erkennen. 
Dat we daaruit kracht en sterkte putten. 

God van beladen wagens en velden vol rijpend graan, 
veel groeimogelijkheden hangen af van onze overgave. 

In geloof en hoop moeten we wachten op de oogst. 
Geef ons geduld als we de zegeningen niet zien. 

God van de zuidwaarts trekkende ganzen: 
uw wijsheid leert ons wat we achter moeten laten 
en wat we mee moeten nemen naar de toekomst. 

We smachten naar inzicht en visie. 

God van berijpte bloemen en witgevroren ruiten, 
moge uw liefde voorkómen, 

dat onze harten koud worden in dorre tijden. 

God van leven, voor dit alles: dank U wel. 

Bron: redactie service 
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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     
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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. 
 
 



 
 

Jaargang 100 nr.4 - blz. 48 
 

 
 
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 


