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Gebed om vrede 
 

Laat Uw Geest van Vrede waaien  
tot in de verste uithoeken 

van deze aarde 

Beziel uw mensen 

steeds opnieuw 

om grenzen over te steken  
grenzen te verleggen  
grenzen te laten vervagen 

Maak ruimte in ons hart  
en ruimte in deze wereld  
Dat vrede en recht 

liefde en trouw 

ons gedeeld verlangen mag zijn 

Daarom bidden wij:  
Laat ons niet los  
Ga met ons mee  
op onze levensweg als Reisgenoot 

die grenzen doorbreekt 
Amen 

 

 
 
 

Bron: Redactieservice 
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Overdenking: Herfst 
 
Het wordt herfst, daarna winter. We bereiden ons uiterlijk voor op kouder weer. 
Winterjassen worden weer opgezocht.  Warme schoenen. Sjaals en wanten. We 
zíen aan de natuur de tekenen dat we ons kunnen voorbereiden op kouder weer. 
We weten ook dat na een paar maanden de winterjas weer opgeruimd kan 
worden en dat we ons weer kunnen voorbereiden op de warme lentedagen of 
de zomer. We kijken vooruit. Want de seizoenen gaan dóór. Hoe die seizoenen 
zichzelf weer inkleuren? Tja, dat weten we van te voren niet: wordt het echt een 
koude januari? Wordt het een kwakkelende herfst en winter? 

Of worden we omringd door 
prachtige kleuren in de herfst van de 
bladeren aan de bomen? Worden we 
omringd door prachtige luchten in de 
koude dagen die zo helder en 
rustgevend kunnen zijn?  
De grote lijn van de verschillende 
seizoenen houden wij vast. Of: geeft 
ons houvast. 
Wij weten wanneer het land weer 
bewerkt moet worden of wanneer we 

het even kunnen laten liggen. Wij weten wanneer de bollen weer de grond in 
moeten en wanneer we de kleuren van de bloemen kunnen verwachten in de 
tuin. Wij weten wanneer de ganzen her en der weer landen op de landerijen – 
en wanneer ze weer vertrekken. We accepteren als het ware dat we nu even een 
donkere tijd ingaan qua weer, dat ook wel weer wat heeft met de lichtjes en de 
warme choco, opdat we weten: de seizoenen gaan ook weer door. 
In hoeverre ervaren we ons geloof ook niet als een gaan van seizoenen?  De ene 
keer ervaren we alsof het geloof vol warmte is en de zon er volop op schijnt. Een 
andere keer staat het op een laag pitje; treedt de winter in. In hoeverre kunnen 
we ons dan vasthouden aan de geloofsseizoenen? Zoals de seizoenen in ons 
levensritme?  Hoe blijven we door de verschillende levensseizoenen heen 
tekenen herkennen? 
Nu de herfst binnenkort begint, en de bomen hun bladeren loslaten, kan het 
voelen of dat ook in ons leven gebeurt. Dat wij een blad zijn, afgerukt door de 
wind en de storm. Maar het verschil tussen een blad en mensenkinderen van 
God, is dat God ons nooit loslaat. Het kan voelen of Hij ver van ons verwijderd is, 
maar één gedachte maakt al dat Hij weer voor ons klaarstaat. Het enige is dat wij 
Hem in ons leven willen hebben. Dat is genoeg. Dan is Hij er. Altijd weer, hoe 
vaak wij onszelf laten drijven op de wind.  
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De herfst kan koud en kil zijn, maar voor degenen die er oog voor hebben, is er 
ook veel moois te zien.  
Ik wens u een mooie herfst toe. 
 

Anna Leentfaar
 

         Een boom in de wind            

Laat mij, o God, een boom zijn in Uw tuin: 
de wortels in de aarde, maar de takken 
omhoog, om zo de hemel vast te pakken,  
en recht de stam, en bloemen in de kruin 
 
Laat mij een schaduw en een schuilplaats zijn, 
en laat mij recht staan, als Uw stormen loeien.  
Laat, Heer, mij langzaam naar Uw hemel groeien, 
en laat mij wuiven in Uw zonneschijn.  
 
Ik bid U ook, Heer, dat Gij vruchten vindt 
wanneer de tijd van oogsten is gekomen; 
Uw levenssappen moeten door mij stromen - 
laat mij een boom zijn, ruisend in Uw wind.  
 

Nel Benschop 
 

Vanuit de kerkenraad: dank voor uw trouwe bijdragen 

Je krijgt pas een goede kijk op hoe het er met onze eigen gemeente voorstaat 
wanneer je een vergelijking maakt met de Lutherse gemeenten om ons heen. En 
dat is de reden waarom we als kerkenraad u willen danken voor uw bijdragen 
aan onze gemeente, financieel, personeel en door uw aanwezigheid in de 
wekelijkse kerkdiensten. 
Maar eerst die vergelijking. 
In juni hadden we op instigatie van dr. Andreas Wöhle, de synodepresident, een 
overleg in onze kerkzaal met de kerkenraden van de ELG Arnhem, Zutphen en 
Ede, in aanwezigheid van twee classispredikanten. Als vervolg daarop is overlegd 
met de kerkenraden van onze combinatie AZA (Arnhem, Zutphen, Apeldoorn) 
over de vraag of de Lutherse gemeente Ede deel kan gaan uitmaken van de 
combinatie (het wordt dan AZEA). Het doel van het initiatief van Andreas Wöhle 
was namelijk om te bezien in hoeverre Lutherse gemeenten verregaand kunnen 
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gaan samenwerken, niet alleen door kennis en menskracht te delen, maar in de 
toekomst ook financieel elkaar tot steun te zijn. Want op termijn zullen veel 
gemeenten het ‘alleen’ niet meer redden, omdat er bijvoorbeeld geen kader 
meer is of omdat de reserves opraken. In onze eigen gemeente is alles nog 
stabiel, maar de financiële basis is smal en er hoeft maar iemand van de actieve 
kern weg te vallen en we zitten met een probleem.  
Hoe zit dat elders? In Ede heeft men kerkgangers genoeg (90 per zondag met wel 
20 kinderen). Luthers Ede is een zogenaamde ‘vluchtheuvel-gemeente’, waar 
met name gelovigen uit de ‘zwaardere’ kerken op afkomen. Fijn zoveel mensen, 
maar er zijn -zo begrijpen we- weinig financiële reserves en met 90 mensen of 
meer kun je niet én een dominee én cantor betalen en ook je kerk renoveren.    
In Arnhem is na de verkoop van de Lutherse kerk aan de Spoorwegstraat de 
gemeente min of meer uit elkaar gevallen. Men kerkt nu bij de Oudkatholieken 
en al is er goede moed en kundig kader (en een gezonde financiële basis) het 
vergt veel energie om het kerkelijk leven weer écht op de rails te krijgen en 
nieuwe wegen in te slaan. In Zutphen heeft men net als in Apeldoorn een 
bescheiden aantal kerkgangers, maar wel kader. Financieel schijnen er geen 
zorgen te zijn, maar ds. Louisa Vos gaat wel per 1 januari afscheid nemen. Hoe 
moet dat pastoraal? Waarschijnlijk gaat men eerst verder met ondersteuning 
van bijvoorbeeld een emeritus predikant. 
 
Hoe staan we er dan in Apeldoorn voor? We zijn zeer gelukkig met een prachtig 
gerestaureerde kerk en Lutherzaal. Dat doet heel veel voor de aantrekkelijkheid 
van onze gemeente. De financiële reserves zijn bescheiden, maar dankzij de 
trouwe bijdragen van een vaste groep mensen en de verhuur van de Lutherzaal 
kunnen we elk jaar afsluiten met slechts een bescheiden verlies. We investeren 
veel in de Muziekdiensten en die trekken dan ook veel kerkgangers. Zo nu en 
dan blijft zo’n kerkganger ook ‘plakken’ en wordt gemeentelid en/of bezoekt de 
‘gewone’ zondagse diensten. Al met al is het ledental behoorlijk klein maar 
stabiel en kunnen we elke zondag een fijne dienst houden. Pastoraal leunen we 
op pastor Ruud Bloemendaal, onze voormalige predikant ds. Pieter Oussoren en 
onze (ex-)diakenen Lisette Roomer en Anna Leentfaar die oog houden op zieken 
en anderen die een bemoediging nodig hebben. Maar als er iemand op 
zondagmorgen mist, dan merken we dat gelijk! Met een kleine, maar actieve 
kerkenraad en de ondersteuning door Huib van Iwaarden, Anna Leentfaar en 
Hans Meijnen, Maarten Brand (groen onderhoud) weten we de vele taken 
(preekroosters, onderhoud, administratie etc.) te vervullen. 
Zeer gelukkig zijn we met onze uitstekende vaste organisten Dirk Zwart en 
Maurits Bunt. Zij voegen heel veel toe aan de kerkdiensten. We willen blijven 



 
 

Jaargang 101 nr. 4 blz. 7 
 

investeren in de kerkmuziek, bijvoorbeeld door altijd een cantor in te roosteren: 
Erik Brasz, Lisa Bunt of Theo van Willigenburg. 
We zijn dus hoopvol voor de toekomst, ook als we straks weer een nieuw 
meerjarenplan gaan maken. Overigens is het besef aanwezig dat wij niet de 
eigenaars zijn van de kerk. De toekomst van de kerk is in Gods hand en niet 
slechts het resultaat van onze inspanningen. Maar juist daarom mogen we ook 
elke bijdrage aan onze Lutherse vieringen in Apeldoorn, elke ondersteuning van 
het gemeenteleven beschouwen als zegen van boven! 
 

Theo van Willigenburg 

 
 

Eeuwigheidszondag 20 november 2022 
 

De laatste zondag van het kerkelijke jaar is dit jaar op bovengenoemde 
datum. De drie herkenbare attributen die we  op de 20e zullen 
gebruiken, ziet u op deze pagina afgebeeld. De kaars met het PX 
symbool, het Nesjoma kaarsje op de altaartafel en de roos. Het Pax 
Christi symbool staat voor Jezus Christus in wie wij leven en sterven. 
Het Joodse kaarsje is er voor de zieke die in het sterven wordt 
toevertrouwd onder de vleugels van Gods aanwezigheid.  
Zo zingt het Joodse gebed voor de overledenen. Voor ieder die 
persoonlijk wordt herdacht  zal er een rode roos zijn en de witte roos 
die voor iedereen symbool staat zal voor de spiegel  staan. De spiegel  
met haar gebarsten delen, die de gebrokenheid van de nabestaanden 
laat zien. Aanvankelijk kun je nauwelijks iets zien in deze spiegel als je 
ogen vertroebeld worden door je verdriet. Na verloop van tijd kun je 
om de barsten heen toch weer een beeld krijgen, al zal het nooit meer 

zo heel zijn als het was, voordat de dood zich meldde.  
Tot nu toe hebben we de volgende gemeenteleden te gedenken:  
Mevrouw. G. J. Tieme – van Oostveen   
De heer L. C. van den Heuvel.   
Hun familieleden zullen per brief worden uitgenodigd. U weet dat u ook mensen 
kunt laten gedenken die binnen uw eigen kring zijn overleden en die geen 
lidmaat zijn van de Lutherse Kerk. Indien u dit wilt doen middels het aansteken 
van een Nesjomakaarsje dan vraag ik u me de naam en de data van geboorte 
overlijden door te mailen naar g.r.bloemendal@gmail.com. Appen of bellen kan 
ook: 06-40121363. U kunt deze mensen uiteraard ook in stilte gedenken door 
een kaarsje voor hen aan te steken aan de PX-kaars. Ik heb Gerard Rijken van Olst 
gevraagd of hij met zijn panfluit mee komt werken aan de dienst.  



 

 
Ruud Bloemendal 

 
Oogstdienst 

 
Graag attenderen wij u op de oogstdienst, welke zal plaatsvinden op zondag 16 
oktober. Groenteboer Ans Kros Groente en Fruit op het Operaplein in 
Zevenhuizen, zal weer de fruitbakjes verzorgen.  
Onze oudere leden en leden van onze gemeente die vanwege ziekte niet meer 
kunnen komen, worden na de dienst verblijd met een fruitbakje. 
Hopelijk mogen wij u weer, als bezoeker van deze speciale dienst, vragen enkele 
bakjes voor ons weg te brengen. Onze dank is groot! 
 

De diaconie. 
 
 

Column: De maakbare samenleving 
 

Op 10 juli jl. zag ik een aflevering van Het 
Filosofisch Kwintet. Het ging over de 
maakbare samenleving. De vraag werd 
gesteld: als je het niet gemaakt hebt, ben je 
dan mislukt? Toen was mijn interesse gewekt. 
De maakbare samenleving is een term die al 
sinds eind jaren ’70 van de vorige eeuw 

gebruikt wordt: de mens als architect van zijn eigen lot. Dit wordt ook wel 
meritocratie genoemd. Wat zegt het woordenboek daarover? 
Meritocratie (vrij vertaald: geregeerd door degenen die het verdienen) is 
een maatschappijmodel waarin de sociaaleconomische positie van elk individu is 
gebaseerd op zijn of haar verdiensten (merites). Hierbij gaat het dus niet direct 
om de aanleg die men heeft, maar wat men met die aanleg doet. Andere 
factoren, zoals afkomst, grond- of geldbezit, ras en geslacht mogen er (in 
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principe) geen rol bij spelen. Kortom: een meritocratie is een samenleving 
waarin individuen een positie (=plaats) innemen op basis van hun eigen 
capaciteiten en kennis en niet via geboorte, huwelijk of traditie. De eigen inzet 
bepaalt welke positie men kan innemen in de samenleving. 
      Dat klinkt heel mooi, maar heeft ook zijn schaduwkanten. Als je niet aan de 
top komt, heb je dan gefaald? We hebben niet allemaal dezelfde kansen 
gekregen in het leven. Sommige mensen beginnen met een achterstand: 
armoede, afkomst, of gewoon domme pech in het leven. 
En met simpel zeggen: we kunnen worden wat we willen zijn, als we maar 
genoeg ons best doen, doe je een hoop mensen tekort. Veel mensen werken zich 
suf, maar komen toch niet waar ze zijn willen. En bestaat er überhaupt een 
moment waarop je kunt zeggen: nu ben ik er?  
Verwachtingen kunnen veranderen, evenals inzichten in wat belangrijk is. Geld? 
Goed? Of sociale bewogenheid?  
     Er werd gezegd dat meritocratie werkt als je op de juiste plek geboren bent. 
Je moet de kansen krijgen om te komen waar je zijn wilt. Joris Luyendijk 
beschrijft dit al met zijn ‘7 vinkjes’: De meeste kansen krijgen hoog opgeleide, 
blanke, hetero mannen die ABN spreken, en in de Randstad wonen en hoog 
opgeleide ouders hebben. Mis je een paar van die ‘vinkjes’, sta je meteen al op 
een achterstand.  
Maar nog even terug naar de ‘verdienste’. Wie bepaalt wat verdienste is? En wat 
is verdienste? Veel geld? Status?  

Ik denk dat meritocratie een ideaal is dat nooit te 
bereiken is. Geld is leuk om te hebben, je kunt er dingen 
mee kopen, maar het is niet alles. Ik vind het veel 
belangrijker om sociaal bewogen te zijn. Iets betekenen 
voor anderen. Natuurlijk zijn er ‘bazen’ nodig, maar 
zonder de ‘gewone man’ zijn de bazen niks. Onze wereld 
heeft leiders nodig, en volgers. Harde werkers en 
idealisten, doeners en denkers en dromers. Het leven is 

veel meer dan prestaties. Het is ingewikkeld. Te ingewikkeld voor een 
meritocratie.  
Ik wens iedereen een leven toe, waar hij of zij iets doet dat zin geeft aan het 
leven. In onze samenleving is geld wel belangrijk, maar laat het niet uw leven 
bepalen. Zorg daarom naast uw baan, of uitkering altijd voor een leuke hobby. 
Het zal u veel plezier geven! 

Anna Leentfaar 
 
 
 



 
 

Jaargang 101 nr. 4 blz. 10 
 

Muziekdiensten – september-oktober en november 2022 

De muziekdienst begint om 12.00 uur, voorafgaande aan de dienst is er vanaf 11.00 uur koffie en 
thee in de Lutherzaal. 
 
Zondag 11 september 2022 - 12.00 uur   
13e zondag na Trinitatis 
Ich wandre durch Theresienstadt 

In het licht van de joodse gedenkdagen in 
september en begin oktober staan in deze 
Muziekdienst de liederen en gedichten 
centraal van de Joods-Tsjechische 
schrijfster Ilse Weber (1903-1944). In haar 
werk, dat op wonderlijke wijze bewaard is 
gebleven, geeft ze een indringende schets 
van de ‘hel’ van het concentratiekamp 
Theresienstadt, dat door de nazi’s als 
‘modelkamp’ aan de buitenwereld werd 
gepresenteerd. 
We horen onder meer drie door Euwe de 
Jong gecomponeerde variaties op Webers 
beroemde ballade Ich wandre durch 
Theresienstadt, maar ook andere 
weemoedige liederen en gedichten. De 

vraag die naar aanleiding van het evangelie 
voor deze zondag centraal staat is of er 
misdaden zijn die menselijkerwijs onvergeeflijk 
zijn, zoals de Holocaust. Toch lezen we dat er 
gejuich is in de hemel als één zondaar zich 
bekeerd. Zou God zelfs de moordenaars van 
zijn eigen joodse kinderen kunnen vergeven? 
 
Solisten in deze dienst zijn de mezzosopraan 
Iris Bouman en haar 14-jarige leerling Anna van 
Dijk, violiste Thirza van Driel, organist Maurits 
Bunt en Euwe de Jong aan de vleugel en het 
harmonium. 
Voorganger is dr. Theo van Willigenburg. 
Voorafgaande wordt vanaf 11.00 koffie en thee 
geschonken in de Lutherzaal. 
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Muziekdienst 9 oktober 2022 
17e zondag na Trinitatis 
Nisi Dominus – Vivaldi 
‘Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden’ 

 
Antonio Vivaldi (1678-1741) schreef zijn 
Nisi Dominus (RV 608 op de tekst van 
psalm 127) rond 1716. Misschien was 
het bedoeld als lofbetuiging op God die 
hem had gezegend met een 
uitzonderlijk muzikaal talent. Hij 
speelde viool én orgel en componeerde 
meer dan 700 werken, waarvan zijn Vier 
Jaargetijden wel de bekendste is. 
De compositie is geschreven voor 
countertenor solo begeleid door violen 
en continuo Vivaldi schreef vlak voor 
zijn dood nog een ander Nisi Dominus 
(RV 803) voor drie stemmen. 

 
 
 
 

 
 De compositie uit 1716 is een van meest 
geliefde stukken voor countertenor.  We 
zijn blij dat we Timothy Braithwaite weer 
hebben kunnen contracteren om als solist 
in de dienst zijn medewerking te verlenen. 
Hij wordt begeleid door Maurits Bunt op 
kistorgel, Harald Bunt - gamba, Femke van 
der Winkel en Kees Hilhorst – viool, 
Cornelie Wannee – altviool.  
Lisa Bunt en Theo van Willigenburg zijn 
cantores. 
Voorganger is ds. Pieter Oussoren. 
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Muziekdienst 13 november 2022  12.00 uur 
1e zondag van de Voleinding 
Gabriel Fauré's betoverende Requiem 
 

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie: in de 
maand november brengen we in kleine 
bezetting het beroemde Requiem dat 
Gabriel Fauré tussen 1887 en 1890 
componeerde. In november valt namelijk 
zowel Allerzielen (2 november) als 
Eeuwigheidszondag (20 november). Fauré 
schreef zijn 'dodenmis' voor orgel, koor en 
solisten en later voor orkest, koor en 
solisten. In de muziekdienst van 13 
november klinken op één na alle delen uit 
het Requiem uitgevoerd met orgel, piano, 
altviool en vocaal kwartet, waaronder het 
beroemde Pie Jesu en het aangrijpende 
Agnus Dei en In Paradisum.  

 
 
Voorganger is ds. Pieter Oussoren. 
De vocale solisten zijn Iris Bouman (sopraan), Ellis Dijkstra (alt), Theo van 
Willigenburg (tenor) en Bas Cornelissen (bariton). Dirk Zwart-orgel en piano. 

 
This is a scan of a page of a musical 
manuscript from the 1880's by Gabriel Fauré. 
In paradisum, Ms. 413, Bibliothèque 
Nationale, Paris. 
 
 

 
 

Theo van Willigenburg 
 

Gabriel Fauré geschilderd door John 
Singer Sargent in 1889  
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De rol van de cantor 

Ten tijde van de reformatie (16e eeuw) kreeg de cantor in Duitsland de algehele 
muzikale leiding in de Lutherse Kerk. Deze taak vervulden onder andere Georg 
Philipp Telemann (1681 - 1767) in Hamburg en Johann Sebastian Bach aan de 
Thomasschule en de Thomaskirche (Leipzig) van 1723 tot 1750. In de Lutherse 
traditie speelt de kerkmuziek dus een belangrijke rol, meer dan in de 
calvinistische stromingen. 

Calvijn (1509 - 1564) legde grote nadruk op het eenstemmig door de gemeente 
laten zingen van vooral berijmde Psalmen. Voor de cantor als solist was hierbij 
geen plaats. In de beginfase was er in de eredienst in Genève wel plaats voor 
een zangmeester, voor het leren zingen van de nieuwe melodieën van 
het Geneefse psalter. Onder diens leiding mochten kinderen de nieuwe psalmen 
voorzingen aan de ouderen. Aangezien Calvijn het gebruik van het orgel in de 
kerkdienst afkeurde, maakten veel gemeenten gebruik van een voorzanger om 
te zorgen dat bij het zingen melodie en maat tot hun recht kwamen. Deze kreeg 
echter niet de naam cantor.  

Maar na de Tweede Wereldoorlog zijn in de Nederlandse kerken vele zangkoren 
voor de begeleiding van de eredienst opgericht die onder leiding van een cantor 
staan. Vaak hebben deze koren ook de naam ‘cantorij’. 

In onze Lutherse kerk hebben we ervoor gekozen om niet alleen (zeer) goede 
organisten in te zetten, maar zo mogelijk ook een cantor die als voorzanger 
optreedt. Cantores zijn: Erik Brasz, Lisa Bunt en Theo van Willigenburg. Dirk 
Zwart is cantor-organist, hij combineert het zingen met het bespelen van het 
Leeflangorgel en de vleugel. In principe zingt de cantor de voorzang bij de vaste 

gezangen (Kyrie, Gloria etc.). Maar de cantor 
kan ook bij liederen enkele verzen solo zingen. 
Groot voordeel is dat in diensten met cantor 
ook minder bekende liederen een plaats 
kunnen krijgen, omdat de cantor een eerste 
vers (of meer) kan voorzingen. Daarnaast 
kunnen ook psalmen en liederen gebruikt 

worden waarbij verzen voorgezongen worden met een refrein dat allen 
meezingen (zoals psalm 25b). Zo kan de eredienst ook muzikaal een feest zijn! 
  
 

Theo van Willigenburg 
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Vakantiegeld samen delen 

Wederom een succes dit jaar! Zelfs nadat wij in Apeldoorn afgelopen winter geld hebben 
mogen herverdelen, ruim 100.000 euro, is er een nieuw record bedrag opgehaald voor 
de actie VSD.  
Graag verwijs ik naar het artikel over Vakantiegeld Samen Delen. 
 
Bedankt Jose Kleinbussink, Maritta Halsema, Anna Leentfaar, Koos Mechielsen en Huib 
van Iwaarden voor het rondbrengen van de enveloppen. Hierdoor zijn er weer vele 
gezinnen geholpen. 
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Agenda 

  

6 Kerkenraadsvergadering    
11 Muziekdienst. “Ich wandre durch 

Theresienstadt”. 
Zie blz.: 10 

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

21 Kerkenraadsvergadering 19.30 uur  
 

  

9 Muziekdienst. Nisi Dominus – Vivaldi 
Zie blz.: 11 

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

11 Kerkenraadsvergadering 19.30 uur  
16 Oogstdienst 10.00 uur  

 
    

8 Kerkenraadsvergadering 19.30 uur  
13 Muziekdienst. Gabriel Fauré’s Requiem 

Zie blz.: 12 
12.00 uur Koffie/thee vanaf 11.00 

uur in de Lutherzaal. 
20 Eeuwigheidszondag 10.00 uur  

 
Mutaties 

 
Overleden     
Hr. J. Dijkman Kalverstraat 262 7311SP  Apeldoorn 
Uitgeschreven    
Mw. J.W.M. Oosterdijk Hoge Bergweg 16 7361GS  Beekbergen 

 
Bladvulling 
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Datum Zondagsnaam Bijzonderheden Antependium 
Aanvang Voorganger   2e collecte 

4 september 12e zondag na   groen 
10.00 uur Trinitatis   orgelfonds 

  mw. H. de Reus     
11 september 13e zondag na Muziekdienst groen 

12.00 uur Trinitatis   muziekfonds 
  dr. T. van Willigenburg     

18 september 14e zondag na   groen 
10.00 uur Trinitatis   restauratiefonds 

  ds. H. Boter     
25 september 15e zondag na Avondmaals- groen 

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

2 oktober 16e zondag na   groen 
10.00 uur Trinitatis   orgelfonds 

  pastor R. Bloemendal     
9 oktober 17e zondag na Muziekdienst groen 
12.00 uur Trinitatis   muziekfonds 

  ds. P. Oussoren     
16 oktober 18e zondag na Oogstdienst groen 
10.00 uur Trinitatis   orgelfonds 

  ds. J. de Heer     
23 oktober 19e zondag na Avondmaals- groen 

  Trinitatis dienst muziekfonds 
10.00 uur ds. P. Oussoren     

  dr. T. van Willigenburg     
30 oktober 20e zondag na   groen 
10.00 uur Trinitatis   restauratiefonds 

  ds. J. Eldering     
6 november 21e zondag na   groen 
10.00 uur Trinitatis   orgelfonds 

  dr. T. van Willigenburg     
13 november 1e zondag van de  Muziekdienst groen 

12.00 uur Voleinding   muziekfonds 
  ds. P. Oussoren     

20 november 2e zondag van de  Eeuwigheids- groen 
10.00 uur Voleinding zondag restauratiefonds 

  pastor R. Bloemendal     
27 november 1e Advent Avondmaals- paars 

10.00 uur ds. C.L. Kraan dienst orgelfonds 
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Ontvangst Voorbereiding Organist Koffiedienst 
Mededelingen Schriftlezingen Cantor Koster 

L. Roomer L. Roomer M. Bunt C. Honders 
P.J. Roomer P.J. Roomer L. Bunt H. van Iwaarden 

       
L. Roomer L. Roomer M. Bunt L. Roomer 

J. Mechielsen T. Zuidmeer A. en L. Bunt HvI & EB 
        

P.J. Roomer P.J. Roomer D. Zwart J. Kleinbussink 
M. Groeneweg M. Groeneweg   F. v.d. Kraats 

       
T. van Willigenburg T. van Willigenburg M. Bunt C. Honders 

J. Mechielsen J. Mechielsen L. Bunt H. v. Iwaarden 
        

A. Leentfaar A. Leentfaar M. Bunt J. Kleinbussink 
M. Groeneweg M. Groeneweg L. Bunt E. Brasz 

       
L. Roomer L. Roomer M. Bunt L. Roomer 

P.J. Roomer P.J. Roomer L. Bunt HvI & EB 
    T. van Willigenburg   

M.J. Brand L. Roomer D. Zwart C. Honders 
L. Roomer M.J. Brand   F. v.d. Kraats 

        
A. Leentfaar T. van Willigenburg M. Bunt A. Leentfaar 

T. van Willigenburg   L. Bunt H. v. Iwaarden 
  A. Leentfaar     
        

L. Roomer L. Roomer J. Kleinbussink J. Kleinbussink 
M. Groeneweg M. Groenewoud E. Brasz F. v.d. Kraats 

        

A. Leentfaar A. Leentfaar D. Zwart A. Leentfaar 
P.J. Roomer P.J. Roomer   H. v. Iwaarden 

        
L. Roomer J. Mechielsen D. Zwart L. Roomer 

J. Mechielsen M.J. Brand T. van Willigenburg HvI & EB 
        

J. Mechielsen J. Mechielsen M. Bunt C. Honders 
T. van Willigenburg T. van Willigenburg L. Bunt F. v.d. Kraats 

        
L. Roomer M. Groenweg M. Bunt L. Roomer 

M. Groeneweg L. Roomer L. Bunt E. Brasz 
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Verjaardagen van de 75-plussers                                                     

 

September    
6 Mevr. E.M. Meijnen-Steenmeyer Elspeterweg 25 8171ER VAASSEN 

15 Mevr. M.S. Köpcke-Karsten Marconistraat 79 7316PA APELDOORN 

18 Mevr. I.F. van den Broek Eper Veste 41 8161AC EPE 

19 Dhr. K.J. Willemsen Koning Lodewijklaan 221 7314AW APELDOORN 

21 Dhr. H.M. Klomp Laan van Zevenhuizen 269 7323AV APELDOORN 

25 Mevr. T. de Jong-Nicolai Johan de Wittstraat 30 7331RL APELDOORN 

Oktober    
21 Mevr. J. Meijer Handelstraat 89 7311CK APELDOORN 

25 Mevr. I.B. Wouters-Olsson Poortersveld 404 7327AL APELDOORN 

November    
13 Dhr. H. Hamaker Albardastraat 190 7331LL APELDOORN 

24 Dhr. A. Schouten Berg en Dalweg 8 7361TS BEEKBERGEN 

30 Mevr. M.H. Kroeze-Arends Loolaan 490 7315AE APELDOORN 

30 Mevr. Y.A. Brand-van Mansum Mozartstraat 139 7391XG TWELLO 
 

Van de kerkrentmeester 
 
Vanwege de langdurige ziekte van onze penningmeester Jan van de Braak konden we in 
de vorige nummers geen overzicht geven van de collecteopbrengsten. Nu Jan na zijn 
geslaagde operatie weer 'boven Jan' is heeft hij weer cijfers aangeleverd over het laatste 
kwartaal van 2021 en het eerste van 2022. De goede collecteopbrengsten zijn mede te 
danken aan de gaven die ook op de bankrekening worden gestort na de maandelijkse 
uitzending van de Muziekdienst. Alle gevers danken we van harte! 
Linker overzicht 4e kwartaal 2021      Rechter overzicht jan ~ april 2022 
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Onze organisten 

Zeer gelukkig zijn wij met onze vaste organisten Dirk Zwart en Maurits Bunt. Zij 
voegen heel veel toe aan de kerkdiensten. We willen blijven investeren in de 
kerkmuziek, bijvoorbeeld door altijd een cantor in te roosteren: Erik Brasz, Lisa 
Bunt of Theo van Willigenburg. 
We zijn dus hoopvol voor de toekomst, ook als we straks weer een nieuw 
meerjarenplan gaan maken. Overigens is het besef aanwezig dat wij niet de 
eigenaars zijn van de kerk. De toekomst van de kerk is in Gods hand en niet 
slechts het resultaat van onze inspanningen. Maar juist daarom mogen we ook 
elke bijdrage aan Lutherse vieringen in Apeldoorn, elke ondersteuning van het 
gemeenteleven beschouwen als een zegen van boven. 

Theo van Willigenburg 
 

Maurits Bunt – afstudeerconcerten 

In de vorige 'OPWAARTS' stonden de aankondigingen van mijn afstudeercon-
certen. Afgelopen juni was het dan eindelijk zover. Na 4 jaar Bachelor studies 
orgel, kerkmuziek en beiaard en twee jaar Masterstudies orgel en beiaard ben ik 
in juni geslaagd voor mijn masters aan de conservatoria van Rotterdam en 
Utrecht, en nu de gelukkige bezitter van mijn masterdiploma orgel, beiaard en 
kerkmuziek-I. 

Naast onderzoek bestonden de beide 
masterstudies ook uit een praktisch afsluitend 
eindexamen. In het geval van beiaard heb ik twee 
examens gespeeld; één met repertoire uit de 
barok (o.a. de beroemde Chaconne voor viool 
solo BWV 1004 in een schitterend arrangement 
voor beiaard van Bernard Winsemius) op mijn 
eigen 17e -eeuwse carillon van de Martinitoren te 
Groningen, en één op de nieuwe beiaard van de 
Onze Lieve Vrouwetoren te Amersfoort, alwaar ik 
werken uit de Romantiek en hedendaags 
repertoire speelde, met daarbij nog een tweetal 
improvisaties op opgegeven thema's.  

De jury was zeer lovend over beide concerten. Mij spel werd omschreven als 
'Sprekend, vertellend en zeer virtuoos'. Ik ben voor de beide beiaardexamens 
geslaagd met het predicaat 'excellent', wat voor mij als een beloning en 
waardering voelt voor het harde werk. 
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Het orgelexamen was de klap op 
de vuurpijl. Ik heb na heel wat 
geregel en gebel voor elkaar 
gekregen om mijn eindrecital in 
de Nieuwe kerk te Amsterdam te 
spelen. Deze schitterende kerk 
bevat 2 orgels uit de 17e eeuw, 
en met name het grote 
hoofdorgel is een uniek 
instrument van ongekende 

waarde en schoonheid. Het is uniek in zijn soort door het originele zo genoemde 
'springlade systeem' (technische kant van het orgel), door de grote hoeveelheid 
oud pijpwerk en door de monumentale orgelkas, ontworpen door Jacob van 
Campen, architect van o.m. Paleis op de Dam.  

Het slotconcert was een feest. Er was een 5 
koppige vakjury aanwezig, waaronder mijn 
twee docenten Hayo Boerema 
(improvisatie) en Ton Koopman (literatuur). 
We begonnen het concert door de grote 
orgelluiken handmatig te openen. Dat was 
het fysieke startschot van het laatste 
examen in mijn studieloopbaan.  
Vervolgens heb ik het concert gespeeld met 
muziek uit de barok van Rossi (Italië), 
Strungk (Duitsland), Couperin (Frankrijk), 
Bach en improvisatie op een gekregen 
thema. 
Ook dit examen ben ik 'cum laude' geslaagd 
met een 8,5.  
Nu de studieperiode is afgesloten, gaan de 
werkzaamheden door. Zelfstudie, 

kerkmusicus zijn, concerten spelen, lesgeven en beiaard-marktbespelingen 
spelen. Daar ga ik mij nu nog meer mee bezighouden. 
 
Voor mijn concertagenda, zie www.mauritsbunt.nl  

Maurits Bunt 
Maurits Bunt 

VVaann  HHaarrttee  ggeeffeelliicciitteeeerrdd  MMaauurriittss  mmeett  ddeezzee  uuiittzzoonnddeerriijjkkee  pprreessttaattiieess..  
  

Via YouTube kunt u diverse orgel bespelingen van Maurits beluisteren.  
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(Kerk)muzikaal nieuws van Dirk Zwart 

Na het succesvolle concert in november 2019 in Utrecht, "Springlevend", met 
nieuwe Nederlandse kerkmuziek, kunnen we eindelijk een vervolg aankondigen: 
Springlevend 2, met wederom nieuwe Nederlandse kerkmuziek. Ditmaal 
uitgevoerd door een projectkoor o.l.v. Richard Vos en het koor van de Janskerk 
o.l.v. Hans Leeuwenhage. Noteert u het alvast: zaterdag 19 november, 20:00u, 
Janskerk Utrecht. (Georganiseerd vanuit de Stichting Nieuwe Kerkmuziek, 
www.kerkmuziek.nu.)  
 

Nieuwe uitgave: Antifonen 
Een bundeling van 47 antifonen bij de (berijmde) psalmen 
voor één- of meerstemmig koor (+ orgel). Inclusief 
kopieertoestemming t/m 30 stuks, 60 pagina's, € 50,00. (Te 
bestellen door een e-mailtje met uw naam en adres te sturen 
naar dirkzwart@jak.nl 
 
Op mijn website www.dirkzwart.com is een DEMO te bekijken 
met 8 antifonen. 

 
Alvast aangekondigd: een scratchdag 'Festival of Lessons and Carols" 
(Nederlandstalig): samen overdag studeren van Carols en Hymns voor Advent en 
Kerst in de vertalingen van Sytze de Vries, met een vesper aan het eind van de 
middag. Zaterdag 3 december, Plantagekerk Zwolle. Georganiseerd vanuit het 
"Compositie Fonds Dirk Zwart".) 

Op YouTube staan weer een aantal nieuwe opnames van mijn koormuziek: 
toegankelijke en welluidende, meestal niet al te moeilijke stukken, waarvan ook 
de bladmuziek beschikbaar is. Word gratis abonnee op mijn YouTube kanaal en 
plaats desgewenst een reactie!  

De datum komt steeds dichterbij: op zaterdag 1 oktober vindt in Ridderkerk de 
première plaats van mijn nieuwe Petrus-oratorium, op teksten van Martin de 
Geus. Een werk voor tenor solo, koor, aanwezigen, strijkorkest, fluit, hobo, piano 
en orgel. Komt u luisteren? 

Dirk Zwart 
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Over & Uit 
 
Ik ben dus niet 'in de ban gedaan'...., onder mijn vorige schrijfseltje in OPWAARTS 
werd ik zelfs 'onze vaste scribent' genoemd. Een ongevraagde promotie! Nee, 
zeker niet 'vast', alleen als ik inspiratie heb om iets te schrijven.* En dat is nu 
alweer het geval. Het moet mijn pen uit: een nieuw virus is door mij ontdekt, 
geen corona-variant maar een geheel nieuw virus.  
O&U is de toepasselijke naam van deze aandoening, en die afkorting staat voor 
Over & Uit. Tijdens het lezen van het boek over `de gevallen vogel´ die achter de 
tralies belandde ontdekte ik het. Een virus dat kennelijk voorkeur heeft voor 
hoogbegaafde breinen. 

Ik las dus dat boek en was beland op pagina 81. Tot 
mijn schrik las ik daar dat er na ons 'heengaan' niets 
meer is. Helemaal niets! Geen hemelpoort, geen 
engeltjes die je opvangen, helemaal niets dus, Over & 
Uit. En dat is een 'onomstreden' gedachte! Wel fijn dat 
er dan ook geen vagevuur of iets van dien aard is, 
maar..... 
Ik moet dit verkeerd begrepen hebben, ik heb ook geen 
hoogbegaafd brein, maar de schrijver, ene T, is wel een 
hoogbegaafd iemand. Hoe kan dat nou...? Wij, oudere 
kerkgangers, hebben toch iets heel anders geleerd en 
geloofd. Na ons aardse leven gaat onze ziel toch naar 

boven, naar de hemel...! Althans dat hopen wij...! Nou heeft T het nog niet vanaf 
de kansel verteld, maar in zijn boek staat het wel: als wij 'heengaan' blijft er 
helemaal niets leven, geen geest, geen ziel of wat dan ook. Ons leven is hier en 
nu, na afloop is het 'Over & Uit'. En die gedachte is 'onomstreden', aldus T. Tja, 
als de voorzitter van onze kerkenraad dat schrijft..., dan word ik vast alsnog in de 
ban gedaan. Maar..., misschien is er ook geen ban meer! 
 

Dirk Delsman   
    

*    Inderdaad Dirk – een ongevraagde promotie tot vaste scribent. Vooral bedoeld om onze waardering uit te   
      spreken voor het regelmatig inzenden van kopij voor OPWAARTS . Dus voortaan vaste scribent geduid als    
      “vaste  scribent”.   
                                                                                                                                                            De redactie            
 
 
 
 
 



 
 

Jaargang 101 nr. 4 blz. 23 
 

Fietstocht door Nederland 
 

 
Aankomst in Apeldoorn.  

 
 Yoga oefeningen – ideaal na een lange  
 fietstocht      

 
  En weer op pad!          

Het is eigenlijk ongelooflijk, 27 
jongeren en 4 begeleiders,  
van de kerkelijke 
jeugdrecreatie uit Duitsland, 
bezoeken de Lutherse kerk 
van Apeldoorn.  
Dan verwacht je toch wel wat 
“overblijf” restverschijnselen. 
Maar niets van dat alles.  
Het was niet te zien dat er 
zoveel mensen hadden 
overnacht in de Lutherzaal en 
de Wartburg.  
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Weer in Parijs 
 

Ja, we zijn half juli bij de 
Notre Dame in Parijs langs 
gewandeld, maar nee, we zijn 
er niet binnen geweest. Dat is 
heel af en toe, onder strenge 
voorwaarden alleen 
toegestaan voor 
hooggeplaatsten in Parijs: de 
opperkerkrentmeester van de 
Notre Dame, priester Patrick 
Chauvet, ontvangt dan de 
charmante Anne Hidalgo, 
burgemeester van Parijs en 

haar staf, de opperbouwheren, het kantoor van de bisschop etc. Zij laten zich 
bijpraten over de voortgang van de restauratie, na eerst zich verbaasd te hebben 
over de schoonheid die een kathedraal vol steigers óók heeft!  
       

                                                  
Alle puin is geruimd, stof en as zijn opgezogen, archeologisch onderzoek is 
gedaan (omdat de vloer opgebroken kon worden), en nú kan eindelijk alles weer 
opgebouwd worden: de reusachtige daken, de vieringtoren, de gewelven en het 
hele interieur. 
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April 2024, precies vijf jaar na de brand, moet de kerk weer klaarstaan voor de 
paasvieringen. Of het zal lukken? Ik kan het nauwelijks geloven: zo’n megakerk over twee 
jaar weer op orde, maar als in Frankrijk een president zegt dat het móet, gebeurt het 
meestal ook. Persoonlijk verwacht ik dat de kerk dan wel te gebruiken zal zijn, op z’n 
minst gedeeltelijk, maar nog een paar jaar zal nodig hebben voordat alles af is. We 
blijven het volgen! 
 

Pieter Oussoren 
 

Herfstbomen 
�

Zij lijken draadloos 

met de tijd verbonden 

en na vele zonneronden 

dromen zij opnieuw 

hun opgetogen kleurentaal 

een woord van licht 

dat mij vandaag 

zo onverwachts 

wordt toegezonden 

�Oeke Kruythof 
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Een noodkreet uit Gambia. 
 

 
 
Dit verzoek van Anka willen we natuurlijk graag onder uw aandacht brengen. 
Zie ook de bijgaande foto´s. 
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De koster in beeld. 
 
De datum weet ik niet meer precies maar volgens mij ben ik nu zo´n 10 jaren 
koster- Begonnen als hulpkoster in opleiding tot volwaardig kosterschap. En tot 
op heden is er weinig tot niets vermeld over `de koster´. En dat heb je zelf in de 
hand zult u zeggen. Ja, dat klopt.  
Vandaar `De koster in beeld`. 
 
Een koster (van het Latijn custos = bewaker), in Kerklatijn ook sacrista geheten, is 
een functie die, al dan niet bezoldigd, belast is met de dagelijkse zorg voor het 
kerkgebouw en het klaarzetten van de verschillende voorwerpen voor de 
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liturgische eredienst, zoals het liturgisch vaatwerk of een glas water op het 
spreekgestoelte. (Bron-wikipedia). 

In onze Lutherse kerk zijn we met 3 kosters. 
• Fred, met het meeste aantal kostersjaren 
is de techneut en uiterst precies. 
• Erik, is behalve koster  ook cantor. 
• Huib, (dat ben ik dus) ik voel mij vooral 
manusje van alles. 

Onlangs ontving ik: Handboek voor de 
koster en koster-beheerder. Het was niet 
duidelijk of dat was wegens mijn 
functioneren als koster. 
Dat boek, 262 pagina’s dik, begint met een 
leerzame inleiding. En ik geef een beknopte 
samenvatting van de inleiding. 
 
 

Strategie is: de juiste dingen doen 
• Zelfstandigheid 
• Doelgerichtheid 
• Inzet: de juiste dingen genoeg doen 

Fysiek en mentaal vermogen 
• Fysiek – het is inspannend werk  - vooral elke week de tafels en stoelen 

plaatsen en weer verwijderen uit de Lutherzaal 
• Mentaal- altijd geconcentreerd blijven, ook al blaffen de honden! 

Motivatie voor het werk 
• Betrokkenheid bij de functie 
• Resultaatgerichtheid 

De juiste dingen genoeg en op een juiste wijze doen 
Contactuele vaardigheden 

• Contacten leggen – eindeloos overleggen met de KPN over de internet 
verbinding 

• Ontwikkelen van contacten 

Vermogen om problemen op te lossen 
• Verbaal  
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• Flexibiliteit  

Vermogen om te overtuigen 
• Autoriteit 
• Gezag 
• Evenwichtigheid 

Kosterswerk in en om de eredienst 
• Het zichtbare werk voor uw voorganger en uw gemeenteleden 
• Het lijkt zo vanzelfsprekend maar …. 

o U zet altijd een glaasje vers water gereed, niet te koud dat kan 
op de keel slaan – hoestdrank zelf meenemen 

o U legt  collecteschalen, liedboeken / liturgie gereed – bijbel 
geopend bij het juiste hoofdstuk 

o Staat de lessenaar op de juiste hoogte? 
o Staan er stoelen in het liturgisch centrum? 
o Branden de kaarsen? 
o Zijn de bloemen niet vergeten? 
o Staat de geluidsinstallatie aan? Doen alle microfoons het? Staan 

ze op de juiste hoogte? Zijn er reservebatterijen voor de 
microfoon? 

o Staat de verwarming zo afgesteld dat een ieder zich daar wel bij 
voelt?  

o Juiste verdeling van plaatsen bij bijzondere diensten 
o Bruidsboeket van de bruid aanpakken, zodat zij tijdens de dienst 

haar handen vrij heeft 
o Uw stoep is nooit glad 

En de inleiding eindigt met de zin:  
DDaaaarrmmeeee,,  bbeenntt  uu  ddee  bbeessttee  kkoosstteerr  ddiiee  eerr  ttee  vviinnddeenn  iiss..  

 
En om het geheel te completeren hierbij de tekst van “De vrolijke koster”. 
 
IIkk  bbeenn  rreeeeddss  jjaaaaaaaarreennllaanngg  ddee  kkoosstteerr  
IIkk  ddooee  mmiijjnn  wweerrkk  mmeett  vveeeell  pplleezziieerr  
IIkk  bbeemmooeeii  mmee  nnooooiitt  mmeett  aannddeerrmmaannss  zz''nn  zzaakkeenn  
BBeenn  aallttiijjdd  tthhuuiiss..  nnooooiitt  aaaann  ddee  zzwwiieerr  
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HHiijj  lleeeefftt  tthhuuiiss  zzeeeerr  ssoolliiddee  
ZZiijjnn  ggeezziicchhtt  ssttaaaatt  aallttiijjdd  iinn  ddee  ppllooooooooooiiiiiiii  
WWaanntt  iikk  mmooeett  ttoocchh  aaaann  mm''nn  zzaakkiiee  ddeennkkeenn  
EEnn  aaaaaaaaaann  mm''nn  ddaaggeelliijjkkssee  ffooooii  
  
((rreeffrreeiinn))  
IIss  ddaann  mmiijjnn  wweerrkk  ggeeddaaaann  
DDaann  kkaann  iikk  ddee  ssttrraaaatt  ooppggaaaaaann  
DDaann  zziiee  jjee  oopp  ddee  bbaaaaaaaaaaaaaann  
GGeeeenn  kkoosstteerr  mmeeeerr  vvoooorr  jjee  ssttaaaann  
DDaann  zziiee  jjee  ddee  vvrroolliijjkkee  ssnnuuiitteerr  
AAllss  kkoosstteerr  zzoo  jjoonngg  eenn  bblliijj  
WWaanntt  oomm  aallttiijjdd  aallss  kkoosstteerr  ttee  lleevveenn  
MMooeett  jjee  ssttaappeell  mmeessjjookkkkee  vvoooorr  zziijjnn  
LLaanngg  lleevvee  hheett  bbiieerr  eenn  ddee  kkllaarree  
HHeett  hheeeerrlliijjkkee  nnaatt  uuiitt  SScchhiieeddaamm  
DDee  vvrroouuwweenn,,  ddee  wwiijjnn  eenn  ddee  ssiiggaarreenn  
IInn  oonnss  hheeeerrlliijjkk  mmooooii  AAmmsstteerrddaaaaaamm  

  
BBeenn  iikk  iinn  CChhiillii  ooff  iinn  EEppee  
IInn  eellkkee  ccaafféé  oopp  hheett  RReemmbbrraannddttss  pplleeiinn  
WWaaaarr  nnoouu  ooookk  bbeeppaaaalldd  ggeeeenn  kkoosstteerr  
OOff  zzooiieettss  vvaann  ddiiee  aaaarrdd  kkaann  zziijjnn  
  
HHiijj  ddaannsstt  ddaaaarr  mmiijj  ffooxxttrroottjjee  
EEnn  jjiijj  ssllaaaapptt  ddaaaarr  nnooooiitt  aalllleeeenn  
WWaanntt  eeeenn  kkoosstteerr  iiss  ggeeeenn  zzoottjjee  
HHiijj  iiss  eeeenn  mmeennss  vvaann  vvlleeeess  eenn  bbeeeenn  
  
RReeffrreeiinn  
  
Te vinden op YouTube. Meezingen mag, als u het maar thuis doet. 
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Het Leeflang/Keijzer orgel wordt weer gestemd. 
 
Bijgaand 2 foto's van Richard Vos van Orgelmakerij Reil aan het werk. Hij heeft  
op 27-6, ons orgel gestemd. Het hoofdwerk met assistentie van Fred van de 
Kraats, op de foto's is hij bezig met het rugwerk, waarbij geen assistentie 
nodig is.  
 

          
 

Dirk Delsman. 
 

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 
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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        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 
 

Luthers erfgoed Arnhem 
 

        
 

D 
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Brochure ligt ook in de Lutherzaal. 
 

Pieter Oussoren 
 

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

     Glasvezel aansluiting 
          

 
 
 
 

Enige tijd geleden is de glasvezelkabel aangebracht. 
Ondanks vele verzoeken aan de KPN niet op de plaats waar 
wij de aansluiting wilde hebben, nl. bij de consistorie. 
Gelukkig is het nu nog gratis maar in week 34 zal een 
nieuwe kabel aangebracht worden die naar de consistorie 
gaat. Helaas moeten ze daarvoor nu wel een gleuf graven, 
langs ons tegelpad. 
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     Van de redactie  
 
U heeft nu bijna OPWAARTS weer geheel gelezen. Elk kwartaal laten we 180 
exemplaren drukken en worden via SMN post verzonden. Wellicht was u deze 
keer wel wat ongerust, waar blijft OPWAARTS?  
Tja….. de ene keer gaat het sneller dan een andere keer. Het voltooien van dit 
Herfstnummer moest gedaan worden terwijl ik in het buitenland verbleef. Ver 
weg en jetlag is nou niet een ideale combinatie. Maar goed het is toch gelukt. 
Week 36 heeft u deze OPWAARTS ontvangen. 
 
We wensen u veel leesplezier. 
 

Namens de redactie,  
Huib van Iwaarden 

 
 
 
 

 
 
Prachtige foto van ons kerkgebouw, voordat het huis van de buren, van Puffelen, is gebouwd. 
Waarschijnlijk een foto uit 1902. 
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Zonder liefde ben je nergens 
 

              
  

ss 
Liedboek 2013 

Karel Eykman, bij 1 Korintiërs 
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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  

Vacature   
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. 
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Druk: >totdrukwerk        Antillen 11, 7333PE Apeldoorn 055-533 77 22 
 
Bezorging: SMN POST,   Arnhemseweg 38, 7331BL Apeldoorn 
 

Verschijnt 4 maal per jaar 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


