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Gebed : Kom, Heilige Geest 
 

Kom, Heilige Geest 

  

Kom, heilige Geest, 

vervul de harten van uw gelovigen 

en ontsteek in hen het vuur van uw Liefde. 

Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden. 

En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 

  

Laat ons bidden. 

God, door uw heilige Geest 

hebt Gij uw Licht geschonken 

aan hen die geloven. 

Maak ons ontvankelijk voor diezelfde Geest 

om al wat goed is te kennen 

en ons voor altijd over zijn bijstand te verheugen. 

Door Christus onze Heer. 

Amen. 
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Meditatie: Verdraagt elkaars lastigheden 
 
In het zesde hoofdstuk van zijn brief aan de ‘Galaten’ (een aantal kleine 
gemeenschappen van gelovigen in Galatië, Klein-Azië, nu Turkije) schrijft de 
apostel Paulus: 
 
 Broeders-en-zusters, (….)  
 in een geest van zachtmoedigheid (…) 
 verdraagt elkaars lastigheden;  
 zó zult ge Christus’ wet vervullen.  
 
Paulus zegt niet dat de Galaten wat aardiger voor elkaar moeten zijn, al waren ze 
dat blijkbaar niet, gezien de vele onderlinge spanningen. Paulus zegt dat ze 
elkaars lastigheden moeten verdragen. 
‘Verdraagt elkaars lastigheden’. Vroeger werd dat vertaald met ‘Draagt elkaars 
lasten’. Dat klinkt naar ‘de armen helpen’, ‘goed doen voor een ander die het 
moeilijk heeft’. Bij een breikrans van rijke dames in Utrecht ging een busje rond 
waarop stond ‘draagt elkanders lasten’. Ze gaven wat weg voor arme mensen en 
vervulden zo de Wet van Christus. Het gaf de dames een goed gevoel. Er was 
zelfs een coöperatieve begrafenisvereniging die zo heette: ‘Draagt elkanders 
lasten’. Je ziet de dragers voor je. 
Maar zoals een van de leermeesters van Pieter Oussoren hem onderwees: zo 
moet je dat niet vertalen. De apostel Paulus bedoelt niet iets moois dat 
gemakkelijk is, maar iets heel moeilijks: verdraagt elkaars lastigheden. 
Vooral in kleine gemeenschappen, en in de eerste eeuwen waren alle 
gemeenten klein, is dat verschrikkelijk moeilijk. Je vormt samen een 
gemeenschap met mensen waarvoor je niet hebt gekozen (zoals je ook niet hebt 
gekozen voor je broers of zussen). Maar tegelijkertijd kunt je elkaar, zeker in een 
kleine gemeente onmogelijk ontlopen. 
Niets voor niets spreekt de apostel zijn medegelovigen aan als broeders en 
zusters. Je vormt één gelovig gezin en moet het met elkaar uithouden. En dat is 
soms moeilijk. Want lastigheden hebben we allemaal en vooral: we zijn heel erg 
verschillend, met verschillende karakters en een verschillend levenstempo, 
verschillende achtergronden en verschillende gewoonten. 
En toch is het de moeite om elkaar te verdragen en samen kerk te zijn, gemeente 
van Christus. Mijn ouders hadden Galaten 6 vers 2 als trouwtekst: ‘verdraagt 
elkaar…’.  Wat een diep inzicht, zo’n trouwtekst! Want het geluk van een relatie, 
het mooie van een huwelijk is er alleen als je ook dingen van die ander verdraagt 
die je zó niet verwachtte. Zoals iemand ooit zei: je trouwt in principe altijd met 
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de verkeerde. Je belooft trouw ‘tot de dood ons zal scheiden’ maar wat die 
belofte inhoudt kom je pas gaandeweg te weten.  
Zo is het ook met de gemeente: we zijn een relatie met elkaar aangegaan als 
broeders en zusters, het volgen van Christus geeft richting aan ons bestaan, de 
gang door het kerkelijk jaar draagt ons leven. In die kleine Lutherse kerk van 
Apeldoorn vinden we grond en zin. Hier zijn we thuis. En daarom verdragen we 
elkaars lastigheden. 
 

Theo van Willigenburg 

 
 
 

   
 

Bron afbeeldingen: Christipedia 
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        Vanuit de kerkenraad mei 2022 

Tijdens de Muziekdienst op Eerste Paasdag 17 april hebben we afscheid 
genomen van diaken Anna Leentfaar en ouderling Maarten Brand en is Koos 
Mechielsen bevestigd als nieuwe ouderling-kerkrentmeester. Anna en Maarten 
blijven gelukkig met belangrijke taken de kerkenraad en de gemeente 
ondersteunen. Maarten Brand blijft bijvoorbeeld de herdenking van de 
wegvoering in WOII van ds. Borgers en ouderling Koot verzorgen en is ook 
inzetbaar als lector. Anna blijft het wekelijkse Rondje verzorgen alsmede het 
preekrooster en de liturgieën. Daarnaast zal zij de diaconie blijven ondersteunen 
en is zij waarnemer namens onze kerk in de centrale kerkenraad van de 
Protestantse Gemeente Apeldoorn en het Apeldoorn Beraad van Kerken. 
 
In de kerkenraad zijn de taken enigszins herschikt. Theo van Willigenburg neemt 
het voorzitterschap over van Paul Roomer en blijft verantwoordelijk voor de 
Muziekdiensten en de website. Paul Roomer neemt het penningmeesterschap 
over van Jan van de Braak die nog het jaar 2021 financieel zal afronden zodra hij 
hersteld is. Daarnaast blijft Paul Roomer verantwoordelijk voor de verhuur en 
het groot onderhoud. Marc Groeneweg blijft onze geweldige secretaris. Koos 
Mechielsen zal de ledenadministratie gaan verzorgen en ook in overleg met Dirk 
Delsman verantwoordelijkheid nemen voor het onderhoud van ons 
Leeflangorgel. Lisette Roomer behartigt de diaconie en is lid van het College van 
Diakenen van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (en werkt volop mee aan 
projecten als Vakantiegeld Samen Delen en Apeldoorn Geeft Warmte). 
Daarnaast verzorgt zij het versturen van verjaardagskaarten en de 
bloemendienst. We zoeken we nu nog een tweede diaken zodat ook de diaconie 
weer op sterkte is. Meld u zich aan, we kijken naar u uit! 
 
Buiten de kerkenraad blijft koster Huib van Iwaarden zijn belangrijke 
beheerstaken vervullen. Samen met Hans Meijnen zorgt hij ook voor het klein 
onderhoud. En niet te vergeten is hij onze cameraman en redacteur van 
OPWAARTS (samen met Jan van de Braak en Anna Leentfaar). De andere kosters 
zijn Fred van de Kraats en Erik Brasz.  
Jan van de Braak blijft gelukkig het organisten- en cantores-rooster verzorgen. 
Erik Brasz is samen met Lisa Bunt en Theo van Willigenburg cantor ( lett. 
‘voorzanger’) in de diensten, waar Maurits Bunt en Dirk Zwart onze vast 
organisten zijn. Na de vakantie gaat Harald Bunt in de leer bij zijn oudere broer 
om te kijken of hij ook diensten kan begeleiden (orgelspelen kan hij in ieder 
geval). Martha Delsman verzorgt nog steeds het Bloemenrooster. Samen met 
Theo van Willigenburg zit zij in de stuurgroep van de Groene Hoed. Theo van 
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Willigenburg en Pieter Oussoren zijn ten slotte docenten in het leerhuis waaraan 
ook de Regentessekerk en de Doopsgezinde Gemeente deelnemen. 
 
U ziet: velen zetten zich in voor onze Lutherse Kerk. Dat is geweldig. Geweldig is 
het ook dat zo velen met kleine en grote bedragen de kerk financieel 
ondersteunen. De periodieke gevers (Kerkbalans) zijn bemoedigend trouw en 
gul. En ook de kerkgang wordt beter dankzij nieuwe bezoekers en nieuwe leden. 
De kerkenraad gaat daarom straks werken aan een toekomstvisie tot 2030. 
Daarbij zijn we ook in gesprek met de President van de Lutherse Synode en de 
classispredikanten en kerkenraden van Arnhem, Zutphen en Ede over 
verdergaande samenwerking. 
 

Theo van Willigenburg 
 

                     Van de diaconie 

Apeldoorn geeft warmte  
De actie Apeldoorn geeft warmte is een groot succes geweest. Vanaf Kerst 2021 
tot half februari is geld ingezameld en in totaal is er € 100.000 opgehaald. 
[nader: € 89.915,66 opgehaald, waarvan een kleine 1000 euro door bedrijven en 
stichtingen. Aangevuld door st. CNAP tot € 100.000,-] 
Hiermee werden 1000 huishoudens bereikt die ieder een bedrag van € 100 
ontvingen in de vorm van een waardebon voor een supermarkt, die door de 
meewerkende supermarkten (Boni, Jumbo van de Bunt, Jumbo Wiegmans, 
Jumbo Eglantier en Özbaktat) met € 5 is verhoogd.  
 
Oekraïne 
Opvang van Oekraïners in Apeldoorn is momenteel in Casa Bonita en FSG-
gebouw.  
St. Kerk & Vluchteling is aangehaakt aan een Meet & Greet op wekelijkse basis 
voor de Oekraïners in gebouw Orca van 13-15 uur. Op dit moment niet zoveel te 
melden. Kerk & Vluchteling heeft niet veel menskracht en tot nu toe is er weinig 
vraag richting Kerk & Vluchteling vanuit de vluchtelingen of de kerken. Met meer 
menskracht zou Kerk & Vluchteling wat proactiever kunnen zijn. 
 
Vakantiegeld Samen Delen 
Samen delen verrijkt iedereen, zowel wie geeft als wie ontvangt. Dat is de 
gedachte achter de actie Vakantiegeld Samen Delen, die dit jaar voor de 11e keer 
wordt gehouden. Vanaf 19 april tot en met 6 juni 2022 kunt u een gift geven of 
een aanvraag indienen. 
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Veel mensen hebben een goed inkomen. Dat is fijn. Dan zijn stijgende prijzen 
voor energie en dagelijkse boodschappen goed op te vangen. En nu corona niet 
meer alles domineert, trekken mensen er weer op uit om mooie reizen te 
maken. 
Hoe anders is het leven als je een laag inkomen hebt. De enorme inflatie en de 
onzekerheid voor de toekomst, mede door de oorlog in Oekraïne, brengt een 
grote groep mensen in problemen. 
Plannen maken voor een vakantie zal er voor veel mensen helemaal niet bij zijn 
dit jaar. Het is al een hele kunst om de energierekening en de dagelijks 
boodschappen te kunnen betalen. En dan maar hopen dat de wasmachine niet 
stuk gaat. 
Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief van 31 kerken in de gemeente 
Apeldoorn. 
In mei ontvangen veel mensen die het financieel goed hebben een flink bedrag 
extra: vakantiegeld. Wie het goed heeft, nodigen we uit te delen met 
buurtgenoten met de laagste inkomens. Omdat we geloven in verbondenheid 
tussen mensen. En omdat we weten dat samen delen iedereen verrijkt. 
Geven? Dat kan via de QR-code. Giften via deze QR-code komen geheel ten 
goede aan Vakantiegeld Samen Delen via de rekening van Diaconie Protestantse 
Gemeente Apeldoorn (PKN). 

 
U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 
298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. 
Vakantiegeld Samen Delen. 
Iedere bijdrage is welkom! Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.  
2021 was een jaar waarin 809 aanvragen werden goedgekeurd en 900 giften 
werden gegeven. Dit leverde een recordopbrengst op van: € 155.077,55.   
 
Paaslunch 
Voor het eerst sinds jaren was er weer een paasmaaltijd. Vroeger was dat een 
paasontbijt, daarna werd het een brunch, en nu was er een lunch na de 
muziekdienst. Er waren ongeveer twintig mensen. Lisette Roomer, Lisanne 
Roomer en Marita Halsema en Anna Leentfaar waren verantwoordelijk voor de 
organisatie. Het was gezellig, met een stukje paasbrood, een eitje, matses en een 
glaasje sap of wijn, en koffie of thee.  
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Er waren gasten van onze gemeente, maar ook van de muziekdienstgemeente. 
Een van de bezoekers maakte een opmerking die precies aangaf waar het om 
ging: Thuis kan ik net zo lekker eten, maar daar eet ik alleen. 
We vroegen u om een vrijwillige bijdrage, en daar danken we u voor: de kosten 
konden er bijna uit.  
 
Bloemendienst 
Op het moment van schrijven moet het nog plaatsvinden, de jaarlijkse 
bloemendienst. Bloemist Mooij verzorgt elk jaar boeketten, die wij als Lutherse 
gemeente naar onze ouderen en zieken brengen. Tijdens de dienst staan de 
bloemen in de kerk, wat een mooi en vrolijk gezicht is. Na afloop helpen veel 
mensen met het wegbrengen van een of meerdere boeketten. Zo laten we 
weten dat we in verbinding willen blijven met u allemaal. Uit reacties van 
voorgaande jaren blijkt dat dat gewaardeerd wordt.  
 

De diaconie 
 

Column: Geen hond die niet meer die naar de kerk komt 
 
Gradje van Dirk en Martha was de eerste hond in onze kerk. Die ligt altijd braaf 
aan hun voeten. Daarna kwam Spike, die is wat ‘loperiger’ en sinds kort hebben 
we ook nog Diego. Ook al zo’n braaf beestje. Sinds Spike speelt de term 
christenhond door mijn hoofd. 
Nou weet ik ook wel dat dat een scheldwoord is. Dus correct is het niet. Toch 
even de Dikke van Dale geraadpleegd; christenhond: scheldnaam voor een 
christen (in stereotiepe voorstellingen van moslims een door hen gehanteerd 
scheldwoord). Precies wat ik al dacht. 
Ik denk dat het juister is om ‘christelijke hond’ te gebruiken, of ‘hond van een 
christen’.  
Het schijnt wel bijzonder te zijn: drie honden in zo’n klein kerkje. In onze 
Lutherse kerk kunnen we dus echt niet zeggen dat er geen hond meer naar de 
kerk komt. In tegendeel. 
Maar misschien is het wel omdát we zo’n kleine kerk zijn, dat het kan. Diego 
komt zelfs naar de kerk met Adri, omdát hij mee mag. Het mag dus niet in alle 
kerken. 
 
In de Katholieke kerk worden er wel honden (en andere huisdieren) gezegend, 
een maal per jaar, op St. Antonius (17 januari). 
Antonius is de patroonheilige van de wevers, slagers, suikerbakkers, 
mandenmakers, begrafenisondernemers, zakkendragers, zwijnenhoeders, 
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varkens en huisdieren en patroon tegen de pest, ziekten, sint-antoniusvuur en 
veeziekten. In onze streken werd hij aanroepen als pestheilige. Zoals u ziet heeft 
de hond nogal wat te doen. 
Een andere heilige van de Katholieken is Dominicus. In de katholieke iconografie 
wordt Dominicus meestal afgebeeld met de attributen staf, boek en hond. De 
staf staat voor zijn geestelijk leiderschap; het boek voor de Dominicaanse nadruk 
op studie; de hond verwijst naar een woordspeling. Het Latijnse woord voor 
dominicaan is dominicanus en lijkt op Domini canis, dat 'hond van de Heer' 
betekent. 
 
Bij mijn zoeken naar informatie over honden in de kerk kwam ik veel meningen 
tegen: ja, goed dat dat kan; nee, beesten horen niet thuis in een kerk. Er zijn ook 
geen regels voor. Het is aan elke kerk zelf om daar beleid over te maken. Wat ik 
wel vind is dat ze geen overlast moeten veroorzaken. Eén blafje, oké, maar meer 
ook niet….. En wat dat betreft zijn onze drie honden heel braaf. De minst brave is 
Spike, en die is van mij….. Hopelijk mogen ze lang  blijven komen, onze 
christelijke honden. 
 

                 
                 Spike                                                                 Diego 
 

                                                                   Anna Leentfaar 
                 Gradje                
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Muziekdiensten: juni – juli  2022 
 

Zondag 12 juni 2022 - 12.00 uur   
Trinitatis 
Jazzmuziek in de kerk 
 

 
vlnr: Berry van Berkum – Steven Kamperman – Dion Nijland 
 
Het kerkorgel heeft in de Jazz niet echt een belangrijke rol en Jazz klinkt ook niet 
zo vaak in de kerk. Toch is het orgel heel geschikt voor dit genre, zoals 
bijvoorbeeld Count Basie liet horen. 
Organist Berry van Berkum heeft de traditie opgepakt en samen met misschien 
wel de beste klarinettist van Nederland, Steven Kamperman, richtte hij Het Orgel 
Trio op, waarbij contrabassist Dion Nijland het anker werd tussen de twee 
hoofdrolspelers. 
Het trio zal in de Muziekdienst van 12 juni een selectie spelen uit het oeuvre van 
altsaxofonist Charlie Parker (1920-1955). Maar ook grootheden als Duke 
Ellington (1899-1974) zijn te horen. Daarnaast begeleiden Berry, Steven en Dion 
de samenzang op swingende en jazzy wijze.  
 
Voorganger in de dienst in ds. Pieter Oussoren. 
Voorafgaande wordt vanaf 11.00 koffie en thee geschonken in de Lutherzaal. 
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Zondag 10 juli  2022 - 12.00 uur 
Vierde zondag na Trinitatis 
Psalmen van troost 
 
In 2017 was Michael Ignatieff  (Canadees van Russische origine, hoogleraar, 
essayist, romanschrijver, Booker Prize-winnaar en oud-politicus) te gast bij het 
Oude Muziek Festival in Utrecht waar in verschillende stijlen alle 150 psalmen 
ten gehore werden gebracht. Ignatieff verbaasde zich dat die gezongen psalmen 
het publiek en hemzelf diep roerden, ook al waren de meeste luisteraars, net als 
hijzelf, ongelovig. Naar aanleiding van die ervaring schreef hij het boek Troost 
dat begint met de vertroosting die Bijbelse literatuur, en dan met name de 
psalmteksten mensen kan bieden. 
In deze muziekdienst horen en zingen we psalmen van troost in verschillende 
stijlen: Geneefse psalmen in Goudimelstijl met daarna orgelimprovisatie, een 
psalm uit de Naardense Bijbel op vierstemmig chant., psalm 126 van Adriaan 
Schuurman voor sopraan en orgel en Howard Goodall’s zetting van ‘The Lord is 
my shephard’ (psalm 23) – bekend als de tune van de BBC tv-serie The Vicar of 
Dibley. 
 
Uitvoerenden: Lisa Bunt (sopraan), Elise te Kaat (alt), Theo van Willigenburg 
(tenor), Alexander Bunt (bariton) en Maurits Bunt (orgel). 
 
Voorganger in de dienst is ds. Pieter Oussoren. 
Voorafgaande wordt vanaf 11.00 koffie en thee geschonken in de Lutherzaal. 
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Theo van Willigenburg 
 

Zullen wij Mudde nog eens vragen……..? 

Eerder gepubliceerd 04-07-2014 

Wat spreekt een jeugdige 
kerkbezoeker aan. Dat was een van de 
vragen op de gemeentevergadering 
van 22 juni jl. Voor mij aanleiding om 
in gedachten ‘terug te gaan in de tijd’. 
Toen wij in 1945 bevrijd werden was ik 
7 en omdat ik Luthers geboren ben 
ging ik met mijn ouders naar de 
Lutherse kerk in Amsterdam West. 
Wat sprak mij toen aan in die Lutherse 
kerk? Eigenlijk niet zo veel, eerlijk 
gezegd vond ik het maar een saaie 
bedoening, ik kan mij niet herinneren 

dat ik er vrolijk van werd, ik verveelde 
mij behoorlijk. En die preek…, moeite 
om wakker te blijven. Er klopte ook 
iets niet, wat precies dat wist ik toen 
nog niet. Later kwam ik daar achter, in 
1955, toen de nieuwe liturgie 
toegelicht werd in onze kerk. Ik weet 
niet meer of het Willem Mudde zelf 
was of een van zijn medewerkers, 
laten wij het maar op Willem Mudde 
houden. Hij kwam voor een bomvolle 
kerk de nieuwe liturgie toelichten. Hij 
speelde zelf op het orgel en af en toe 
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kwam hij naar voren om vanaf de 
orgelgaanderij ons toe te spreken. 

 

Uit zijn verhaal begreep ik wat er niet 
klopte: DE MELODIE KWAM NIET 
OVEREEN MET DE TEKST. Als er 
bijvoorbeeld iets vrolijks gezongen 
moest worden ging dat in een 
‘begrafenistempo’. Hij stelde voor om 
het Gloria Patri, het Ere zij de Vader en 
de Zoon…., etc. te zingen. De melodie 
werd a capella geoefend en na een 
keer of wat nam Mudde plaats achter 
het orgel en gaf de toon aan. Nou, ik 
vond het prachtig, de orgelklank van 
het A-men stierf al weg toen de 
gemeente pas bij ‘nu en immer’ was. 
En ook dat A-men… Gewend als de 
gemeente was zongen zij niet A-men, 
maar Aaaaaa-meeen. Amen 
betekende zoiets als, zo vertelde hij: 
‘zo is het en niet anders’. Kort en 
krachtig: a-men en niet Aaaaa-meeen. 
Dit boeide mij allemaal meer dan 
enige preek mij ooit geboeid heeft. 
Halleluja, ook zoiets, u weet wel, na 
het psalmwoord, drie keer achter 
elkaar. Als hij op het orgel bij de 

laatste -ja van het derde halleluja was 
zong de gemeente pas het -lu van het 
tweede halleluja. Wat vond ik dat 
allemaal mooi! Halleluja! Dat was 
precies wat er niet klopte. Thuis, op 
het harmonium, probeerde ik dat ook 
uit, als ik tenminste organist was bij 
het kerkje-spelen. Mijn broer was dan 
collectant en mijn zusjes moesten 
zingen. Wat hebben wij gelachen! 
Zondagschool. Eens in de maand was 
dat bij ons thuis, kindertjes uit de 
buurt kwamen zingen en luisteren. 
Een van de liedjes hebben we uit het 
hoofd geleerd: ‘Dat ons loflied vrolijk 
rijze…’, geleerd in een tempo van zeg 
maar ‘voor Mudde’. Toen kwam een 
radio-uitzending van onze 
zondagschooldienst. Onze orgelkunst 
was kennelijk nog niet goed genoeg, er 
kwam een echte organist op ons 
harmonium spelen, en die ging eerst 
maar een kwartiertje met ons 
oefenen, in een tempo van zeg maar 
‘na Mudde’. En toen werd dat liedje 
opeens echt vrolijk, het ging leven, het 
boeide ons, iedereen werd er vrolijk 
van. Dit zijn dingen die ik nooit 
vergeten ben en ook nooit zal 
vergeten. De tekst moet overeen 
komen met de muziek. Dat gevoel 
werd nog versterkt door mijn ouders. 
Zij zongen in een koor, Excelsior, in 
Amsterdam. Mattheus Passion, thuis 
oefenen natuurlijk, in de slaapkamer. 
En vooral dat ‘sind Blitze sind 
Donner…’, dat ging me toch tekeer! 
“Ja, dat moet, als je zingt dat het 
dondert, dan moet je het ook horen 
donderen”, aldus mijn vader. Dat 
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klopte, het ‘sind Blitze sind Donner’ 
vond ik met ook het slotkoor altijd het 
mooiste, de muziek paste perfect bij 
de woorden. Bij het orgelspelen in 
diverse Lutherse kerken heb ik dit ook 
altijd in gedachten gehouden: zorg dat 
het klopt, dat je speelt wat er staat, 
niet alleen de noten, maar vooral ook 

de tekst! Soms moet je het opbouwen, 
ongemerkt, totdat het opeens klopt. 

Zou dit alles nou ook iets te maken 
hebben met het jeugdige kerkbezoek? 
Missen zij iets, voelen zij aan dat er 
iets niet klopt? Zullen wij Mudde nog 
eens vragen….? 

Dirk Delsman 
 

De zondagsnamen in de Paastijd: een raadsel 

 

Alle zondagen na Pasen hebben een eigen naam die ontleend is aan het 
psalmvers dat de zondagsantifoon levert. De eerste zondag na Pasen (ook wel 
‘Beloken Pasen’) heet Quasi modo geniti: ‘als pasgeboren kinderen’ naar een 
vers uit 1 Petrus 2.  Op die zondag komen namelijk degenen die in de Paasnacht 
zijn gedoopt met hun witte doopkleed aan naar de kerk, als pasgeborenen in een 
nieuw leven met Christus. De zondag wordt ook wel Dominica in albis genoemd 
(de zondag in witte kleden = alben). 
Overigens weet u nu waarom de hoofdrolspeler in Victor Hugo’s De 
Klokkenluider van de Notre Dame Quasimodo heet: hij is op Beloken Pasen 
geboren. 
 
De tweede zondag na Pasen (of ‘de derde zondag van Pasen’) heet in het Luthers 
Dagboek Misericordias Domini en dat wordt in het Dagboek vertaald als ‘Van het 
erbarmen van de Heer’. En hier zit mijn raadsel dat ik nog niemand heb zien 
oplossen. Je moet er een beetje Latijn voor kennen. Het is een raadsel en dus 
behoorlijk ingewikkeld. 
 
Misericordias is de meervouds accusativus (4de naamval) vorm van misericordia. 
Dus er staat in het Luthers Dagboek ‘De goedertierenheden van de Heer’ en niet 
‘Van de goedertierenheid van de Heer (is de aarde vervuld)’. Maar in de Latijnse 
vertaling van de Psalmen, de Vulgaat, staat in Psalm 32 
(33),5b):  Misericordia Domini terra est plena: door het erbarmen van de Heer is 
de aarde gevuld (= van de goedertierenheid van de Heer is de aarde vol) . Dat 
‘vol’ - plenus, mag zowel gecombineerd worden met de genetivus (2de naamval) 
misericordiae als de ablativus (5de naamval) (misericordia). De zondagsnaam in 
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het Rooms Katholieke missaal is dan ook Misericordia Domini: ‘door het 
erbarmen van de Heer’. 
 
Waar komt toch dat misericordias in het Lutherse Dagboek vandaan? Niemand 
weet het. 
Is het soms van Psalm 88 (89), 1 Vulgaat: Misericordias Domini in aeternum 
cantabo: ’De goedertierenheden van de Heer zal ik bezingen’? Dat zou kunnen 
omdat er dan drie zondagen achter elkaar zijn waar Gods grootheid wordt 
bezongen (hierna Jubilate en Cantate). Of is het gewoon zo dat een of andere 
redacteur dacht: misericordias is gewoon de genetivus van misericordia, want in 
het Nederlands voeg je toch ook een ‘s’ toe als je de tweede naamval bedoelt: 
Pieters vertaling (de vertaling van Pieter). Maar dat zal toch niet waar zijn? 
 

Theo van Willigenburg 
 

 

De oorsprong van Pinksteren 

 
Pinksteren wordt gevierd op de zevende zondag na Pasen, tien dagen 
na Hemelvaartsdag. Het is daarmee de 49e (of 50e, als de eerste dag wordt 
meegeteld) dag na Pasen en de laatste dag van de paascyclus. 
Het pinksterfeest markeert het laatste feest van het liturgisch jaar. De tijd vanaf 
de pinkstermaandag tot aan advent heet ook wel "de grote groene tijd door het 
jaar".  
De Griekse term Πεντηκοστή, Pentèkostè voor Pinksteren werd in 
de Septuagint (de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel) gebruikt voor 
het Hebreeuwse שבועות, Shavuot, Sjavoeot, "Wekenfeest", een oogstfeest. In 
het jodendom wordt dit feest 50 dagen na het feest van ongezuurde broden 
(Matse-feest) gevierd. Het is een oogstfeest omdat het het einde markeert van 
de tarweoogst die op Pesach begint. Op het Wekenfeest wordt ook de gave van 
de Thora aan Mozes op de Sinaï herdacht. Het verhaal over Pinksteren wordt 
in Handelingen van de Apostelen zo verteld dat er taalkundige verwijzingen 
worden gemaakt naar deze wetgeving op de Sinaï.  
Betekenis in het christendom 
Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde persoon 
van de Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en op andere 
aanwezige gelovigen. Deze uitstorting van de heilige Geest wordt gezien als de 
vervulling van Jezus' belofte dat God een "pleitbezorger", de heilige Geest, zou 
sturen; deze zou de leerlingen "alles duidelijk maken" en "alles in herinnering 
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brengen wat [Jezus] tegen [ze] gezegd" had, een belofte die hij herhaalde vlak 
voor zijn hemelvaart.  
Omdat Sjavoeot een oogstfeest is, is de gebruikelijke christelijke interpretatie 
dat met Pinksteren zou worden begonnen met het binnenhalen van de "oogst" 
(bekeerlingen) voor Christus.  
Het begin van de Kerk  
In Handelingen wordt gesproken van ongeveer 120 leerlingen die in de dagen na 
Jezus' hemelvaart bij elkaar verbleven in een bovenvertrek in Jeruzalem. Na de 
aanwas van leerlingen vanaf Pinksteren wordt voor het eerst gesproken over een 
"gemeenschap". Dit wordt over het algemeen gezien als het begin van de Kerk. 
De leden kwamen dagelijks bijeen in de Joodse tempel, gebruikten gezamenlijke 
maaltijden bij elkaar thuis en de leden ervan deelden alle bezit. Wie onroerend 
goed bezat, verkocht het en bracht de opbrengst naar de apostelen. Het geld 
werd vervolgens naar behoefte verdeeld onder de gelovigen.  

Bijbels verhaal  
Volgens het verhaal in het Nieuwe Testament verbleef Jezus na zijn dood 
op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis met Pasen nog veertig dagen lang (tot 
zijn hemelvaart) onder zijn leerlingen, waarbij hij hen uitlegde wat de betekenis 
was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. In die tijd zou 
Jezus zijn verschenen aan meer dan 500 van zijn leerlingen tegelijk. Op de 
veertigste dag van Pasen (dat is de negenendertigste dag na eerste paasdag) 
bleven de leerlingen na Jezus' hemelvaart alleen achter. 
In de tien dagen tussen de Jezus' hemelvaart en Pinksteren bleven de leerlingen 
in Jeruzalem en wijdden zich aan gebed. Ook kozen de ongeveer 120 verzamelde 
leerlingen een nieuwe apostel in plaats van Judas Iskariot. Met behulp 
van loting werd Mattias aangewezen.  
Uitstorting van de Heilige Geest  
Het verhaal over Pinksteren staat in Handelingen 2:1-41. Op Pinksteren waren 
"ze allen" weer bij elkaar; deze uitdrukking kan zowel op de apostelen duiden als 
op de eerder genoemde 120 leerlingen. Uit de tekst kan ook worden opgemaakt 
dat ze weer in de bovenzaal waren waarover eerder in de tekst wordt gesproken.  
Petrus’ toespraak en doop van drieduizend mensen  
De apostel Petrus nam het woord en hield een toespraak, waarin de dood en 
herrijzenis van Jezus centraal stond. Hij legde uit dat al deze gebeurtenissen al 
voorzegd waren door de profeet Joël.  
Petrus maande de menigte zich te keren tot Jezus om vergeving van zonden te 
krijgen. Toen iemand vroeg hoe, antwoordde hij: "Heb berouw, en laat 
u dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden, en u zult de 
Heilige Geest ontvangen." 
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Drieduizend mensen zouden vervolgens gehoor hebben gegeven aan deze 
oproep en zich dezelfde dag nog hebben laten dopen. 
Viering door de eeuwen heen 
Wanneer Pinksteren voor het eerst werd gevierd in de christelijke kerk is niet 
bekend. Paulus' vermelding van het pinksterfeest in 1 Korintiërs 16:8 (ca. 55 n. 
Chr.) kan een aanwijzing zijn dat dit een van de oudste christelijke feesten 
is, hoewel de meeste commentatoren denken dat het een verwijzing is naar het 
joodse feest, net als de vermelding in Handelingen 20:16. De eerste vermelding 
waarvan zeker is dat het de christelijke en niet de joodse viering betreft, is in 
de Epistula  Apostolorum, een 2e -eeuws pseudepigrafisch werk uit de Oosterse 
kerk. Het vieren van Pinksteren was in de tweede eeuw  
door Montanus belangrijker gevonden dan het Paasfeest.  
De Assyrische en Palestijnse kerk stelden vanaf de 3e eeuw aanvankelijk de 
hemelvaart van Jezus centraal, maar het accent verschoof vanaf het einde van 
de 4e eeuw naar de neerdaling van de Heilige Geest, zodat de "vijftigste dag" 
sindsdien een zelfstandig statuut heeft. Ook de Romeinse liturgie speelde hierbij 
een rol.  
Met name in de vroege middeleeuwen was Pinksteren een zeer belangrijk 
christelijk feest. Het ging toen gepaard met een week van verplichte rust, bekend 
als de Heilige Geestweek. De Heilige Geestweek werd in 813 al wat ingekort. Tot 
de standaard pinksterrituelen behoorden het loslaten van duiven in de kerk, het 
strooien van blaadjes van pioenrozen, het blazen op de klaroen en het houden 
van steekspelen. Vanaf 1414 kende Pinksteren nog slechts drie verplichte 
rustdagen. Bij de Synode van Dordrecht (1618) werd bepaald dat hier nog een 
dag afging. Desondanks heeft de derde rustdag ("pinksterdrie") op sommige 
plaatsen tot op de dag van vandaag standgehouden.  
 

Bron: wikipedia 
 

 
 



 
 

Jaargang 101 nr. 3  blz. 19 
 

Agenda 

Juni 

8 Gesprek met de gemeenten van het 
samenwerkingsverband Apeldoorn-
Zutphen-Arnhem en Ede over “Luthers 
kerkzijn in de regio Oost-Nederland o.l.v. 
de president van de Lutherse Synode en 
de classispredikanten. 

  

12 Muziekdienst. Jazzmuziek in de kerk 
Zie blz.: 11 

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

21 Kerkenraadsvergadering 19.30 uur  
 
Juli 

10 Muziekdienst. Psalmen van troost  
Zie blz. 12 

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

 
Augustus 

 Geen agendapunten   
 

Mutaties 
 
Overleden     
Hr. L.C. van den Heuvel Weemeweg 6 8162 EV  Epe 
Ingeschreven    
Mw. A.W. Becker Loolaan 27-37 7314 AC  Apeldoorn 

 
Zomersymbool 

 

blauw groen rood 

rood groen blauw 

strakstalende hemel 

wuivende bomen 

volle rozen 

licht in overvloed 

zomer 

 

mijn ooglens 

knipt dit plaatje 

rood groen blauw 

blauw groen rood 

 

gelijk de kleuren 

van vandaag 

zó wil ik leven 

intens - 

 
Oeke Kruythof  
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Datum Zondagsnaam Bijzonderheden Antependium 
Aanvang Voorganger   2e collecte 

5 juni Pinksteren   rood 
10.00 uur dr. T. van Willigenburg   diaconie 

12 juni Trinitatis muziekdienst wit 
12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 

        
19 juni 1e zondag na   groen 

10.00 uur Trinitatis   restauratiefond 
  mw. H. de Reus     

26 juni 2e zondag na Heilig groen 
10.00 uur Trinitatis Avondmaal diaconie 

  ds. P. Oussoren     
3 juli 3e zondag na   groen 

10.00 uur Trinitatis   orgelfonds 
  ds. M. Diepenbroek     

10 juli 4e zondag na muziekdienst groen 
12.00 uur Trinitatis   muziekfonds 

  ds. P. Oussoren     
17 juli 5e zondag na   groen 

10.00 uur Trinitatis   orgelfonds 
  dhr. R. Bloemendal     

24 juli 6e zondag na Heilig  groen 
10.00 uur Trinitatis Avondmaal diaconie 

  ds. L. Kraan     
31 juli 7e zondag na   groen 

10.00 uur Trinitatis   restauratiefonds 
  Mw. H. de Reus     

7 augustus 8e zondag na   groen 
10.00 uur Trinitatis   muziekfonds 

  ds. J. Eldering     
14 augustus 9e zondag na dienst   
10.30 uur  Trinitatis in    

    Hoog Soeren   
21 augustus 10e zondag na   groen 

10.00 uur Trinitatis   orgelfonds 
  ds. C. Baas     

28 augustus 11e zondag na Heilig groen 
10.00 uur Trinitatis Avondmaal diaconie 

  dr. T. van Willigenburg     
4 september 12e zondag na   groen 

10.00 uur Trinitatis   restauratiefonds 
  mw. H. de Reus     
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Ontvangst Voorbereiding Organist Koffiedienst 
Mededelingen Schriftlezingen Cantor Koster 

A. Leentfaar A. Leentfaar M. Bunt C. Honders 
M. Brand M. Brand L. Bunt F. v.d. Kraats 

L. Roomer L. Roomer B. v. Berkum A. Leentfaar 
P. Roomer P. Roomer T. v. Willigenburg G. Aanen 

      HvI + EB 
A. Leentfaar L. Roomer M. Bunt J. Kleinbussink 
L. Roomer A. Leentfaar L. Bunt F. v.d. Kraats 

        
A. Leentfaar M. Groeneweg D. Zwart A. Leentfaar 

M. Groeneweg O. van Dijk E. Brasz H. v. Iwaarden 
        

A. Leentfaar A. Leentfaar D. Zwart C. Honders 
K. Mechielsen A. Leentfaar E. Brasz F. v.d. Kraats 

        
A. Leentfaar A. Leentfaar M. Bunt A. Leentfaar 

M. Groeneweg M. Brand T. v. Willigenburg G. Aanen 
      HvI + EB 

L. Roomer L. Roomer M. Bunt L. Roomer 
P. Roomer P. Roomer L. Bunt E. Brasz 

        
J. v.d. Braak L. Roomer M. Bunt J. Kleinbussink 
L. Roomer O. van Dijk L. Bunt H. v. Iwaarden 

        
A. Leentfaar A. Leentfaar D. Zwart A. Leentfaar 

K. Mechielsen M. Groeneweg L. Bunt G. Aanen 
     F. v.d. Kraats 

L. Roomer L. Roomer D. Zwart L. Roomer 
P. Roomer P. Roomer E. Brasz H. v. Iwaarden 

        
       
       
       

J. v.d. Braak T. van Willigenburg D. Zwart J. Kleinbussink 
T. van Willigenburg O. van Dijk E. Brasz F. v.d. Kraats 

        
K. Mechielsen A. Leentfaar M. Bunt C. Honders 
M. Groeneweg M. Groeneweg L. Bunt H. v. Iwaarden 

        
A. Leentfaar L. Roomer D. Zwart A. Leentfaar 
P. Roomer P. Roomer E. Brasz G. Aanen 

      F. v.d. Kraats 
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Verjaardagen van de 75-plussers                                                     

 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 

Van harte gefeliciteerd met dit jubileum ! 
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Van de kerkrentmeester 
 
Wegens wisseling van de wacht is dit een voorlopige opgave van de collecte 
opbrengsten in 2022. 
 

 Euro 
Kerk & diaconie 1.037 
Muziekfonds 1.061 
Orgelfonds 85 
Restauratiefonds 98 
Oekraïne 29 

 
Herstart diensten in de Onderweg kerk - Kapel Hoog Soeren 

Je zou bijna van een comeback kunnen 
spreken. Na 2 lange en vooral bijzonder 
stille COVID-19 jaren, waarin er geen 
enkele dienst kon en mocht worden 
gehouden tijdens de jaarlijkse 
vakantiecyclus in de maanden juni, juli 
en augustus, mogen dit jaar de diensten 
weer worden gehouden. Toen dit 
voorjaar de positieve beslissing was 
gevallen werd het toch nog spannend. 

Nee, niet vanwege een of andere nieuwe corona dreiging, maar wel of men op 
zo’n korte termijn voldoende organisten en voorgangers bereid zou kunnen 
vinden om de personele bezetting op orde te krijgen. Als u nagaat dat 
voorgangers en organisten steeds vroeger in het jaar worden vastgelegd voor het 
volgende kalenderjaar, zult u begrijpen dat menigeen al behoorlijk bezet zou 
kunnen zijn. Gelukkig hebben de diverse mensen kennelijk rekening gehouden 
met het weer van start gaan van de diensten in de Onderwegkerk, want men had 
het rooster vrij snel voor elkaar.  
Er is wel 1 grote verandering dit jaar. Van de 2 diensten in het verleden (om 9.00 
en 11.00 uur) heeft de commissie besloten over te gaan naar 1 dienst per 
zondag. Deze zal iedere week beginnen om 10.30 uur. Tijdens de eerste (5 juni) 
en de laatste (28 augustus) dienst hoop ik voor te gaan. Om toch wat feestelijker 
te openen dit jaar zal Elise Arends komen zingen. Traditioneel komt zij ook tijdens 
de afsluitende dienst mee zingen.  
 

Ruud Bloemendal 
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Uit het groot citatenboek over God, geloof en kerk… 
 

- Een agnosticus is een man die weigert God het voordeel van de twijfel te 
geven. 

- Biechten: klikken over jezelf. 
- Priester: “als wij de afschaffing van het celibaat niet meer meemaken, 

dan toch zeker onze kinderen wel”. 
- Het evangelie van Christus is een wereld-zaak, en wij mogen het niet 

opbergen in onze kleine hartjes. 
- Geloven is eigenlijk verdergaan op een weg waar alle menselijke 

wegwijzers in één richting wijzen: terug, terug, terug. 
- Ik zie te weinig bewijzen om te ontkennen dat God bestaat, en te weinig 

bewijzen om helemaal zeker te zijn. 
- De plichten van het gewone leven op zich nemen, kan ook een 

heldendaad zijn. 
- Ik sta er verwonderd over aan hoeveel dingen iemand kan geloven die 

beweert dat hij aan niets gelooft. 
- Wij wassen elkaar liever de oren dan de voeten 

                      
 
 
 

De herdenking van ds. Borgers en hr. Koot  
 

De week van 9 mei was 
de week van 
Borgers/Koot. Dat is 
een wel heel simpele 
manier om aan te 
geven dat deze week 

de heren ds. Borgers en kerkrentmeester Koot worden herdacht, die in WOII in 
kamp Neuengamme zijn omgekomen. Normaal is die herdenking in februari, 
maar door corona is dat dit jaar wéér uitgesteld tot later in het jaar.  
Wat wel fijn is, is dat groep 8 van basisschool ’t Schrijvertje dit jaar wél weer een 
krans komt leggen bij de plaquette aan de voorgevel van onze kerk. Dat heeft 
twee jaar niet kunnen plaatsvinden - alweer - door de coronapandemie. 
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Voorafgaande aan die kranslegging is er altijd een gastles in groep 8, gegeven 
door Maarten Brand. 
Dit jaar mocht ik er als toehoorder bij zijn. Hij vertelt dan over de aanleiding tot 
de aanhouding, de omstandigheden van die tijd, en waarom het zo belangrijk is 
om te blijven herdenken. En elk jaar komt hij weer meer te weten, en heeft dus 

elke keer wat nieuws om erbij te vertellen. 
Kinderen kunnen daarna vragen stellen, 
wat vaak ook massaal gedaan wordt. 
Dit jaar was het nieuwste om te vertellen, 
dat we – dankzij bezoek uit Duitsland van 
iemand die in de kosterswoning heeft 
gewoond tijdens de oorlog – nu weten 
waar het luik boven de tegenwoordige 
ingang van de Wartburg (het oude 
jeugdhonk) voor was: Daar konden de 
onderduikers in als er Duitsers op de stoep 
stonden. 
Deze week besteedden de kinderen ook 
aan het nadenken over dit alles en 
gedichten maken. Vier van deze gedichten 
werden voorafgaande aan de kranslegging 
in de kerk voorgedragen door henzelf. Om 
11:00 ging iedereen naar buiten, waar de 

vlag halfstok hing. De klop klept (ook uitgelegd in de klas) en Jasper Asselink, een 
lid van het muziekkorps van de marechaussee bespeelde de trompet (taptoe) als 
inleiding op twee minuten stilte. De krans werd door twee leerlingen aan de 
muur gehangen en na twee minuten wordt de klok geluid. De vlag werd in top 
gehesen, en daarmee was de herdenking klaar, om volgend jaar door een 
nieuwe groep 8 overgenomen te worden. 
Het initiatief van deze herdenking gaat uit van de school, die de plaquette een 
aantal jaren geleden heeft geadopteerd. Zij verzorgen alles, wij zijn erbij om de 
kerk te openen en mee te herdenken. Een goed initiatief, om zo de 
gruwelijkheden van de oorlog niet te vergeten. 
Omdat Maarten Brand elk jaar een jaartje ouder wordt en niet helemaal zeker is 
of hij de gastlessen nog lang wil en kan doen, kreeg hij als bedankje een boekje 
van Bas Steman, over twee bijzondere broers, dat zich afspeelt in Apeldoorn. 
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Het voordragen van de gedichten door leerlingen van ’t Schrijvertje. 
De krans wordt naar buiten gedragen en het blazen van de taptoe. 
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Met dank aan de leerlingen en leerkrachten van groep 8 van het ’t Schrijvertje. 

 
 

KAMP AMERSFOORT anno 1944 
 
Een aantal afbeeldingen van en uit het KAMP AMERSFOORT, met dank aan Ruud 
Bloemendal. Bij de volgende herdenking (februari 2023) zal hij hier op 
terugkomen. 
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De muziekdienst van 13 maart 2022 
 
Op deze zondag kreeg ik in de ochtend een telefoontje van onze huurder van de 
kosterswoning.   Help ….. de stroom is uitgevallen. Tja wat doe je dan? Snel naar 
de Röntgenstraat, want wat is er aan de hand. 

Bij de kerk aangekomen, niet alle stroom 
is uitgevallen want in de Lutherzaal gaat 
het licht wél aan. Maar de CV is uit! En de 
temperatuur ín  de kerk is  maar 160 .  
O…  dan is er een zekering gesprongen. 
Even controleren, de meterkast in de 
toren en in de hal. Nee, niets aan de 
hand. Inmiddels Hans Meijnen en Theo 
van Willigenburg contacteren. Wat 
kunnen we doen om de muziekdienst 
toch door te laten gaan. Hans kwam op 

het lumineuze idee om dan de cv aan te sluiten op een wel werkend stopcontact. 
Want dat was het vreemde van de situatie. De stopcontacten ín de kerk 
functioneerden normaal. Dus de CV had Hans weer snel aan de praat. 
Toch ook maar even met Liander (de netwerkbeheerder) bellen. Nee, er was 
geen storing bekend in de Röntgenstraat. Het zal wel intern ín het gebouw zijn. 
Daar kwamen we dus niet mee verder, want toen Euwe de Jong de schakelaar 
van het orgel omdraaide kwam er wel gepiep maar geen muziek uit ons mooie 
Leeflang orgel. Maar gelukkig waren zij gekomen met twee harmoniums en 
gelukkig hebben we zelf nog het Joh. de Heer harmonium. Met deze drie 
harmoniums was dat probleem opgelost.  
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Gelukkig is de muziekdienst goed verlopen en was de zang zoals eigenlijk altijd, 
perfect! Alleen was het voor onze organisten even stevig “doortrappen”. 
Maar het verhaal is nog niet klaar. 
 
Op zaterdagmiddag installeer ik altijd de opnameapparatuur dus ik was nogal 
verbaasd dat we op zondagochtend dit probleem constateerden. Dus ná de 
dienst toch maar weer met Liander bellen. Nu wist men te melden dat er een 
hoofdgroep “uit” was. Voor- of na de meterkast?  Tja, dat moest doorgemeten 
worden. En inmiddels had ik Hans ook weer gebeld: het is nog niet klaar.  De 
eerste wagen van Liander kwam. Na enig meet- en zoekwerk: het zit vóór de 
meterkast. Dus ergens tussen de meterkast en de straat. De tweede wagen van 
Liander kwam  plus een grondwerk bedrijf met een graafmachine. Trottoir open 
– gat graven en opnieuw meten waarbij enkele buren ook totaal werden 
afgesloten. Want voor de meting wordt een zeer hoge spanning (4.000 volt !!)  
gebruikt. 
En toen kwam de aap uit de mouw: van de 3 groepen die naar de kerk gaan was 
er 1 defect. Op de foto’s is mooi de oude situatie te zien met de defecte 
aftakmof. Die wordt in zijn geheel verwijderd en er wordt een nieuwe gemaakt 
nadat de breuk in de hoofdleiding was hersteld.  
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Dankzij de goede zorgen van Gaby van Puffelen (van de yogaschool) werd het 
zelfs nog gezellig. 

Huib van Iwaarden 
 

Info van de 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 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. 
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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 

INSTUIF 
 
Voor de (tijdelijke) vluchtelingen in het AZC Apeldoorn, vluchtelingen uit de Oekraïne en 
belangstellende inwoners uit Apeldoorn organiseren we een maandelijkse instuif in de 
doopsgezinde kerk. Kinderen met hun ouders zijn ook van harte welkom.  
Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om bij een kopje thee of koffie en wat lekkers 
gezellig met elkaar te praten. Ook bedenken we er iedere maand een leuke creatieve 
activiteit bij. 
De volgende instuiven zijn op zaterdag : 18 juni - 23 juli -  27 augustus. 
De instuif wordt georganiseerd door Wim van der Schee en AnneJet Bennink.  
Doe je mee? 
Graag aanmelden bij  AnneJet Bennink per email ajbennink@hotmail.com of telefoon 06-
13740856. 
 

Jaarlijkse uitje Luthersoos/Groene Hoed 

Op woensdag 18 mei was - na twee 
jaar - weer het jaarlijkse uitje van de 
Groene Hoed/Luthersoos. Het begin 
was goed: iedereen was op tijd en de 
bus was erg comfortabel. Na 40 
minuten rijden over de prachtige 
Veluwe bereikten we landgoed De 
Essenburgh. We werden ontvangen 
met koffie en koek, lekker in de zon, 
en gingen daarna naar de 
ontvangstruimte van de Boerderij. 
Daar vertelde zuster Mieke over het 
ontstaan en leven in hun 
gemeenschap. Er werden volop vragen 
gesteld, en het was zeer informatief. 
Om kwart over twaalf vierden we met 
elkaar het middaggebed, met 

D 
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psalmen, een lezing en een moment 
stilte.  
Vervolgens wandelden we naar het 
restaurantgedeelte van De 
Essenburgh, waar we een heerlijke 
lunch voorgeschoteld kregen: 
mosterdsoep, brood met omelet en 
een kroket  en sap, melk en koffie en 
thee. 
Rond twee uur vertrokken we naar 
Harderwijk voor een bezoek aan het 
museum Marius van Dokkum. Via een 
audiotour, verteld door de schilder 
zelf, konden we het museum 
doorlopen, en bij de uitgang was 
natuurlijk de museumwinkel. Toch 
redelijk wat mensen kwamen met een 
souvenir naar buiten.  
Na een korte wandeling kwamen we 
bij de molen van Harderwijk, alwaar 

we op het terras aan het water 
konden genieten van een kopje koffie 
of thee, met een heerlijk stuk gebak. 
En omdat het zulk lekker weer was, 
was het bepaald geen straf om daar te 
zitten. 
 
Om 17:00 uur vertrok de bus weer 
richting Apeldoorn. Tijdens dat ritje 
werd gezegd dat Martha en Dirk 
Delsman afgelopen maandag zestig 
jaar getrouwd waren. Spontaan werd 
het lied ‘lang zullen ze leven’ hen 
toegezongen.  
 
Tegen zessen waren we weer thuis. 
Het was een mooie dag. 
 
 

Anna Leentfaar
 

 
 

De Groene Hoed “beweegt weer” 
 
Zie voor het actuele programma de website van De Groene Hoed. Ook ligt de activiteiten 
brochure in de kerk. 
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Nieuws vanaf de orgelbank 
 

                   
 

 
Orgel Nieuwe kerk Amsterdam 

              OLV toren Amersfoort 
   

Twee bijzondere data om te 
onthouden. 
 
Op 14 juni om 15.30 uur doet 
Maurits  zijn “beiaard master 
examen”.  
OLV kerk te Amersfoort. 
 
En op 24 juni om 20.00 uur zijn 
‘Orgel master examen”. 
Nieuwe kerk Amsterdam. 
 
Veel succes Maurits! 
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Wij zijn in de minderheid…, 
 
 

WIJ ZIJN IN DE MINDERHEID..., dat was in het nieuws. Meer niet-gelovigen dan 
gelovigen! 
 
Tja, wat zal de toekomst ons dan brengen moge...? Steeds nog kleinere 
kerkgemeente...., steeds minder mensen zondags in de kerk.... Leegstand..., kerk 
te koop..., ombouwen tot exclusieve woning....? 
Wat moeten we doen om het tij te keren? Meer mensen trachten toch te doen 
geloven..., dat wordt  wel een moeilijke opdracht denk ik. Maar wat dan....? 
 
Misschien een andere weg inslaan....: je hoeft misschien niet echt te geloven om 
's zondags naar de kerk te gaan....? Ik denk dat er wel wat voor te zeggen is. Je 
ontmoet andere mensen, je voelt je minder eenzaam. Je kan lekker kletsen 
onder het genot van een kopje koffie of thee na afloop van de dienst. Je hoort 
ergens bij...., het is goed voor je longen, lekker zingen, ook al zing je vals, 
niemand hoort dat. 
 
Een kerkgemeente biedt ook veel voordelen ten opzichte van andere 
verenigingen waar je 'bij zou kunnen horen'. Voorbeelden genoeg: bij een 
bridgeclub moet je kunnen bridgen, bij een handwerkclub moet je kunnen 
handwerken, bij een gymnastiekvereniging, een voetbalclub...., afijn, vul zelf 
maar in. En dat alles is bij een kerk toch heel anders: je hoeft niet te kunnen 
zingen, je hoeft niet echt te geloven....(zien ze toch niet), en je kunt er je thuis 
voelen, je 'hoort ergens bij', je voelt je minder eenzaam. 
  
De kerkdienst moet natuurlijk wel wat 'aangepast' worden: minder gepreek, 
vooral korter...., meer muziek in welk genre dan ook 'op verzoek' van de 
kerkganger (orgel, piano, cd of dvd). Kaaskoekjes en grotere wijnglazen....! 
 
Kortom, ik zal wel 'in de ban gedaan worden'. 
 

Vriendelijke groet, 
Dirk Delsman 

 
 
 
Onze vaste scribent. 
 
 
 

 



 
 

Jaargang 101 nr. 3  blz. 37 
 

Vakantiegebed 
 

God, Gij geeft ons dagen van arbeid 

en dagen van rust. 

  

Wij bidden u: 

dat wij de wereld bewonen in vrijheid 

en daarin uw beeld herkennen; 

dat wij de stad en het land liefhebben 

en ze beide vrijwaren voor verval; 

dat wij het huis liefhebben vanwaar wij uitgaan 

en waarheen wij terugkeren; 

dat wij het vreemde en het eigene waarderen, 

want de hele wereld is uw heerlijkheid; 

dat wij het hoge en het lage verzoenen, 

hemel en aarde, lichaam en geest, 

want uit de aarde zijn wij gevormd 

en door uw adem zijn wij bezield; 

dat wij mogen leven in het broederlijk verbond 

met licht en water en vuur en aarde, 

en zo aan den lijve verlossing ervaren. 

  

God, geef ons de vrijheid 

om te genieten van al uw gaven 

en in alles dank te zeggen; 

zo worden wij ook voor elkaar tot genade en kracht, 

tot een rustplaats van geborgenheid. 

  
(Naar F. Cromphout) 
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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 Prof. Röntgenstraat 9 7311 AM Apeldoorn   
 email: elgapeldoorn@gmail.com    

Voorzitter kerkenraad       
hr. T. v. Willigenburg Oudegracht 291 3511 PA Utrecht 06-33912948 
  email: vanwilligenburg@kantacademy.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. J. Mechielsen Symfoniestraat 19 7323 KS Apeldoorn 06-45195479 
 email: j.mechielsen1@kpnplanet.nl    
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  

Kerkrentmeesters     
hr. P.J. Roomer Elegastgaarde 27 7329 AH Apeldoorn 06-53380581 
Financiën – verhuur - email: paul@roomerremix.nl     
groot onderhoud ABN-AMRO rekening NL93ABNA0531127818   
  t.n.v. Kerkrentmeesters Evang. Lutherse Kerk Apeldoorn 
hr. J. Mechielsen Symfoniestraat 19 7323 KS Apeldoorn 06-45195479 
Ledenadministratie     
Hr. T.v. Willigenburg Oudegracht 291                       3511 PA Utrecht 06-33912948 
     
Cantores         
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  
mw. L. Bunt Krommedijk 35a  7381 BT Klarenbeek 06-49496333 
 Email: info@lisabunt.nl    
Coördinator organisten       
hr. J.N. van de Braak Loolaan 392 7315 AD Apeldoorn 055-5769323 
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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 
     
Preekrooster     
mw. A. Leentfaar Boterbloem 88 7322 GZ Apeldoorn 06-10684138 
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 
     
Wekelijkse nieuwsbrief “Rondje langs de velden”.     
Mw. A. Leentfaar Boterbloem 88  7322 GZ Apeldoorn 06-10684138 
Aan-/afmelden bij: annaleentfaar.1@kpnmail.nl     
     
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. 
 
 
 
 
 
Druk: >totdrukwerk        Antillen 11, 7333PE Apeldoorn 055-533 77 22 
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Bezorging: SMN POST,   Arnhemseweg 38, 7331BL Apeldoorn 
 

Verschijnt 4 maal per jaar 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


