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Verberg U niet 
 
 

Toen hebt Gij ons gezien – nog voor wij waren. 
Gij dacht ons, mensen, en daar stonden wij, 
voor uw Aangezicht, ontelbaar velen. 
 
Toe hebt Gij ons gezegend, één voor één, 
Gij weet het nog? Of kent Gij ons niet meer? 
Gij huivert van de wereld die wij maakten. 
 
Zijt Gij gaan slapen om het niet te zien? 
Vaagt Gij ons uit als dromen ’s morgens vroeg? 
Zijt Gij ver weg een nieuw heelal begonnen? 
 
Gedenk uw trouw aan Abraham gezworen. 
Gedenk uw kind ui Nazaret, de schoot 
die hem gedragen heeft, uw eerste liefde. 
 
Gedenk de kinderen uit ons geboren. 
Roep over hen uw Naam. Verberg U niet. 
Trek niet uw handen af van deze aarde. 

 
Huub Oosterhuis  
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Veertigdagentijd: Betekenis en Definitie 
 
De veertigdagentijd is de periode van veertig dagen die in het christendom 
voorafgaat aan Pasen en die in het kerkelijk jaar begint op Aswoensdag (2 maart 
in 2022) en gepaard gaat met soberheid en inkeer door zich te onthouden van of 
te matigen in het gebruik van voedsel, alcoholische drank en genotsmiddelen; de 
veertig dagen voor Pasen. Voorafgaand aan deze periode van inkeer en 
soberheid is er het carnaval, dat juist het omgekeerde van dit alles is. Na het 
uitbundige carnavalsfeest volgt (als het goed is) de periode van matiging. (bron: 
kerkvenster) 
 
De protestantse kerk zegt niet dat je niet mag eten, maar vraagt om 
terughoudendheid hierin. Juist de dingen die niet noodzakelijk zijn voor het in-
leven-blijven worden bedoeld. De luxe, lekkere dingen een poosje laten staan. 
Afzien van wat lekker is, dus. Niet omdat het slecht zou zijn, maar om je niet 
teveel af te laten leiden van waar je naar op weg was. Want vasten deed je ter 
voorbereiding op een belangrijk iets. Dat vinden we bij alle grote religies, dus 
ook in het Jodendom en het Christendom en de Islam. Door de gewone gang van 
zaken te doorbreken, maak je je bewust van het bijzondere van de tijd, en kun je 
je aandacht concentreren op waar je naar op weg bent. Door te vasten maak je 
ruimte, niet alleen in je lichaam, maar ook in je geest. Dat ligt ook ten grondslag 
aan het nuchter zijn voor de communie. 
 
Tegenwoordig wordt de link vaker gelegd tussen de vastentijd en quarantaine. 
Dat is niet zo gek, want wat zegt Van Dale over quarantaine? 
quarantaine znw. v. < nfra. quarantaine ‘isolering van personen, die bij 
aankomst van een schip van een besmettelijke ziekte verdacht worden’. Het 
woord gaat terug op de quaranta giorni of veertig dagen, die de overheid van 
Venetië ± 1400 als duur van deze isolering vaststelden. Het ital. quarranta gaat 
terug op vulg. lat. < quadrainta > lat. quadrāginta ‘veertig’. 
 
De quarantaine van tegenwoordig is niet meer 40 dagen. Dat komt door de sterk 
verbeterde medische kennis. Die is heel anders dan in 1400. Voor corona hoef je 
nog maar vijf tot tien dagen in afzondering.  
Toch is een overeenkomst snel gevonden: Jezelf in afzondering plaatsen, afzien 
van lekkere en leuke dingen (sporten, contact met anderen, naar je werk en 
boodschappen doen), je voorbereiden op het feest dat komen gaat (weer 
deelnemen aan de samenleving) .  
De corona-quarantaine is ook heel anders dan de veertigdagentijd: de 
coronaregels gelden voor iedereen, en de veertigdagentijd wordt vooral beleefd 
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door gelovigen. Veertig dagen om je voor te bereiden op het feest dat komt: de 
opstanding van onze Heer Jezus Christus. En dat ís nogal wat: opstaan uit de 
dood. Voor zoiets wonderbaarlijks en geweldigs, zijn veertig dagen daar genoeg 
voor?  Ik denk het wel: Jezus is voor ons om niet gestorven en opgestaan. Hij 
vraagt daar niet meer voor terug dan dat wij proberen zo goed mogelijk te leven. 
Maar als dat niet lukt, en we daar oprecht berouw over hebben, heeft Hij alvast 
daar de prijs voor betaald. Een zó hoge prijs, dat veertig dag daar nog te kort 
voor lijken. Dus als het eens mis gaat in deze tijd, is dat geen halsmisdaad. Als we 
maar naar God en Jezus blijven kijken, en hem volgen, mogen we zijn geschenk 
van vergeving van zonden blijmoedig aannemen. 

Anna Leentfaar 
 

Gebed aan het begin van de Veertigdagentijd 

 
Liefdevolle God, 
ik wijd deze 40 dagen aan U, en vraag U: 
Maak mij duidelijk waar ik aan vast zit; 
help mij daarvan los te komen. 
Maak mij duidelijk waar U mij toe roept; 
help mij om mij daar naar toe te wenden. 
Laat uw licht schijnen in de duisternis van onze harten 
en geef nieuw leven, nieuwe hoop en nieuwe mogelijkheden. 
Help mij om dichter achter Jezus aan te gaan, 
om te beseffen dat ik geliefd ben door U 
en om deze liefde te delen met anderen. 
 

Bron: Woudtse kerk / Erik Galle 
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                     Pasen 

“Pasen, Pasen: het juk is af” Deze, bijna gevleugelde woorden, sprak dominee P. 
Visser destijds uit toen hij voorging tijdens de Paasochtend viering op het 
Raadhuisplein die om 8.00 uur de Paasboodschap inluidde. Ds. P. Visser was in 
die tijd wijkpredikant van de Goede Herderkerk aan de Asselsestraat. Het juk 
duidde en duidt op de overwinning van Jezus op de dood. Mensen worden 
hierdoor bevrijd van het feit dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat 
er een leven na dit leven zal zijn in Gods toekomst. We kunnen ons er weinig of 
niets bij voorstellen en zouden graag zeker weten hoe die toekomst er daar uit 
zou kunnen zien. Maar ja, geloven houdt in dat je het nooit zeker weet.    Paulus 
zegt hierover: ”het geloof is het bewijs van de dingen die we niet zien.” Op het 
moment waarop ik dit schrijf is het een dag na de legendarische gouden 
medaillewinst van Ireen Wüst op de 1500 meter langebaanschaatsen. Haar 6e 
gouden medaille op vijf achtereenvolgende Olympische Spelen. Een 
wereldprestatie. Wat heeft dit nu met Pasen te maken, zult u wellicht denken? 
In haar emoties vertelde ze over haar overleden vriendin Pauline van Deutekom, 
die ze enorm miste maar die zeker vanaf een wolk het gouden feestje mee zou 
vieren. Later in het praatprogramma vanuit de Jaap Edenhal werd dit beeld 
verschillende keren aangehaald en bevestigd door vriendinnen en presentatrice. 
Enkele weken hiervoor liet een van de deelnemers aan het programma “Over 
mijn lijk” (het programma waarin een aantal jonge mensen wordt gevolgd die 
weten dat ze vanwege kanker niet heel lang meer hebben te leven) zich dopen 
om zo de kans niet te missen dat hij na zijn dood zijn moeder terug zou zien. Het 
is wellicht mooi dat jonge mensen zo over het leven na dit leven denken, maar 
daar staat tegenover dat het nogal naïef of misschien wens-denkend overkomt. 
Zou het zo simpel zijn? Gaat Gods toekomst niet verder dan een wolkje of een 
sterretje en een soort van welkom door alle geliefden die je zijn voorgegaan in 
de dood? Als je letterlijk het gewicht van een juk hebt gevoeld, weet je dat het 
afleggen van dat juk voor verlichting en opluchting zorgt. Zou dat voor het juk 
van het leven dan ook niet het geval zijn? Dat dit Paulus zegt: ”het geloof is het 
bewijs van de dingen die we niet zien.” leidt naar een toekomst zonder zorgen en 
die vooral voor hoop en verwachting zorgen zal?  
 
Gezegende paasdagen gewenst! 

Ruud Bloemendal 
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De opstanding van Christus als bron van troost 
 
In de zomer van 1519 wordt keurvorst Frederik III van Saksen (Frederik de Wijze 
1463-1525) ernstig ziek. Frederik III was één van zeven keurvorsten, die als 
hoogste edellieden in het heilige (Duits-)Roomse Rijk de keizer mochten kiezen. 
Hij was dus een machtig man en wat belangrijker was: hij hield Maarten Luther 
de hand boven het hoofd (deels om politieke en deels om religieuze redenen). 
Als de ziekte van Frederik III erger wordt vragen diens schatbewaarder Pfäffinger 
en de hof- kapelaan Spallatin aan Luther om een zogenaamd Troostboekje te 
maken: een tekst die het gemoed van de vorst zal versterken. Luther werkt aan 
die tekst in augustus 1519 en is eind september 1519 klaar, waarna Spallatin het 
Latijn van Luther in het Duits vertaalt. In 1520 wordt het pamflet in druk 
uitgegeven (Latijn en Duits). 

 
Frederik de wijze is inmiddels weer 
opgeknapt en we weten niet of hij het 
Troostboekje zelf heeft gelezen. Maar 
buiten de kringen van het hof wint 
Luthers troostboekje al snel aan 
populariteit, niet alleen onder 
Lutheranen maar ook onder Calvinisten. 
De tekst wordt overgeschreven en er 
verschijnen allerlei drukken met 

aanvullingen door anderen. In 1535 herziet Luther zelf zijn oorspronkelijk tekst 
en verschijnt een definitieve uitgave die nog steeds heel veel wordt gelezen. 
Vooral onder reformatorische gelovigen gaat het boekje rond, maar ook de 
meeste Lutheranen hebben wel eens gehoord van deze bijzondere tekst. 
 
In het Latijn luidt de titel Tessaradecas Consolatoria pro laborantibus et oneratis, 
dat is: Tessaradecas (Grieks voor 14) Consolatoria (vertroostingen) pro (voor) 
laborantibus (werk-vermoeiden) et oneratis (belasten), een verwijzing naar 
Mattheüs 11-28 waar Jezus zegt “komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn”. 
In het Duits wordt de titel: Ein tröstliches Büchlein D.M. Lutheri, in aller 
Widerwärtigkeit eines jeden christgläubigen Menschen 
 
Het boekje bestaat uit veertien hoofdstukjes (veertien vertroostingen) omdat 
Luther wilde dat het als pendant zou dienen van de 'veertien noodhelpers' die in 
de kerk door mensen werden aangeroepen bij allerlei ziekten en bedreigingen.  
Hieronder is een paneel afgebeeld waarop die veertien noodhelpers (tweemaal 
zeven) zijn afgebeeld met daaronder hun namen.  
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Achatius,     martelaar, aangeroepen tegen hoofdpijn 
Barbara,      maagd en martelares, aangeroepen tegen koorts 
Blasius,        bisschop en martelaar, aangeroepen tegen keelpijn 
Catharina,   maagd en martelares, aangeroepen tegen de pest 
Christoffel, martelaar, aangeroepen tegen de pest 
Cyriacus,     diaken en martelaar, aangeroepen tegen bekoringen op het sterfbed 
Dionysius,   bisschop en martelaar, aangeroepen tegen hoofdpijn 
Egidius,       kluizenaar en abt, aangeroepen tegen plagen 
Erasmus van Formiae, bisschop en martelaar, aangeroepen tegen maag- en     
                     darmklachten 
Eustachius, martelaar, aangeroepen tegen familiale meningsverschillen 
Joris,            soldaat martelaar, aangeroepen tegen ziekten van huisdieren 
Margaretha, maagd en martelares, aangeroepen bij zwangerschap 
Pantaleon,  bisschop en martelaar, patroonheilige van artsen 
Vitus,           martelaar, aangeroepen tegen epilepsie 
 
Luther beschouwde de aanroeping van die heiligen als bijgeloof. Hij meende dat 
je beter door geestelijke oefening getroost kon worden. Zijn Troostboekje is één 
grote oproep tot ‘omdenken’: het moedigt ons aan om op een andere manier 
tegen ziekte of gebrek aan te kijken. Je bent nu misschien wel 10 dagen ziek, zegt 
Luther, maar denk eens aan al die dagen, maanden, jaren waarin je gezond en 
wel leefde, zonder dat je je bewust was hoe bijzonder dat is. Als je misschien 
twintig of dertig jaar met smaak van het leven genoten hebt, zou je dan ook niet 
een maand ziekte en moeite kunnen doorstaan? Of denk eens terug aan je 
verleden en besef eens voor welke gevaren je allemaal gespaard bent gebleven. 
Zie je niet hoezeer je door God de Vader wordt beschermd? Werp dan ook nu 
maar al je bekommernissen op Hem! 
Luther komt zo met zeven plus zeven levenslessen die we kunnen trekken als we 
ons het kwaad of het goede proberen voor te stellen dat in ons is, achter ons ligt, 
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onder ons ligt (de overledenen) of voor ons in de toekomst opdoemt, links van 
ons zichtbaar wordt (bij onze tegenstanders) of rechts van ons (bij onze vrienden 
en geliefden). Zo kun je troost putten uit het feit dat het je geliefden goed gaat, 
zoals veel mensen zeggen: “het belangrijkste is dat de kinderen gelukkig zijn”. Je 
kunt troost putten uit de gedachtenis aan dierbare overledenen of uit de 
genezing van een geliefde. 
Maar de belangrijkste troost kunnen we volgens Luther putten uit het kwaad 
boven ons (Christus’ lijden) en het goede boven ons (Christus’ opstanding). Wat 
bedoelt Luther daarmee en hoe kunnen wij troost putten uit het lijden van Jezus 
en zijn opstanding met Pasen? Luther schrijft dat Jezus door zijn heilig lijden 
feitelijk alle lijden geheiligd heeft, alle schande en oneer (zoals de schande van 
de kruisdood) eervol heeft gemaakt, armoede tot rijkdom en de vloek tot bron 
van zegen. Ik moet dan altijd denken aan de tot-slaaf-gemaakten in zuidelijk 
Amerika die zich in hun bittere lot verbonden wisten met Christus’ lijden. 
Immers, was de Zoon van God niet zelf als een slaaf geëxecuteerd (kruisiging -de 
meest oneervolle executie- was bij de Romeinen de straf voor opstandelingen en 
weggelopen slaven)? Als je lijden op één plan staat met het lijden van Christus, 
dan krijgt dat lijden een eervolle, bijna goddelijke betekenis. De zuidelijke tot-
slaaf-gemaakten wisten dat hun meester wel naar de kerk ging, maar dat hij dáár 
Christus niet zou tegenkomen, want de Gekruisigde en Opgestane is veel meer 
thuis bij verdrukte en verachte mensen. Jezus was bij hen en niet bij de 
slavenhouder! Daarvan getuigen talloze spirituals, zoals “Nobody knows the 
troubles I’ve seen, nobody knows but Jesus”. 
En de Opstanding, hoe kunnen we daar troost uit putten? Hier moet ik altijd 
denken aan de Sloveense socioloog, filosoof en communist Slavoj Žižek. Deze 
atheïstische denker keert zich fel tegen het institutionele Christendom. Hij vindt 
dat kerken gesloten moeten worden of als varkensstal in gebruik moeten 
worden genomen. Maar toen hem eens gevraagd werd waarom hij dan toch 
vindt dat het Christelijk geloof zélf van grote waarde is, antwoordde hij: 
“Vanwege de opstanding van Christus!”. Žižek bedoelt dat die onmogelijke 
opstanding uit de dood laat zien dat de geschiedenis niet volledig ‘gesloten’ is. 
Wat er gebeurt wordt niet slechts bepaald door natuurwetten. Niet alles is 
‘gedetermineerd’. Nee, er zitten scheuren in de vanzelfsprekende gang der 
zaken. Er zitten soms barsten in de geschiedenis (waardoor een ander licht kan 
binnendringen in ons bestaan). Soms gebeuren er dingen die we volstrekt niet 
hebben voorzien, dingen die we voor onmogelijk achtten. Soms komt er een 
bevrijding of een genezing die niemand meer had durven verwachten. Dát is de 
troost die Jezus’ opstanding ons biedt: soms wordt het onmogelijke mogelijk! 
 

Theo van Willigenburg 
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Column:  Olympische Spelen  
 
Bij het verschijnen van dit blad zijn de Olympische Spelen al weer afgelopen. Eén 
keer in de vier jaar wordt een van de grootste sportevenementen van de wereld 
gehouden: de Olympische (winter)spelen. Ik mag daar graag naar kijken, want 
zoals de meeste Nederlanders ben ik beter in passief sporten dan in actief 
sporten. Ik kijk graag naar schaatsen (welke Nederlander niet?), skiën, maar ook 
snowboarden is erg attractief om naar te kijken. En het mooiste onderdeel van 
kunstschaatsen vind ik het ijsdansen. Wat een gratie en souplesse! Ik vergeet 
vast nog een paar onderdelen waar ik ook graag naar kijk, maar er zijn ook 
zoveel disciplines…. 
Ik verwonder me niet alleen maar over de kundigheid en kunstigheid van de 
sporters, maar vooral ook over de commentatoren.  

Dat zijn vaak oud-sporters, maar ook 
‘gewone’ mensen, die er gewoon voor 
gestudeerd hebben. Ze zijn vaak overdreven 
in hun uitlatingen en voorspellingen. Zo werd 
er op de reuzenslalom het commentaar 
gegeven: ‘oh, wat een fout! Daar verliest hij 
heel veel tijd mee! Eenmaal beneden moest 
de verslaggever zich wat matigen: de skiër in 
kwestie kwam op dat moment in de wedstrijd 
als snelste over de eindstreep. Hoezo grote 
fout? Hoezo veel tijd? 

Een ander voorbeeld bij het schaatsen. Commentator: Pietje gaat veel te 
langzaam. Als hij zo doorgaat, eindigt hij ergens onderaan. Werkelijkheid: Pietje 
ging nog versnellen, en eindigde op het erepodium.  
Mijn aversie tegen dit soort verslaggevers: hou nou eens je  mond over niet-
relevante dingen. Je wéét niet wat de sporters denken! Het blijft sport, en dat is 
onvoorspelbaar. En op zulke grote sportevenementen krijgen de sporters vaak 
kracht uit delen van hun lichaam en geest, die ze anders niet hebben. Het is toch 
fantastisch wat al die mannen en vrouwen doen? Allereerst hebben ze zich al 
gekwalificeerd voor deze Spelen. Dan ben je al supergoed. Dan stijgen ze ook 
nog vaak boven zichzelf uit door harder, sneller en verder te gaan dan ooit 
tevoren. Een wedstrijd waarbij de eerste vier rijders binnen een tijdspanne van 
0,4 seconde (bedenk eens hoe kort dat is: nog geen halve tel!) van elkaar over de 
finish gaan, op een totale tijd van minimaal tien minuten, hoe bijzonder is dat?  
Ik vind het mooi om te zien hoe die mensen zich helemaal leeg sporten. En dan 
moeten anderen dat niet gaan verpesten met hun ‘kennis van zaken’. 
Commentaar leveren: best, maar zit niet uit je nek te l…. kletsen.  
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Voor iedereen die ook van sport houdt, maar niet van gewauwel heb ik een 
gouden tip: Kijk vooral sport, maar met het geluid uit. Ik hoop dat u net zo 
genoten hebt van de Spelen als ik. 

Anna Leentfaar 
 
 

Van de diaconie 

Apeldoorn Geeft Warmte 
Naast de jaarlijkse actie Vakantiegeld samen delen, is er zoals u weet een nieuwe 
actie in het leven geroepen: Apeldoorn geeft warmte. 
De actie om mensen financieel te steunen die in grote problemen komen door 
de hoge energieprijzen is in volle gang. Op het moment van schrijven stromen de 
aanmeldingen binnen. 
Op het moment van schrijven  is al een bedrag opgehaald van ruim 80.000 euro. 
Het doel is om 1000 huishoudens te voorzien van boodschappenbonnen ter 
waarde van 100 euro. 
Dit geweldige initiatief wordt gedragen door de kerken van Apeldoorn in 
samenwerking met het Leger des Heils en de Eyup Sultan Moskee. 
Nogmaals bedankt voor uw donatie! 
 
Bloemendienst 
Op 29 mei 2022 organiseren wij wederom de jaarlijkse bloemendienst. Op deze 
dag brengen wij onze gemeenteleden op leeftijd en diegenen die niet meer naar 
de kerk kunnen komen vanwege ouderdom of ziekte, een bloemetje. Mochten er 
gemeenteleden aanwezig zijn in de kerk op deze dag die willen helpen met het 
bezorgen van een boeket bloemen, graag! 
De bloemendienst wordt weer mede mogelijk gemaakt door Mooij Bloemen! 
 
 Vakantiegeld samen delen 
Nog nooit was de actie VSD zo succesvol, als in 2021!. Er zijn toen 809 aanvragen 
goedgekeurd (100 meer dan 2020). Ruim 900 giften hebben gezamenlijk een 
recordopbrengst van 155.077,55 euro samen gebracht (30.000 euro meer dan 
2020).  
Zodoende ontving een huishouden gemiddeld 190 euro. Dat is een groot bedrag 
als je gewend bent van weinig te moeten rondkomen! 
In 2022 wordt de actie VSD voor de 11e keer georganiseerd. 
De start van de actie is na Pasen en duurt tot begin juni. Achter de schermen zijn 
de vrijwilligers al druk bezig met de voorbereidingen. 
Wij hopen met elkaar weer een mooi bedrag in te zamelen! 
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Bij vragen over Apeldoorn Geeft Warmte en Vakantiegeld Samen Delen, kunt u 
mij (Lisette Roomer) benaderen. Ik zal graag uw vragen beantwoorden. 
 
Ulices 
Op 28 februari is ons sponsorkindje 11  jaar geworden. Een verjaardagsgroet en 
een extra geldbedrag (de collecte van 23 januari) zijn naar hem en zijn familie 
gestuurd. 
 

De Diaconie 
Lisette Roomer en Anna Leentfaar 

                        
Muziekdiensten: maart – april – mei 2022 

 
Zondag 13 maart 2022 12.00 uur 
Reminiscere (‘Gedenk uw barmhartigheid’) 
tweede zondag van de 40-dagentijd 
 
Aria's en koralen uit de Matthäus Passion 
 
De muziek van Bach is al op allerlei instrumenten en in velerlei varianten 
uitgevoerd, maar de Matthäus Passion begeleid op twee harmoniums blijft een 
van de meest unieke manieren om de intimiteit van aria's en koralen te beleven. 
Sybolt de Jong maakte speciale arrangementen van Bachs orkestpartijen, die hij 
samen met zijn broer Euwe de Jong op twee harmoniums zal spelen. En bij de 
bekende koralen zingt de gemeente mee, waarbij we worden begeleid op het 
harmonium dat Johannes de Heer gebruikte om bij tent-samenkomsten zijn 
liederen te begeleiden (het harmonium heeft daartoe een lage bas die klinkt als 

een 16 voet). 
 
Tijdens de muziekdienst zingt sopraan Ingrid 
Nugteren de aria Blute Nur en altus Jochem Baas 
brengt de aria Erbarme Dich. Bariton Ruben 
Timmer zingt de aria Mache dich, mein Herze, rein.  
Bijzonder is hoe Sybolt de Jong de bekende 
vioolsolo in het Erbarme Dich heeft omgewerkt 
voor de hobo in een van de harmoniums.  
Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter 
Oussoren. 
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Zondag  17 april 2022 12.00 uur 
Eerste Paasdag 
 
Het bekende Oratorium Messiah van Georg Friedrich Händel kennen we vooral 
vanwege het eerste deel waarin de komst van de Messias wordt aangekondigd. 
Minder bekend is het tweede en derde deel waarin, na de Passie van Christus, 
diens opstanding wordt bezongen. Daar hoort ook het bekende Halleluja-koor 
thuis. 
Op Eerste Paasdag klinken drie prachtige aria's en een koraal uit die delen van 
Messiah: 
 
But thou didst not leave his soul in hell (sopraan) op een tekst uit Psalm 16,10: 
"Want Gij liet mijn ziel niet over aan de hel, geeft geen verderf te zien aan uw 
heilige." 
Net als in het eerste deel van Messiah schildert Charles Jennings, Händel's 
tekstschrijver, de gebeurtenissen vooral in termen van Oudtestamentische 
teksten 
 
Thou art gone up on high (mezzo-sopraan) op een tekst uit Psalm 68,19: "Gij zijt 
opgevaren naar de hoge; Gij hebt gevangenen meegevoerd" 
Met dit vers verwijst de Kerk vanouds naar het mysterieuze verblijf van de 
gestorven Heer in de hel waar hij, zoals 1 Petrus 3, 19 zegt, heeft "gepredikt tot 
de geesten in de gevangenis" en waar hij doden heeft opgewekt en meegevoerd 
naar boven. Dat dit een raadselachtige gebeurtenis is blijkt wel uit het feit dat er 
in onze Geloofsbelijdenis naar verwezen wordt: "nedergedaald ter helle". In de 
Geloofsbelijdenis staan namelijk voornamelijk dingen waarover de Vroege Kerk 
fel heeft gedebatteerd (zoals over "die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria") en waarover de finale 'afspraken' zijn vastgelegd 
in twee Credo-teksten (Apostolische Geloofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis 
van Nicea-Constantinopel). 
 
How beautiful are the feet (Aria in de tweede zetting die Händel maakte voor alt) 
op een tekst uit  Jesaia 52,7: "Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goede dingen 
verkondigen" 
 
Chorus: Since by death came death (SATB) op een tekst uit 1 Korintiërs 15, 21-22: 
"Want omdat vanwege een mens de dood is gekomen, is ook door een mens de 
opstanding van de doden. Want zoals 'in Adam' allen sterven, zo zullen ook 'in 
Christus' allen levend worden gemaakt." 
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 (Mezzo-)sopraan in deze Muziekdienst is Iris Bouman, 
alt Elise ten Kaat, tenor Theo van Willigenburg en 
bariton Timothé Beemster. Het Leeflangorgel en 
kistorgel wordenbespeeld door Maurits Bunt en 
Cornelie Wannee is de violiste. 
Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter Oussoren. 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 8 mei 12.00 uur Jubilate 
Vierde zondag na Pasen 
Uit het Notenbüchlein van Anna Magdalena Bach 
 
Uit het tweede deel van dit fraaie muziekboek dat Johann Sebastian Bach 
schreef voor zijn tweede vrouw Anna Magdalena (en dat door haarzelf werd 
aangevuld) klinkt op deze zondag Jubilate (‘Juicht’) de mooiste instrumentale en 
vocale muziek. Zo horen we het bekende Bist du bei mir dat oorspronkelijk werd 
geschreven door Gottfried Heinrich Stölzel voor zijn opera ‘Diomedes, Oder: Die 
triumphierende Unschuld’ maar dat werd bewerkt door Johann Sebastian Bach 
en als nr. 25 in deel 2 van Anna Magdalena’s muziekboek is opgenomen. 
Daarnaast horen we ook de aria Schlummert ein, ihr matten Augen, 
oorspronkelijk uit de Bach-cantate ‘Ich habe genug” (BWV 85), maar voor Anna 
Magdalena getransponeerd zodat het niet door een bas maar door een sopraan 
gezongen kan worden. 
 

 
Solist in de muziekdienst is sopraan Joalien van 
den Houten die wordt begeleid op klavecimbel 
door Jan Kleinbussink.  
Voorganger is ds. Jos de Heer. 
 
Zie ook het artikel van Jan Kleinbussink . 

 
 

Theo van Willigenburg 
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Anna Magdalena Bach                                         
enkele kanttekeningen bij de muziekdienst op 8 mei 2022 

Anna Magdalena Wilcke zullen we ons blijvend herinneren als de tweede 
echtgenote van Johann Sebastian Bach, als moeder en muziekdocente van hun 
kinderen, als belangrijkste kopiiste van Bachs werken en als de trotse bezitter 
dat het ‘Klavierbüchlein’, dat haar echtgenoot speciaal voor haar schreef in 1722 
en dat ze zelf in een tweede boekje vanaf 1725 samen met hem completeerde. 
Dit unieke document geeft ons een bescheiden inzicht in het leven bij Bach thuis, 
haar liefde voor zang en dans en musiceren in het gezin, maar ook in haar 
persoonlijke beleving van de ondeelbare eenheid van leven en sterven, het 
aardse leven als voorbereiding op het hemelse hiernamaals, zoals zo 
fundamenteel verwoord door Maarten Luther. 

Anna Magdalena werd geboren op 22 
september 1701 in Zeitz als dochter van de 
hoftrompettist Johann Caspar Wilcke. Samen 
met haar oudere zus kreeg ze een opleiding als 
professionele zangeres. Na haar studie werd ze 
geëngageerd aan het hof van Anhalt-Köthen, 
waar ze als sopraansoliste actief werd vanaf de 
zomer van 1721 en waar ze hofkapelmeester 
Bach leerde kennen. 
Enkele maanden later, op 3 december 1721, 
trouwde zij met Johann Sebastian, die 16 jaar 
ouder was en wiens eerste vrouw, Maria 

Barbara, anderhalf jaar daarvoor was overleden, terwijl hij zelf op reis was met 
vorst Leopold, zijn broodheer. Hiermee kreeg ze ook direct de zorg over Bach’s 
vier kinderen uit zijn eerste huwelijk, die nog in leven waren. In 1723 verhuisde 
het paar naar Leipzig, waar Bach de benoeming kreeg als Luthers kerkmusicus, 
cantor aan de Thomaskirche en docent aan de Thomasschule. Voor de rest van 
haar leven bleef ze wonen in deze stad. 
Tussen de jaren 1723 en 1742 kregen zij en Johann Sebastian 13 kinderen, 
waarvan er slechts zes niet vroegtijdig zijn gestorven. Na het overlijden van haar 
echtgenoot op 28 juli 1750 bleef Anna Magdalena zorgen voor de twee nog 
thuiswonende dochters, Johanna Carolina en Regina Susanna, op dat moment 
respectievelijk acht en dertien jaar oud.    
Zij overleefde haar echtgenoot met 10 jaren en werd in 1760 ten grave 
gedragen. De ter aardebestelling was sober en vond plaats buiten de stadsmuren 
van Leipzig. 
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Anna Magdalena was decennia lang de spil in het hectische leven van Johann 
Sebastian, met om haar heen de eigen kinderen, de leerlingen van de 
Thomasschule, de studenten aan de Universiteit in Leipzig, de inwonende 
privéleerlingen van haar man en daarnaast haar ondersteuning bij al diens 
werkzaamheden, met name als kopiiste van de partijen, die nodig waren voor de 
wekelijkse uitvoering van de cantates, die Bach geacht werd te schrijven voor de 
hoofddiensten op zondagmorgen in de Leipziger Thomaskirche of de 
Nicolaikirche. 
 

 Uit liefde voor haar schreef Bach 
eigenhandig in 1722 een ‘Klavierbüchlein’ 
dat helaas slechts gedeeltelijk bewaard is 
gebleven en onder andere de incomplete 
versie van vijf Suites voor klavecimbel 
bevat. (Later aangevuld en bekend 
geworden als de zes ‘Franse Suites’). Haar 
tweede Klavierbüchlein (1725) bevat 
eveneens bijdragen voor klavecimbel van 
haar man, maar werd voor het grootste 
gedeelte en over een reeks van jaren door 
haar zelf genoteerd en samengesteld. Het 

manuscript opent met twee monumentale suites voor klavecimbel, geschreven 
door Johann Sebastian (BWV 827 en 830) en daarna volgen vanaf pagina 21 
(achterzijde) een reeks vrolijke barokdansen geschreven door Sebastian, door 
haar stiefzoon Carl Philip Emanuel en door andere componisten, alles in haar 
handschrift genoteerd. Zelfs een ‘rondeau’ van de Franse componist François 
Couperin († 1733) kreeg een plaats, nog eens onderstrepend hoe Europees 
georiënteerd de Bachfamilie muzikaal was. Ongetwijfeld waren de belangrijke 
bibliotheken van de Thomasschule en de Leipziger Universiteit hierbij 
behulpzaam. Opvallend is de voorkeur van Anna Magdalena voor het menuet 
(8x) en de polonaise (5x), naast marche, musette en rondeau. Ongetwijfeld 
waren deze barokdansen studiemateriaal voor de kinderen, maar anderzijds 
moet het op familiebijeenkomsten een vrolijke boel zijn geweest en mogelijk zijn 
deze dansen ook daadwerkelijk in het gezin  gepraktiseerd, waarbij zij zelf of één 
van haar oudere stiefkinderen op klavichord of klavecimbel de begeleiding 
verzorgde. 
 
Maar onverwacht volgt dan vanaf compositie no. 25 de omslag en maakt 
uiterlijke vreugde plaats voor innerlijke verstilling, maakt instrumentale muziek 
plaats voor liederen, koralen en aria’s, inhoudelijk verbonden met gedachten 
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over sterven en over het toekomstige leven na het heengaan.  
Aria no. 25: ‘Bist du bei mir?’ geschreven door Gottfried Heinrich Stölzel, (met 
een herschreven baspartij door Johann Sebastian) begint met de volgende, 
veelzeggende woorden: 
 
  ‘Bist du bei mir, geh’ ich mit Freuden, 
   zum Sterben und zu meiner Ruh’. 
 
Zouden deze woorden in verband gebracht mogen worden met de kindersterfte, 
die ook haar gezin zo meedogenloos heeft getroffen? Of mogen we hier een 
meer algemene levensbeschouwing van de familie Bach uit afleiden? Mijns 
inziens mogelijk beide. 
 
Vervolgens en doelbewust gekozen plaatst Anna Magdalena het Recitatief  ‘Ich 
habe genug’, verbonden met de Aria ‘Schlummert ein, ihr matten Augen’ uit de 
Bach-Cantate BWV 82, eveneens getiteld ‘Ich habe genug’ (voor bassolo, 
hobosolo en strijkers) centraal in  haar tweede notenboek. In deze, 
getransponeerde versie van dit werk (BWV 82a) is de bassolist vervangen door 
een sopraansoliste, en zal Anna Magdalena waarschijnlijk zelf deze prachtige aria 
vaak gezongen hebben, in huis voor anderen of misschien wel alleen voor haar 
zichzelf. (Als vrouw mocht ze niet in de kerkdiensten zingen). De tekst van de 
cantate werd geschreven door een leerling van Bach, Christoph Birkmanns en op 
zondag 2 februari 1727 kreeg de cantate de eerste uitvoering.  
Hoewel geschreven voor één der Mariafeesten die de Lutherse kalender 
overnam (Maria-reiniging / Festo Purificationis) is de tekst in deze cantate 
volledig gericht op de toevallige ontmoeting van Maria en haar kind Jezus met 
Simeon, een vrome Jood. (Lucas 2:22-32). Simeon was te kennen gegeven dat hij 
niet zou sterven voor hij de beloofde Messias zou zien. Hij neemt het kind Jezus 
in de armen en spreekt de woorden, die later zo bekend zijn geworden als ‘de 
Lofzang van Simeon’: 
 
   ‘Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren’. 
 
 Zo werd Simeon de belichaming van de Lutherse doodsmystiek, die het einde 
van het leven verwelkomt als een bevrijding uit alle aardse lijden en pijn en als 
een vredige doorgang, een slaap, naar een beter en eeuwig leven in het 
hiernamaals. Ongetwijfeld moet Anna Magdalena door dit Bijbelgedeelte diep 
zijn getroffen. Zij herkent zichzelf en haar verdriet en vindt troost in deze 
woorden van Simeon. Om onbekende redenen komt de aria veelzeggend zelfs 
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tweemaal (onvolledig) voor in haar Klavierbüchlein!  
 

Recitativ: 
Ich habe genug! 

Mein Trost ist nur allein, 
das Jesus mein und ich sein eigen 

möchte sein. 

Arie (S) 
Schlummert ein, ihr matten Augen 
Fallet sanft und selig zu. 

 
 
Vanzelfsprekend worden dit recitatief en de aansluitende aria centraal gesteld in 
de muziekdienst op zondag 8 mei aanstaande, gezongen door de jonge sopraan 
Joalien van den Houten, op klavecimbel bijgestaan door Jan Kleinbussink. Ook de 
reeds genoemde aria: ‘Bist du bei mir?’ en enkele koralen uit het Klavierbüchlein 
van Anna Magdalena zullen een plaats vinden in de orde van dienst. Door 
kerngedeeltes uit haar kostbaar kleinood tot klinken te brengen in deze 
eredienst wordt ons een bescheiden blik gegund in haar leven thuis, samen met 
haar echtgenoot Johann Sebastian en allen om haar heen. Niet alleen gedachten 
over het heengaan zullen klinken, maar ook een selectie uit de vreugdevolle 
koralen, de vrolijke instrumentale dansen en delen uit de klavecimbelsuites. 
Gevoelens van vreugde naast verdriet, gedragen door de troost die zij zelf hierin 
mocht vinden en mocht ervaren, mogen ook ons tot troost zijn, tot op de huidige 
dag. 
 

Jan Kleinbussink 
 

 
Tijdens concert in de St. Nicolaskerk 
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Agenda 

Maart  
6  We kunnen vanaf deze datum weer 

koffiedrinken ná de diensten. 
  

13 Muziekdienst. Beroemde aria’s en koren 
uit de Matthäus Passion. 
Zie blz.: 12 

12.00 uur Koffie/thee vanaf 11.00 
uur in de Lutherzaal. 

15 Kerkenraadsvergadering 19.30 uur  
 
April 

17 Muziekdienst. Aria’s en koraal uit de 
drie delen van de Messiah van Händel. 
Zie blz.: 13 
Afscheid- en bevestiging van 
ambtsdragers 

12.00 uur Koffie/thee vanaf 
11.00 uur in de 
Lutherzaal. 

19 Kerkenraadsvergadering 19.30 uur  
 
Mei 

8 Muziekdienst. Uit het Notenbüchlein 
van Anna Magdalena Bach. 
Zie blz.: 14 

12.00 uur Koffie/thee vanaf  
11.00 uur in de 
Lutherzaal. 

17 Kerkenraadsvergadering 19.30 uur  
 
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 programmaboekje dat deze commissie heeft samengesteld. 
Exemplaren van dit boekje liggen in de kerk. Om te raadplegen of om mee te nemen. 
Zie ook blz.: 32 
 

Mutaties 
 
 
Verhuisd (naar)     
Mw. H.A. Walgien - Rietman Operaplein 207 7323EJ Apeldoorn 
Hr. J.W. Masselink Krammer 3 7333ML Apeldoorn 
Mw. G.V. Besaris - Peters Ravelijn 340 7325NV Apeldoorn 
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Datum Zondagsnaam Bijzonderheden Antependium 

Aanvang Voorganger   2e collecte 

6 maart Invocabit   paars 
10.00 uur ds. J. de Heer   orgelfonds 
13 maart Reminiscere muziekdienst paars 
12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 

        
20 maart Oculi   paars 
10.00 uur hr. R. Bloemendal   restauratiefonds 
27 maart Laetare Avondmaals- paars 
10.00 uur ds. C. L. Kraan dienst diaconie 

3 april Judica   paars 
10.00 uur mw. H. de Reus   orgelfonds 
10 april Palmarum   paars 

10.00 uur hr. R. Bloemendal   restauratiefonds 
15 april Goede Vrijdag geen dienst   
17 april Pasen muziekdienst wit 

12.00 uur ds. P. Oussoren zie agenda muziekfonds 
24 april Quasimodo geniti Avondmaals- wit 

10.00 uur ds. C. L. Kraan dienst diaconie 
1 mei Misericordia Domini   wit 

10.00 uur hr. R. Bloemendal   orgelfonds 
        

8 mei Jubilate muziekdienst wit 
12.00 uur ds. J. de Heer   muziekfonds 

15 mei Cantate   wit 
10.00 uur ds. J. Eldering   restauratiefonds 

22 mei Rogate Avondmaals- wit 
10.00 uur ds. C. L. Kraan dienst diaconie 

29 mei Exaudi   wit 
10.00 uur ds. J. de Heer   orgelfonds 

5 juni Pinksteren   rood 

10.00 uur dr. T. v. Willigenburg   diaconie 
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Ontvangst Voorbereiding Organist Koffiedienst 

Mededelingen Schriftlezingen Cantor Koster 

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

hr. J. v.d. Braak mw. L. Roomer hrn. E & S de Jong mw. L. Roomer 
hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg   mw. A. Leentfaar 

      HvI + EB 
hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart Mw. C. Honders 

hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg hr. E. Brasz hr. H. v. Iwaarden 
hr. J. v.d. Braak mw. L. Roomer hr. D. Zwart mw. L. Roomer 
mw. L. Roomer hr. M. Brand hr. E. Brasz hr. F. v.d. Kraats 
hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart mw. A. Leentfaar 

hr. M. Groeneweg mw. A. Leentfaar hr. E. Brasz hr. H. v. Iwaarden 
hr. T. v. Willigenburg mw. L. Roomer hr. D. Zwart mw. J. Kleinbussink 

mw. L. Roomer hr. T. v. Willigenburg   hr. F. v.d. Kraats 
        

hr. J. v.d. Braak mw. L. Roomer hr. M. Bunt mw. L. Roomer 
mw. L. Roomer hr. M. Brand   HvI + EB 
hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart mw. C. Honders 

hr. T. v. Willigenburg mw. A. Leentfaar hr. E. Brasz hr. H. v. Iwaarden 
mw. L. Roomer mw. L. Roomer hr. D. Zwart mw. J. Kleinbussink 

hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg   mw. A. Leentfaar 
      hr. F. v.d. Kraats 

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

mw. L. Roomer hr. M. Brand hr. T. v. Willigenburg HvI + EB 
hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. J. Kleinbussink mw. C. Honders 
mw. L. Roomer mw. A. Leentfaar   hr. H. v. Iwaarden 
hr J. v.d. Braak hr. M. Groeneweg hr. M. Bunt mw. A. Leentfaar 

hr. M. Groeneweg mw. A. Leentfaar mw. L. Bunt hr. E. Brasz 
mw. L. Roomer mw. L. Roomer hr. D. Zwart mw. C. Honders 

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

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. M. Bunt mw. J. Kleinbussink 

mw. L. Roomer mw. A. Leentfaar mw. L. Bunt hr. E. Brasz 
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Verjaardagen van de 75-plussers                                                     

 

maart        
7 Hr. R. Struwe  Achisomoglaan 330 7325BS Apeldoorn 

april        
7 Mw. G. Honders-Scharten Prinsenhof 26 7315HZ Apeldoorn 
8 Mw. A.G. Aanen  Pr. Röntgenstraat 17 7311AM  Apeldoorn 
9 Hr. M. J. Brand  Mozartstraat 139 7391XG Twello 

10 Mw. A. Goedhart-de Gijt Papegaaiweg 26c 7345DC Wenum-W 
19 Hr. H.J. Koops  L. v. Zonnehoeve 63 7325AV Apeldoorn 
23 Hr. D. Delsman  Sterrenlaan 14 7314KJ Apeldoorn 
27 Mw. J.de Jong-Mussert J. Catslaan 13 7313LX Apeldoorn 
28 Hr. L.J. de Bruin  Gildenlaan 617 7326DX Apeldoorn 
29 Hr. C. Kattner  Niers 1  7333KE Apeldoorn 

mei        
3 Mw. J. Lamper- den Dunnen Gruttersdreef 214 7328DP Apeldoorn 
4 Mw. G. Hamaker  Albardastraat 190 7331LL Apeldoorn 
5 Mw. H.J. Mooij  Langeweg 68 7315CZ Apeldoorn 

18 Mw. N. van der Knaap K. Lodewijklaan 385 7314AZ Apeldoorn 
18 Mw. P.L. Houten  Cantatestraat 8 7323KL Apeldoorn 
27 Ds. P. Oussoren  Oudegracht 291 3511PA Utrecht 

 
Van de kerkrentmeester 

 
Wegens omstandigheden is er geen financieel overzicht in dit nummer. In het 
Zomernummer van OPWAARTS zal het overzicht weer aanwezig zijn. 
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Berekening van de Paasdatum 
 
De data van de feestdagen die samenhangen met Pasen, o.a. Aswoensdag, 
Hemelvaart en Pinksteren, worden berekend volgens de kerkelijke christelijke 
kalender. 
Pasen kan alleen vallen tussen 22 maart en 25 april. 
Een globale benadering is: Pasen valt op de eerste zondag na de volle maan na 
het begin van de lente, maar dat is niet heel nauwkeurig. Er is een redelijk 
ingewikkelde methode voor het vaststellen van de datum van Pasen.  
 
Berekening van de Paasdatum. 
Het voert te ver om de gehele berekening hier weer te geven. 
De hoofdlijnen zijn: 

1. bereken het gulden getal van het jaar. Het gulden getal voor 2022 is 9 
2. Bereken de correctie die we moeten toepassen vanwege schrikkeljaren 
3. Berekenen van de epacta (de ouderdom van  de maan op 1 januari van 

het jaar. NB een maanjaar is 11 dagen korter dan een zonnejaar.  Epacta 
voor 2022 is 27. 

4. Berekenen van de volle manen van een jaar. Rekening houdend met het 
feit dat maanmaanden in principe wisselend zijn 30 en 29 dagen. Voor 
2022 is dat 17 maart. 

5. Valt de gevonden datum van de berekende volle maan voor 21 maart 
dan moet in dat geval de daarop volgende volle maan nemen. Een volle 
maan komt 14 dagen na de nieuwe maan. 

6. In 2022 is van toepassing: 
a. de berekende volle maan valt voor 21 maart 
b. gulden getal = 9; kritische epacta = 25 
c. berekende epacta (27) > kritische epacta (25) 
d. lengte maanmaand is 30 dagen 

Voor 2022: (17 + 30) maart = 47 maart is 
zaterdag 16 april. 
De volgende volle maan is op zaterdag 16 
april.  
Pasen valt op de daarop volgende zondag, 
in 2022 is dat op zondag 17 april. 
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U begrijpt dat ik dit ook heb moeten opzoeken. En eerlijk gezegd is het geen 
eenvoudige methode. Sterker nog het blijft een beetje “schimmig”. Men heeft 
zich bezig gehouden met eenvoudiger berekeningen maar deze zijn nooit 
eenvoudiger gebleken.  
 
Data Pasen komen de jaren. 

2022 17 en 18 april 
2023   9 en 10 april 
2024 31 maart en 1 april 

 
Ik ga in ieder geval de methode nog maar eens goed bestuderen. 
 

 Huib van Iwaarden 
  

Gebed in de lente 

Als Gij niet waart 
de goede geest in de tijd. 
Als Gij niet waart 
het sap in alle leven. 
Als Gij niet waart 
mijn hart en ziel, 
 
dan was geluk niet te proeven 
en lijden niet te dragen; 
dan was ik 
als de dood voor het leven. 
 
God dank. 
Gij zijt 
in tijd en eeuwigheid. 
Amen. 

 
Uit redactieservice. 
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JOH. DE HEER “Bij den zesden druk”. 

 
Daar er sedert het verschijnen van de eerste uitgave van den Zangbundel 
ongeveer 10 jaren verloopen zijn en de muziekbundels in dien tijd in 25000 Ex. 
hun weg gevonden hebben, mag deze zesde uitgave in zekeren zin een 
Jubileumuitgave genoemd worden en is de Bundel dan ook zoodanig met zorg 
herzien en aangevuld, dat hij nu weer geruimen tijd ongewijzigd kan 
blijven. 
De plaats, die deze Zangbundel zich in het Huisgezin en de Godsdienstige 
samenkomsten veroverd heeft, eischt een meegroeien met de behoeften. 
Daarom zijn op verzoek eenige liederen, die toch niet gezongen werden, 
weggelaten, en zijn andere, die men al lang noode miste, of die in den laatsten 
tijd populair geworden zijn, toegevoegd; terwijl voor de zangvereenigingen 
eenige prachtnummers van Bach zijn bijgevoegd, die wat hoogere eischen stellen 
dan de overige nummers. De teleurstelling die de vijfde uitgaaf voor velen bracht, 
van wege de verandering der oorspronkelijke teksten der Sankey-liederen is in 
deze weer opgeheven, daar een onderhoud met den uitgever tot bevredigend 
resultaat geleid heeft. 
Verder is aan het bezwaar, dat enkele liederen te hoog gezet waren voor het 
algemeen gezang, tegemoet gekomen door deze lager te zetten en zijn ook 
enkele moeilijker toonsoorten voor het huiselijk gebruik, vervangen door 
eenvoudiger. De liederen die uitgevallen zijn, zijn de Nos. 123, 182, 193 en 220, 
terwijl de melodieën van de Nos. 44, 106, 117, 62 en 504 zijn vervangen door 
andere. De oorzaak daarvan ligt aan de Auteurswet 1912. Na maandenlange 
vorschingen in Binnen- en Buitenland is het mij gelukt op enige Nos. na, de 
oorspronkelijke liederen en uitgevers uit te vinden. (Gelijk men weet is men 
in Holland, wat het gebruikelijke Geestelijke Lied aangaat, in hoofdzaak op 
buitenlandsche melodieën aangewezen). 
 Sommige uitgevers echter waren in hunne eischen zoo enorm hoog, dat 
aan overname niet te denken viel en de melodieën vervallen moesten; gelukkig 
zijn het er maar vijf. Van de verschillende veranderingen en aanvullingen heeft de 
Heer J. Hovy, die het leeuwenaandeel in de muzikale bewerking heeft gehad, 
gebruik gemaakt om hier en daar in de stemvoering etc. nog eenige 
verbeteringen aan te brengen. Een en ander maakt het aan de 
Zangvereenigingen onmogelijk de nieuwe uitgave, zonder meer, naast de oude te 
gebruiken. lk heb er nog over gedacht een supplement uit te geven met opgave 
van de aangebrachte wijzigingen, doch dat zou, behalve kostbaar, toch ook 
onpraktisch en omslachtig zijn, reden, waarom ik besloten ben op andere wijze 
aan de rechtmatige finantieële bezwaren tegemoet te komen, n.l. door de oude 
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Ex. - mits compleet en franco teruggezonden, tegen bijbetaling van 80 cts. (dus 
nog niet de helft van den nieuwen prijs) in te ruilen voor nieuwe Ex. H.H. 
Boekhandelaren zullen zeker wel bereid gevonden worden, dezen inruil zonder 
kosten te bezorgen. 
Wat de tekstuitgave betreft, was het bezwaar eenvoudiger op te lossen en is 
daarvan dan ook een supplement verkrijgbaar gesteld. 
Ook was de vroegere prijs bij de enorme stijging van grondstoffen en 
arbeidsloonen niet meer  te handhaven en is deze voor de gecartonneerde 
uitgave iets verhoogd. 
Gezien echter de vermeerdering van ruim 100 liederen en koren zal dit 
finantiëele offer zeker geen bezwaar ziln. 
 
Rotterdam, Jan. 1915    JOH. DE HEER 
 

Dirk Delsman. 
 
 

Visje  / wist u dat… 
 
Wist u dat….. 

- ik mijn boekje met Visjes kwijt ben? 
- ik daarom maar weer eens Wist-u-datjes heb verzameld? 
- onze ouderling met bijzondere opdrachten er wel een hele bijzondere 

taak bij heeft gekregen? 
- dat de taak van hondenfluisteraar is? En dat hij daar heel goed in is? 
- het orgeltje van Johannes de Heer een paar wel heel denigrerende 

bijnamen heeft? 
- twee daarvan zijn: psalmenpers/pomp en Christelijke cirkelzaag? 
- het principe van de cirkelzaag door een orgelbouwer is ontwikkeld?  
- Cavaillé-Coll ook technicus, akoesticus en uitvinder was? 
- Anna op zondag zo nodig naar een proefopname voor de tv moest? 
- het dus wel klopt dat televisie ontkerkelijkt? 
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De (voormalige) Lutherse kerk van De Rijp (NH). 
 

 
Enige tijd geleden hebben Ellie en Hans Meijnen geschreven over de Lutherse 
kerk van Groede. Dit bracht mij op het idee om iets op papier te zetten over de 
Lutherse kerk in mijn geboorteplaats, De Rijp (NH). Inmiddels is het Graft/De Rijp 
gemeente Alkmaar, maar dat klinkt voor mij te ver weg. Ik was ooit  een 
“rijperkraai” en met Alkmaar of de bijnaam van Alkmaarders heb ik niets. Maar 
dat terzijde.  
Ooit werd De Rijp geroemd als ‘het schoonste en heerlijkste dorp van gants 
Hollandt’. Maar we kennen ook het gezegde: `Beverwijk, De Rijp en Schagen zijn 
Noord-Hollands grootste plagen  
 
Het dorp De Rijp is gelegen tussen de Beemster en de Schermer en is gesticht in 
de 13de  eeuw. De naam betekent “oeverrand”. Ontstaan aan het zuidelijke deel 
van de dijk om het Schermereiland. Tot de 17de eeuwomgeven door de meren 
Beemster, Schermer en Starnmeer. En de naam De Rijp is onlosmakelijk 
verbonden met Leeghwater.* 
Er zijn drie belangrijke geschiedeniselementen: 
 

1. Haringvisserij 
2. Walvisvaart  
3. De grote brand van 1654 

 
Van de totale Noord-Hollandse haringvloot was 25% tot 30% van De Rijper 
rederijen. De rest was van de reders uit Enkhuizen. In Enkhuizen werd ook de 
verwerking van de haring verricht, dat mocht niet in De Rijp. De laatste 
haringboot voer uit in 1888.  
De naam van een sloot en een zorgcomplex voor ouderen (Mieuwijdt) 
herinneren nog aan die tijd. Het was het punt waar de vissersboten hun lading 
losten en daar horen meeuwen bij.  
 
De walvisvaart werd de kleine visserij genoemd mede ontstaan door 
teruglopende resultaten van de haringvisserij. De schepen voeren niet uit van De 
Rijp maar vanuit de Zaan en later het IJ. 
 
Op veel historische afbeeldingen zie je de grote brand (1654). Begonnen in een 
hennepkloppersmolen en breidde zich razend snel uit. In totaal werden zo’n 700! 
huizen verwoest. Verbazingwekkend genoeg is er geen melding van slachtoffers. 
Behalve  de woningen  waren dit ±100 pakhuizen – 50 pekelhuizen – 4 bruggen - 
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5 schuiten veel scheepsgerij en dieren: paarden, koeien en schapen. Maar de 
trots van iedere Rijper – het Raadhuis (1630) bleef ongedeerd en staat er nu nog. 
Tot zover iets over de geschiedenis van De Rijp.  
 
In het (vroeger) overwegende katholieke De Rijp staan 4 kerken: 

1. Nederlands Hervormde kerk (waar ds. van de Ende nog predikant is 
geweest). 

2. De Doopsgezinde vermaning 
3. De voormalige Lutherse kerk 
4. De Rooms Katholieke kerk St. Bonifatius 
5. De voormalige Gereformeerde Gemeente. 

 
Vanuit mijn eigen jeugd ken ik de Lutherse kerk alleen maar als een vervallen en 
verwaarloosd gebouw. Een kerkgebouw dat in 1960 als kerk al buiten gebruik 
was maar ik herinner mij dat op zeker moment men het orgel ter overname 
heeft aangeboden aan de Gereformeerde Gemeente. Zij  hebben dat toentertijd 
helaas niet geaccepteerd. Het orgel is uiteindelijk in de NH kerk van Watergang 
geplaatst.  
In een prachtig boekje “De kerken van De Rijp” staat een uitgebreide 
geschiedenis over de kerken van De Rijp. 
 
De voormalige Lutherse kerk 
Het gebouw van de voormalige Lutherse kerk is een samenvoeging van 3 
panden. Tot de jaren zestig was het middelste pand de kerkzaal van de Lutherse 
gemeente. Op de voorgevel staat een zwaan afgebeeld en het pand heet 
vanouds “De Groene Zwaan”.  
De Lutheranen woonden al op het Schermereiland in de 17de eeuw.  
 
Op het naambord in de kerk, lezen we: `Naamen van persoonen door welker 
liefde en vlijdt deze gemeente is opgericht en gestich. Begonnen de 23 
Septembeer Anno 1780. Tot stand gebracht de 10 Januarij Anno 1788. 
Op 6 juli 1788 werd de kerk in gebruik genomen en de kerkenraad geïnstalleerd. 
De eerste predikant (ds. George Hendrik Lagers) zette zich erg in voor de bouw 
van een nieuwe kerk. Het oude gebouw, een ‘Huyskerk’ was zeer vervallen. Het 
was 130 jaar oud en had dienst gedaan als school totdat de Lutherse gemeente 
het kocht om het als kerk te gebruiken. In een brief van 3 oktober 1790 beschrijft 
de predikant de erbarmelijke toestand van het kerkgebouw en verzoekt bij de 
Amsterdamse Lutheranen om financiële steun voor de bouw van een nieuwe 
kerk op de dezelfde plaats. 
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Het verzoek van de predikant werd gehonoreerd, er wordt op een rekening 
melding gemaakt van een bedrag van 3701 gulden 15 stuivers. Samen met 
andere collectes was dit bedrag voldoende om de ‘kooppenning’ van twee 
huizen, kerk en pastorie én de nieuwbouw te kunnen betalen. 
Het gebouw kreeg een gemetselde voorgevel van zachte steen. Aan weerszijden 
van de gevel stonden kleine torentjes. Omstreeks 1880 werden deze torentjes 
verwijderd en kreeg de voorgevel een witte pleisterlaag met schijnvoegen. Op de 
top van de gevel staat een windwijzer in de vorm van een zwaan. 
De kerk is nu een theaterzaal, maar de herinneringen aan haar oorspronkelijke 
bestemming zijn gebleven. Het is duidelijk te zien dat het een sobere doch 
intieme kerk is geweest. De preekstoel staat nog op zijn oude plaats. Het balkon 
gedragen door twee houten kolommen is van recente datum. In 1971 kreeg de 
kerk een aantal wandschilderingen, gemaakt door de kunstenaar Luis Filcer. 
Afkomstig uit Rusland en heeft enige tijd in  De Rijp gewoond. 
De  vroegere pastorie en consistorie hebben een horecafunctie gekregen.  
 
Kerkzegel. 

In 1782 nam de Lutherse gemeente te De 
Rijp al een zegel in gebruik. In de Historisch 
Topografische Atlas van de Gem. 
Archiefdienst Amsterdam is een foto van 
een lakstempel afgebeeld. De stempel 
toont een kerkgebouw, geïnspireerd door 
de Ronde Lutherse kerk in Amsterdam met 
haar befaamde koepel. Verder waren er 
vier bomen afgebeeld, aan elke kant van de 
kerk twee. In een afsnede stond daaronder: 
ONS VERLANGEN DER MILDADIGHEID, 
terwijl het rand schrift luidde: ZEGEL DER 

LUTHERSE GEMEENTE A RIJP. 1782. 
Het zegel raakte al snel in onbruik en werd opgevolgd door een ander waar de 
voorgevel; van het eigen kerkgebouw op voorkwam: een langwerpig vierkant 
kerkje met een zwaan als windwijzer. Er stond nu aan elke kant van de kerk maar 
één boom. Schultz Jacobi vond dat de tekening maar slecht was uitgevallen. Het 
is nog niet gelukt een afbeelding van dit tweede zegel op te sporen. 
* Jan Adriaanszoon Leeghwater (De Rijp, 1575 - Amsterdam, 1650) was 
een Nederlandse molenmaker en waterbouwkundige. Hij bedacht de houten achtkant en 
de bovenkruiende oliemolen. Daarmee was het mogelijk de molen altijd recht in de wind te zetten, 
te kruien.[1] Hij was betrokken bij diverse droogmakerijen. Bovendien heeft hij geholpen bij het 
plaatsen van nieuwe uurwerken en carillons voor de Amsterdamse Zuidertoren en Westertoren. 
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De Rijp is zeker een bezoek waard, echter doe het wel in de zomermaanden, 
want van september tot mei is het een slapend dorp.  
 

       
De  voorzijde 
 

        
Interieur in de zestiger jaren.                                      Het huidige interieur   
                      



 
 

Jaargang 101 nr. 2 - blz. 31 
 

     
Het Knipscheer orgel uit 1874                             Nu in de NH kerk van Watergang.  

Huib van Iwaarden 
 

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 voor OPWAARTS  
 
Veel mensen ontvangen OPWAARTS vier keer per jaar in de bus, en sinds een 
jaar of drie 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  e ro er 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). 
AZA en Luthers Culemborg worden ingaande december 2021 vertegenwoordigd 
door Mw. Hanneke van Witzenburg, diaken te Culemborg  

Maarten Brand 

D 
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De Groene Hoed “beweegt weer” 
 
Dirk Delsman attenteerde de redactie op de start van het progranmma van “De 
Groene Hoed”. Let vooral op eventuele wijzigingen.  
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Over de Notre Dame in Parijs 
 
Als je kerk afbrandt (in april 2919), hem dan weer opgebouwd krijgen dat is één 
ding. Maar als dan je bisschop (in december 2021) ernstig in opspraak komt en 
aftreedt, kun je dat er nog bijhebben? 
 
Ik heb te doen met de Notre Dame-gemeenschap. Als je alles gehad hebt en net 
een beetje gewend bent aan het tijdelijke onderkomen in de St. Germain l’ 
Auxerrois (tegenover het Louvre), biedt je bisschop zijn ontslag aan de paus en 
hééft hij het een week later ook. Waarom zou het zijn? Iets met misbruik? Zul je 
er ooit nog iets over horen? 
De bisschop ging, maar niet met stille trom. Paus Franciscus verleende hem het 
gevraagde ontslag maar stopte hem en ‘het’ niet in een doofpot. Dit ‘schandaal’ 
verliep buitengewoon on-Rooms: de Paus zelf gaf openheid van zaken. Ik heb 
ervan genoten. 

De paus stond -weer eens- in een vliegtuig de 
pers te woord. In plaats van een tukje te doen 
(hij heeft er de leeftijd voor) kietelt hij liever de 
meevliegende journalisten, staande in het 
gangpad. 
 ‘Ja, dat is ook wat: Mgr. Michel Aupetit (van 
Parijs) heeft mij zijn ontslag gevraagd en ik heb 
het gegeven! Weten jullie waarom? Jullie 
weten het niet? Da’s nou ook wat; als je niks 
weet kun je niks schrijven en als jullie niks 
schrijven weet ik ook niks! Weten jullie echt 
niks? (Een stem: hij is veroordeeld). Zo, is hij 

veroordeeld? Maar dan moet hij ook iets hebben gedaan! Anders moet je 
iemand niet veroordelen! (Stem: iets met een vrouw?). Goed, laat ik jullie maar 
niet langer plagen. Anders dan de Parijse roddelpers proberen jullie nette 
journalisten te zijn, dus moet ik ook netjes wezen voor jullie. Ik zal je alles 
vertellen. Er waren geruchten, niet zo’n klein beetje. En er waren en zí n mensen 
die hem wel kwijt wilden- dus die geruchten kwamen goed van pas. Het 
geruchtencircus werd zo wild dat Mgr. Aupetit eigenlijk niet meer kon besturen: 
iedereen dacht nog maar aan één ding bij hem. Dus heb ik hem het ontslag 
gegeven. Maar niet om een of andere zonde, - al is hij een zondaar net als u en 
ik. Of bent ú zonder zonde? U zegt het maar! Gelukkig heeft hij niet de 
hoofdzonde van pausen en bisschoppen begaan, n.l. Christus verloochenen. Ja, ik 
heb jullie door, jullie dachten bij hoofdzonde aan iets anders. Zoals de waard is… 
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Maar de zonde die hij wél heeft begaan, niet de hoofdprijs dus, was tegen het 
zesde gebod: gij zult niet echtbreken. Hij heeft niemands echt gebroken, maar hij 
heeft wel op het secretariaat een bedroefde dame schouderklopjes en aaitjes 
gegeven. Ú doet natuurlijk nooit zulke dingen als u iemand troost, maar een 
bisschop op wie geloerd wordt kan het beter niet doen. Zijn eigenlijke zonde? Hij 
zou te progressief zijn, te ruimhartig en soms te autoritair. Kortom, echt iemand 
voor wie ik in Rome nog wel werk heb liggen…. Ja, ik heb hem opgeofferd, kun je 
zeggen. Maar ik heb hen niet opgeofferd op het altaar van de waarheid, maar op 
het altaar van de hypocrisie. Ik wens u allemaal nog een fijne dag toe, en Gods 
zegen op uw arbeid. 
 
Wat een zalig fris geluid is dit uit de mond van de paus. Had Luther dat maar 
kunnen meemaken! 
Bij de grote evenementen kan de Notre Dame parochie de kolossale St. Sulpice 
gebruiken. Dáár mocht Mgr. Aupetit met zo’n duizend aanwezigen een ‘mis van 
dankbaarheid’ celebreren, met een vlammende preek erin die vele malen werd 
onderbroken door applaus. Het is treurig dat hij weg is, maar hij kon met 
opgeheven hoofd gaan. 

 
Pieter Oussoren 

 
 

Dirk Zwart – informatief en uitnodigingen 
 

Nog net voor de lockdown in november jl. kon ik, in de Lutherse kerk van 
Apeldoorn, met een klein koor van enthousiaste zangers video-opnames maken 
van mijn koormuziek, om deze op YouTube te plaatsen. Als u zin heeft, neemt u 
dan eens een kijkje op mijn eigen YouTube-kanaal. Hopelijk helpt dit mee aan de 
verspreiding van mijn muziek. 
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In dit verband doe ik ook graag een oproep: het "Compositie Fonds Dirk Zwart" 
ondersteunt mij op verschillende manieren in mijn componeerwerk. Nieuwe 
donateurs of incidentele giften zijn méér dan welkom! 
(Zie verder http://www.dirkzwart.com/compositiefonds). 
 

Recensies 
Inmiddels verschenen er weer enkele recensies van mijn 
boek + cd Mooier kan ik het niet maken. Stokpaarden van 
een kerkmusicus.  
In De Waarheidsvriend schreef ds. A. Baas: "Ik ben de 
schrijver dankbaar voor dit boekje. Het kan genoeg 
gespreksstof opleveren. En de cd met prachtige 
kerkmuziek van zijn hand is een genot om naar te 
luisteren." Een katholieke kerkmuziek-collega schreef in 
het KDOV-blad: "Gezien de vele parallellen met de 
katholieke kerkmuziekwereld van harte aanbevolen! Een 
genot om te lezen met al deze spraakmakende 
onderwerpen." Boek + CD zijn nog steeds (rechtstreeks 

bij mij) te bestellen (224 blz., gebonden, met leeslint, prijs    € 19,95 + 4,80 
verzendkosten). Meer info over het boek staat op www.dirkzwart.com. 
 
Liedbundel Andries Govaart 
Op zondagmiddag 27 maart wordt in Nijmegen de bundel De weg die je 
goeddoet. Verzamelde liederen gepresenteerd van dichter/theoloog Andries 
Govaart, met een zangmiddag waaraan ook het Vocaal Theologen Ensemble 
o.l.v. Hanna Rijken medewerking verleent. In die bundel zijn ook acht liederen 
van mij opgenomen, die ik in de loop der jaren componeerde. U bent van harte 
uitgenodigd om deze middag bij te wonen, zie bijgaande flyer. (Blz. 37) 
 
Nieuwliedboek.info 
Sinds een aantal jaren maak ik de website over het Liedboek (2013), 
www.nieuwliedboek.info. Daarop verschijnen gaandeweg steeds meer 
alternatieve melodieën en zettingen, antifonen en ander koorrepertoire bij 
liederen, tips en opmerkingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dirk Zwart 
www.dirkzwart.com 
www.kerkmuziek.nu 
www.nieuwliedboek.info  
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Scratchdag 
Paasoratorium: 

Apeldoorn, 
zaterdag 9 april 

Op zaterdag 9 april kunnen we eindelijk 
weer een 'scratchdag' houden: samen 
studeren vanaf 11:00u, de uitvoering 's 
avonds om 19:30. We voeren dan mijn 
paasoratorium Het Lam dat ons doet 
leven uit, op teksten van Ria Borkent en 
Bijbelteksten, met Martin van Heerde aan 
het orgel, Peter van Dongen aan de piano 
en Maurice van Dijk op trompet. Ik zal zelf 
die dag de repetities en uitvoering leiden. 

Gekozen is dit keer voor Apeldoorn, voor 
de Goede Herderkerk aan de 
Asselsestraat. Voor aanmelding zie 
bijgaand Pdf-bestand, waarin zich een link 
bevindt naar het aanmeldingsformulier. 
Iedereen is van harte welkom om mee te 
doen! 

Met vriendelijke groet, 
Dirk Zwart 
 

P.S. Ook in de Dorpskerk in Ruurlo 
wordt het paasoratorium 
uitgevoerd, en wel op zondagavond 
10 april om 19:30, onder mijn 
leiding. En in Assen op zaterdag 16 
april, met mijzelf als pianist. 
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Onze luidklok  
 

Op vrijdag 4 februari bracht ik een bezoek aan de luidklok van het kerkgebouw van de 
Evangelisch Lutherse gemeente van Apeldoorn. Dit in het kader van een documentatie 
ten behoeve van een landelijke database met daarin beeld- en geluidsopnames alle 
luidklokken en carillons. Ik ben zelf 20 jaar oud en inmiddels al bijna 7 jaar betrokken bij 
het opzetten daarvan. Mijn eigen opnames plaats ik ook op een YouTube-kanaal onder 
mijn eigen naam en zijn daarom voor het grote publiek te bekijken. 
 
In de toren hangt een luidklok uit 1948, welke ter vervanging van het in de Tweede 
Wereldoorlog geconfisqueerde exemplaar*, werd gegoten door de klokkengieter Van 
Bergen uit Heiligerlee. Voor de kenners: Haar slagtoon is e2. 
 
De klok wordt, in tegenstelling tot de meeste luidklokken in ons land, nog middels een 
touw dat uitkomt op de begane grond met de hand geluid! De klok kan op twee 
manieren tot klinken worden gebracht: 1. Ze kan op de normale manier worden geluid, 
waarbij de klepel beide zijden van de klok luidt. 2. Ze kan worden ‘geklept’, waarbij de 
klepel slecht een kant van de klok raakt. Dit gebeurt bij een uitvaart. 
 
Als opschrift zijn de namen opgenomen van de in 1944 afgevoerde predikant P. H. 
Borgers, en kerkrentmeester A. C. Koot, zoals deze ook op de uit 2015 stammende 
plaquette naast de hoofdingang van de kerk staan. Het is dan ook zeer gepast dat deze 
klok tijdens de jaarlijkse herdenking wordt geluid ter gelegenheid van de herdenking van 
deze gebeurtenis. 
* We zijn nog op zoek naar nadere informatie. We hebben al  diverse bronnen geraadpleegd maar hebben nog 
geen eenduidig antwoord. Hoogstwaarschijnlijk is de huidige luidklok de eerste luidklok. De redactie. 
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Niels van der Giessen. 

 
 

 
 

Aria's en koren uit Händels Messiah - Muziekdienst 12 december 2021 
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Muziekdienst januari 2022 “Be Thou my Vision” – muziek voor Epifanie. 
 
 
 

 
 

Muziekdienst 13 februari 2022 “Christus der ist mein Leben”. 
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Zonder liefde ben je nergens 
 
 

Al kon ik nog zozeer 
in prachtige preken 
mijn redes afsteken 
en wist wijze woorden op ieder gebied 
maar had de liefde niet 
dan was het toch meer 
wat trommelgekletter 
gezwets en geschetter 
had ik de liefde niet. 

Al blies ik trompet 
hoog van de toren 
al zong ik in koren 
de sterren van de hemel, het hoogste lied 
maar had de liefde niet 
dan klonk het toch net 
als toeters en bellen. 
Ik had niets te vertellen 
had ik de liefde niet. 

Zonder liefde ben ik nergens 
zonder jullie stel ik niets voor. 
Had ik jullie niet bij me 
dan ging ik er aan onderdoor. 
Want liefde is echt 
en liefde is aardig 
is open, oprecht 
en eerlijk, rechtvaardig. 
’t Is liefde die ziet 
hoe opnieuw te beginnen 
die ieder verdriet 
ook de dood kan overwinnen. 

Bron: liedboek 2013 - Karel Eykman 
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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 101 nr. 2 - blz. 44 
 

 
 
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 


