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Gebed voor de Advent 
 

Lieve God, 
Om licht zijn we gekomen 
Licht in donkere dagen 
Licht op onze levensweg. 
  
Om warmte zijn wij gekomen 
Warmte voor koude handen 
Warmte die de kou verjaagt. 
  
Om blijheid zijn wij gekomen 
Blijheid om het feest dat komt 
Blijheid met mensen om ons heen. 
  
Om troost zijn wij gekomen 
Troost als het feest niet komt 
Troost om gemis. 
Om licht zijn wij gekomen 
  
Lieve God 
Met het licht van uw ogen 
Zegen ons. 
 
Amen. 
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Overdenking: Op weg via Advent naar Kerst 
 

Het OPEN DEUR kerstnummer 2022 
koos als thema “Verlangen”. Advent is 
wachten op, je klaar maken om het 
feest van Kerst te gaan vieren het; 
heeft ook een vorm van verlangen in 
zich. Verlangen op zich kijkt echter 
twee kanten uit: terug en naar voren. 
Verlang je terug naar de adventstijd en 
het kerstfeest van vroeger met alle 
nostalgie daarbij die je je maar kunt 
bedenken of kijk je vooruit? Hou je 
vast aan de kleurrijke verhalen die 
Lucas en Mattheüs vertellen en die 
voor een groot deel onze nostalgie 
hebben ingekleurd? In de geboorte-
kerk te Bethlehem is weinig te merken 
van dergelijke nostalgie. Als een soort 
vee word je door de ruimte gestuurd 
waar de geboorte plaats moet hebben 
gevonden. Opschieten, doorlopen 
want de volgende groep komt eraan: 
achter je of van de andere kant, het 
maakt niet uit. Het is al mooi dat je 
een foto kunt nemen. 

 
De foto laat de ster zien die in de vloer 
van de onder ruimte van de kerk is 

gemaakt. Het geeft geen emotionele 
beleving en zegt eigenlijk helemaal 
niets. Een artikel van Stephan de Jong 
(predikant van de Protestantse 
Gemeente Oudemirdum-Nijemirdum-
Sondel) in de OPEN DEUR over dichter 
Hans Andreus bracht me bij “The 
Lessons en Carols”, zoals deze 
jarenlang tijdens de kerstnacht in onze 
kerk werden gezongen en gelezen. 
Jaarlijks veranderden we teksten en 
liederen, al bleef het kerstverhaal van 
Lucas en Mattheüs niet onvermeld. 
Voor zover ik me kan herinneren werd 
er in ieder geval altijd één tekst uit het 
evangelie volgens Johannes gelezen. 
Dit had zeker te maken met de per-
soonlijke voorkeur die Mieke 
Heineman voor deze woorden van 
Johannes had.  
“In het begin was het woord, het woord 
was bij God en het woord was God. En dat 
woord was het licht voor de mensen”.  
Een voorkeur die Hans Andreus met 
haar deelde. Hij moest niets hebben 
van een gezellige kerstsfeer. Bij hem 
geen zwevende engelen. Wijzen uit 
het Oosten? Vergeet het maar. Zelfs 
Maria en Jozef zoek je tevergeefs. De 
schilderachtige sfeer van Lucas en 
Mattheüs vind je niet bij hem. Andreus 
kon zich vinden in de eenvoud van het 
Johannes- evangelie waarin de 
essentie van de geboorte wordt 
teruggebracht tot het “Woord dat 
Licht” wordt voor de mensen. Licht als 
beeld van God. Licht dat, verlangt naar 
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een beetje gerechtigheid, iets meer 
heelheid van Gods Schepping en 
vooral vrede. Verlangen naar een 
klimaat dat verbeterd wordt, naar een 
wereld waarin eerlijker gedeeld wordt 
en waar vrede boven oorlog – met al 
haar ingrijpende en onnodige geweld- 
zal gaan. In één zin de drie grote 
thema’s die onze tijd beheersen en 
waarin heel veel mis gaat. Waar je 
nauwelijks iets kunt vinden van de 
romantiek van de kerstgeschiedenis. 
Of zouden de soldaten uit Rusland en 
Oekraïne dit jaar ook een staakt-het-
vuren hebben in de kerstnacht om 
wellicht samen, ieder in de eigen taal 
het “Stille Nacht” te zingen. Een déjà 
vu uit de WO- I? Om vervolgens na de 
kerstviering hardhandig en bruut 
verder te gaan met moord, verkrach-
ting en ander geweld? Net als toen. 
Daar kan de kerstgedachte toch niet 
voor bedoeld zijn?! De profeet Jesaja 
wordt vaak in de adventstijd gelezen. 
U kent zijn woorden: 
 ”Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet 
een schitterend licht. Zij die in het donker 
wonen worden door een helder licht 
beschenen. 
  Het juk dat op hen drukte, de stok op hun 
schouder, de staf van de drijver, U hebt ze 
verbrijzeld, zoals Midjan destijds.  
   Iedere laars die dreunend stampte en 
elke mantel die doordrenkt is van bloed, 
ze worden verbrand, ze vallen ten prooi 
aan het vuur.” (Jes.9:1,3,4 NBV 21).  
Wat moet dat een schitterend licht 
zijn. Een licht dat alle problemen op 

kan lossen. Wie verlangt daar niet 
naar? Dit licht kan, volgens Andreus, 
alleen maar kind zijn, maar ook woord. 
Gods woord. Alleen Gods woord? 
Soms kan het woord van het licht zich 
laten zien als een moment van inner-
lijke lichtheid. Lichtheid in de mens 
zelf, die er alles aan kan en moet doen 
om dit licht te zoeken en dat woord te 
doen. En iedere keer wanneer dat licht 
in je komt, al is het voor even, dan is 
het Kerst. Feest van verlangen dat uit 
kan en zal komen. God brengt het licht 
en woord in een kind. Het is te simpel 
om te verwachten en te verlangen dat 
God in en door dit kind alles wel even 
zal regelen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zoals de foto laat zien is dat het licht 
niet alleen het duister wegduwt, maar 
ook voor warmte zorgt. In overdrach-
telijke zin doet het licht dat ook. Maar 
niet vanzelf. Het gaat er vooral om wat 
wij er mee doen. Ons verlangen om-
zetten in actie. Elke dag even kerst-
feest laten zijn! Het kan echt. 
Een tijd vol momenten van lichtheid 
gewenst.  

 
Ruud Bloemendal 
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In de kleine stad van Juda 

In de kleine stad van Juda, het geringe Bethlehem 
Is geschied wat in de Schriften staat gesproken over Hem 
Door Wie God aan ons onthult, hoe de schepping wordt vervuld. 

Wat de eeuwen door geloofd werd, neemt gestalte aan in Hem, 
Die ter wereld is gekomen in een stal in Bethlehem. 
En dit schamele begin, luidt de nieuwe toekomst in. 

Zoals de getuigen melden, is het Kind van Bethlehem, 
van de vrede taal en teken, loopt het leven uit op Hem. 
En zo wordt ons openbaar: Jezus maakt God voor ons waar! 

 
Bron: Cees Slegt 

 Nieuwerdiepervisserskoor/lied 153 
 
 
 

 
 

 
 
 



Contrast met Kerst 

Contrast met Kerst 
Wat vieren we op 26, 27 en 28 december? 
 
Op 25 december is het Kerst en dat feest associëren we vooral met hemelse 
vreugde, nieuwe geboorte, redding en verwachting. In vele streken is er niet 
alleen een tweede maar ook een derde en zelfs vierde kerstdag.  
De verhalen die bij deze dagen horen zetten ons direct met beide voeten op de 
grond. We zien weer waarom we een ‘redder’ nodig hebben zoals de naam van 
Jezus betekent (‘God zal redden’).  
 

26 december (Tweede 
kerstdag) is bijvoorbeeld 
de naam- en gedenkdag 
van Stefanus - de eerste 
martelaar van de kerk.   
 
Het nieuwe leven dat in 
Messias Jezus is versche-
nen is kwetsbaar en ten 
teken daarvan gedenken 
we op Tweede Kerstdag 
dat de jonge Stefanus 
gedood werd omdat hij te 

vrijmoedig zijn geloof in deze Messias beleed. Stefanus behoorde tot de groep 
eerste diakenen van de vroege kerk en werd gestenigd door woedende mede-
gelovigen in Jeruzalem (zoals meestal gelovigen door medegelovigen worden 
vermoord). 
 
27 december is de naamdag van de evangelist Johannes. Volgens de kerkelijke 
traditie zijn Johannes en Maria na Jezus’ hemelvaart naar Efeze verhuisd. Jezus 
had aan het kruis immers aan Johannes verzocht om voor Maria te zorgen als zijn 
moeder: Zoon zie uw moeder - moeder zie uw zoon... 
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Volgens de legende werd Johannes bij zijn leven in Rome bij de Latijnse Poort bij 
wijze van marteling in een bad met hete olie gegooid - wat hij overleefde! 
Vandaar dat hij ook wel Sint Jan in de Olie wordt genoemd. Nadat hij het bad 
met olie had overleefd werd Johannes door de Romeinse keizer   
Domitianus naar Patmos verbannen, waar hij het boek Openbaring schreef.   
Hij stierf, volgens de christelijke traditie, op zeer hoge leeftijd als laatste van de 
twaalf apostelen van Jezus. Hij is hiermee de enige apostel die een natuurlijke 
dood stierf.  
 

Op 28 december (‘Onnozele kinderen’) 
herdenken we de kindermoord in 
Bethlehem, waar koning Herodus op 
zoek naar dit nieuwgeboren koningskind 
alle jongetjes jonger dan twee jaar liet 
vermoorden. De naam van Jezus is er 
niet een om bang voor te zijn, hij is een 
ander soort heerser. Maar de naam van 
dictators als Herodes is wel degelijk 
angstwekkend. Uit behoudzucht 
moorden ze hun eigen kinderen uit.  
Vanwege Herodus’ moordzucht 
vluchtten Jozef en Maria met het kindje 
Jezus naar Egypte, zoals Rembrandt 
schilderde. 

Theo van Willigenburg 
 

Vanuit de Diaconie 

Oogstdienst 
Op 16 oktober was er weer een oogstdienst. Helaas kon ik er dit jaar niet bij zijn 
in verband met corona. Gelukkig was Paul alweer een beetje opgeknapt en kon 
hij de fruitbakjes ophalen bij Ans Kros Groenten en Fruit op het Operaplein. Op 
zondag stonden er 28 fruitbakjes bij het altaar. Onder leiding van Hans Meijnen 
en Marc Groeneweg zijn de fruitbakjes verdeeld en rondgebracht bij onze 
gemeenteleden. Heel erg bedankt allemaal! 
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Kerstboom 
Op zaterdag 3 december wordt de kerstboom opgetuigd. Hans Meijnen 
en Huib van Iwaarden gaan ervoor zorgen dat de boom wordt neergezet. 
Voor wie het leuk vindt om te helpen met optuigen is van harte welkom. 
De koffie staat om 10:00 uur klaar!   
 

Adventsmaaltijd 
Na twee jaar corona willen wij u graag weer uitnodigen voor een 
gezamenlijke Adventsmaaltijd.  
Op zondag 18 december, de 3e zondag van Advent, organiseren wij een 
feestelijke lunch. Deze maaltijd zal plaatsvinden na de dienst van 10:00 
uur in de Lutherzaal.  
U kunt zich weer opgeven met de intekenlijst in de Lutherzaal of 
telefonisch.  
Graag vernemen wij vóór zondag 11 december of u hierbij aanwezig wilt 
zijn. 
Lisette Roomer 06-2152 6405 of per mail op roomerlisette@gmail.com 
 

Lisette Roomer 
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Gebed bij het nieuwe jaar 
 

Dank U, Heer, 
U geeft een gloednieuw jaar. 
Geef me wijsheid, 
zodat ik een vriend kan zijn. 
  
Geef me een oog, 
zodat ik nood om me heen kan zien. 
Geef me geduld, 
zodat ik kan volhouden. 
  
Geef me dagen, 
die gevuld worden met Uw liefde. 
Geef me handen, 
die zegenen. 
  
Geef me armen, 
die omhelzen. 
Geef me een hart, 
dat liefheeft. 
  
Zoals U, 
mij lief hebt, 
mij omhelst, 
mij zegent, 
iedere dag opnieuw. 
  
Amen 

 
 

Bron: kerknet.be 
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In memoriam MAARTEN BRAND 
 
Nog in de kracht van zijn leven is ons eind september ontvallen ons gemeentelid en 
jarenlang kerkenraadslid Maarten Brand. Na een onverwachte alvleesklierontsteking en 
daaropvolgende ziekenhuisopname ging het steeds slechter. Tot groot verdriet van zijn 
familie en van ons als zijn mede gemeenteleden moest er afscheid worden genomen, 
waarna hij op 29 september jongsleden is overleden. 
Sinds 2012 was Maarten kerkenraadslid en na afloop van zijn eerste termijn in 2018  
bleef hij aan als ouderling, maar dan wel ‘met bijzondere opdracht’ namelijk de leden-
administratie. Op 17 april 2022 heeft hij zijn ambt neergelegd en hebben we daar met 
veel dank bij stilgestaan in de Paasdienst. 
Als bestuurder was Maarten overduidelijk de ‘senior’ in de kerkenraad: rustig en met een 
scherpe blik voor procedures en zorgvuldigheid. Het was duidelijk dat hij al vaak had 
gediend in kerkenraden en ook in de politiek bestuurlijk actief was geweest. In Deventer 
was hij bijvoorbeeld jarenlang voorzitter geweest van de kerkenraad van de Lutherse 
Gemeente (tot de fusie met de Protestantse Gemeente aldaar). 
Als dienstdoend ouderling viel Maarten op door de humorvolle wijze waarop hij, vooral 
bij de Muziekdiensten, de mededelingen deed. Maarten besteedde ook veel tijd aan het 
onderhoud in en vooral om de kerk, waardoor vooral de perken aan de voorkant er altijd 
piekfijn bijlagen.  
De taak die hem het meest aan het hart lag was de jaarlijkse herdenking van ds. Borgers 
en ouderling Koot, die in 1944 zijn weggevoerd en omgebracht in Duitsland. Maarten gaf 
dan eerste een gastles voor groep 8 van de basisschool ’t Schrijvertje, waarna de 
kinderen met hun leerkracht een korte plechtigheid bijwoonden in en bij de kerk, waar 
ook altijd de Last Post klonk. Omdat ’t Schrijvertje een Gereformeerde Basisschool is 
hoefde Maarten nooit uit te leggen wat een ouderling is, want er was altijd wel een 
jongen of een meisje die de vinger opstak en zei: “Mijn vader is ook ouderling”. Kom daar 
maar eens om op een gemiddelde basisschool! Maarten voelde zich thuis onder de 
kinderen, zoals hij zich ook thuis voelde tussen de ouderen van onze kleine 
kerkgemeenschap. Altijd met een kwinkslag, serieus als het moest, maar toch met een 
glimlach op de lippen. Wat zullen we die man missen! 
Bidden wij dat zijn nagedachtenis ons tot zegen mag zijn. 
 

Theo van Willigenburg 
voorzitter kerkenraad 

 
 

Hierna volgt de toespraak die Mascha de Haan-Brand heeft gehouden tijdens de afscheidsdienst 
van haar vader. 
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Update Maarten, deel 6 
 

Beste allemaal, in de vorige mail schreven we …. 
 

Zo begon de wekelijkse mail aan familie, vrienden en bekenden waarin we schreven over 
hoe het was met pappa (voor ons), Maarten voor jullie en ‘mijnheer Maarten’ voor de 
verpleegkundigen op de IC. 
 

Stipt iedere week na het overleg met de IC-artsen, nét niet stipt op hetzelfde uur van de 
dag. Ai, daar was pappa sterker in….  
 

Pappa was een man van de klok. We verdachten hem er altijd van, dat hij om de hoek 
bleef staan om toch maar echt, stipt op tijd, ons ergens op te halen of om op een 
verjaardag te komen. 
Pappa was een man van de klok: altijd om 16.00 uur twee stuks fruit. 
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Pappa was een man van de klok: Noppes en Nada altijd precies op tijd te eten en 25 
brokjes per keer.  
 

Bij zo’n wekelijkse update-mail was het goed zoeken naar de juiste woorden. En ook dat 
was pappa: spelen met woorden. Zijn sinterklaasgedichten zullen ons zeker bij blijven, 
zijn surprises ook (daar kom ik zo nog wel even op terug).  
Pappa hield van woorden, van debatteren, het laatste woord was graag van hemzelf. We 
zullen maar niet benoemen wie van de kinderen dat in het DNA heeft meegekregen.  
 

Hij kreeg zelfs een lintje, werd Lid in de orde van Oranje-Nassau, waarbij hij ‘werd 
getypeerd als betrouwbaar raadslid met een grote dossierkennis, die naast een 
liefhebber van felle debatten ook de verbinding zocht.’  
De dossierkennis en überhaupt algemene kennis verkreeg hij door goed lezen, veel te 
zoeken op internet. Hij bleek een goede internetdetective te zijn: zo wist hij over Karin, 
de vriendin van Lennard meer te vinden dan Lennard tevoren zelf wist. Het was niets dan 
goeds overigens. 
Hij maakte graag woordpuzzels, deed mee aan radiospelletjes over nieuwsweetjes (won 
een radio die op het toilet staat) en was een fervent Wordfeudspeler. 
In de afgelopen jaren haalde pappa veel voldoening uit het werken in de tuin voor en 
achter het huis. Hij vormde samen met Huib en Hans de Lutherian Mancave hier in 
Apeldoorn en deed het ‘cosmetische onderhoud’ aan de tuin. Hij besteedde heel veel 
aandacht aan Noppes en Nada. We hebben met elkaar genoten van een onwijs gezellig 
familieweekend afgelopen mei. Hij bleek daar een ongekend talent voor Kubb-spelen te 
ontplooien, volgens eigen zeggen geleerd in zijn diensttijd met het gooien van 
handgranaten.  
 

In sommige dingen was pappa niet zo goed. Zo kon hij niet goed koken, verder dan een ei 
kwam hij niet. Nou ja, bruine bonen met perziken uit blik met paprikapoeder, dat lukte 
nog net. Beetje vreemd na al zijn ervaringen als kok op de Rijncruises, waar hij over 
opschepte, maar goed.   
 

Hij was niet superhandig, laat het klussen maar aan mamma over. Ooit maakte hij een 
sinterklaassurprise. Hij had bedacht een taartdoos te geven, gevuld met strooigoed. En 
wij mochten die alleen openen met de platte onderkant onder en dus de gevulde deksel 
boven, zodat alles eruit zou vallen en we alles van de grond mochten oprapen. Hij heeft 
ons later opgebiecht, dat hij zelf minstens twintig minuten die doos van onderaf heeft 
willen vullen, terwijl hij hem zelf ook gewoon had kunnen omdraaien. Iets met ruimtelijk 
inzicht…. En zo heeft hij ook jaren gedacht, dat ruitenvloeistof aangevuld werd door 
regenwater via het roostertje aan de bovenkant van de motorkap. 
 

Maar goed, dat zijn incidenten natuurlijk. We herinneren pappa vooral als punctueel en 
accuraat. Handig, we kunnen nu alles netjes gedocumenteerd terug vinden. Hij kwam 
zijn afspraken altijd na. En als het een kwartiertje eerder of later werd, dan kregen we 
bericht. Want wat je belooft, kom je na. 
Pappa was sterk op het gebied van financiën en heeft regelmatig goede adviezen 
gegeven. Zowel aan ons als aan al die kerkrentmeesters. We plukken er nu de vruchten 
van. 
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Hij was op zich niet goed in sporten, maar wel heel trouw aan zijn donderdagochtend-
gym-groep. Ik mag hier opbiechten, dat we pappa zijn fysiofit T-shirt hebben 
aangetrokken onder zijn nette overhemd als laatste kleding. 
 

Miss me a little, but let me go. 
 

Deze tekst vonden we op een afgescheurd memovelletje in een van zijn agenda’s, toen 
we op de dag van wat zijn overlijden bleek te zijn in de ochtend op zoek naar gingen naar 
adressen. Het gaf ons een laatste zetje om het gesprek met het IC-team aan te gaan en 
de behandeling van pappa niet meer door te laten gaan.  Het is zijn handschrift op de 
kaart.  
 

Miss me a little…. 
 

Dat wordt ongetwijfeld moeilijk. We hebben zoveel van hem geleerd, adviezen gekregen, 
we hebben gelachen, goede gesprekken gehad. Missen wordt het ophalen van 
herinneringen. Dank je wel, pap. 
 

….but let me go…. 
 

Maar – en – laat me gaan. Daar zit niets anders op. We waren erbij in het ziekenhuis en 
zagen het gebeuren. Pappa overleed zo rustig, zo snel nadat hij in slaap werd geholpen 
en de beademing werd gestopt. Dat sterkt ons in de gedachte, dat het zo goed was, 
pappa was moe.  
 

Straks spreken we met de familie nog eenmaal het Luthers Avondgebed uit. In het 
vertrouwen, dat hij dat hoorde en meebad in het ziekenhuis. We bidden het straks 
opnieuw, voor hem en voor onszelf. Om verder te gaan. 
 
Dank je wel, pap. 
 

AAvvoonnddggeebbeedd  vvaann  MMaaaarrtteenn  LLuutthheerr  
 
HHeeeerr,,  bblliijjff  bbiijj  oonnss,,  wwaanntt  hheett  iiss  aavvoonndd    
eenn  ddee  nnaacchhtt  zzaall  kkoommeenn..    
BBlliijjff  bbiijj  oonnss  eenn  bbiijj  uuww  ggaannssee  KKeerrkk    
aaaann  ddee  aavvoonndd  vvaann  ddee  ddaagg,,    
aaaann  ddee  aavvoonndd  vvaann  hheett  lleevveenn,,    
aaaann  ddee  aavvoonndd  vvaann  ddee  wweerreelldd..    
  
BBlliijjff  bbiijj  oonnss  
mmeett  uuww  ggeennaaddee  eenn  ggooeeddhheeiidd,,    
mmeett  uuww  ttrroooosstt  eenn  zzeeggeenn,,    
mmeett  uuww  wwoooorrdd  eenn  ssaaccrraammeenntt..    

  
BBlliijjff  bbiijj  oonnss    
wwaannnneeeerr  oovveerr  oonnss  kkoommtt    
ddee  nnaacchhtt  vvaann  bbeepprrooeevviinngg  eenn  vvaann  nnggsstt,,  
ddee  nnaacchhtt  vvaann  ttwwiijjffeell  eenn  aaaannvveecchhttiinngg,,    
ddee  nnaacchhtt  vvaann  ddee  ssttrreennggee,,  bbiitttteerree  ddoooodd..    
  
BBlliijjff  bbiijj  oonnss  
iinn  lleevveenn  eenn  iinn  sstteerrvveenn,,    
iinn  ttiijjdd  eenn  eeeeuuwwiigghheeiidd..    
AAmmeenn..
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Liturgische spiritualiteit in de Lutherse kerk Apeldoorn 

Wie een dienst bezoekt in de Lutherse kerk aan de prof. Röntgenstraat wordt 
meegenomen in een viering die wordt aangestuurd door een gezongen liturgie 
(die je zo ook vindt in Duitsland of Scandinavië of elders waar Lutheranen 
vieren).  
Ondanks het feit dat Lutherse gelovigen niet bepaald vroom zijn en zeker niet 
‘bevindelijk’ kennen ze wel een eigen soort spiritualiteit die voortkomt uit die 
muzikale liturgie. Want “liturgie is de hemel op aarde brengen”. Je doet in een 
liturgie allerlei ‘onaardse’ dingen die geen ‘nut’ of ‘opbrengst’ hebben: je zingt 
oude teksten, vaak in lang vergeten talen, je zit, je staat, je knielt. Je richt je op 
een onzichtbare werkelijkheid die tastbaar wordt in een aan de hemel gewijde 
kerkruimte (dus ook niet bedoeld om daar koffie te drinken).  
Elke dienst begint met een gezongen Kyrie (Grieks) en Gloria (Latijn), waarmee 
de hemelse Koning wordt begroet als gastheer in zijn eigen huis. Het Kyrie wordt 
daarom ook niet voorafgegaan door een opsomming van wereld-ellende (zorgen 
over de wereld spreken we uit in de voorbeden). Voorafgaande aan het Kyrie 
klinkt een voorbereidingsgebed waarin schuld wordt beleden, een bemoedi-
gende zondagsantifoon en na het intochtslied een gezongen ‘Ere zij de Vader en 
de Zoon en de heilige Geest’.  
Vanzelfsprekend staat de gemeente op bij het Kyrie, het Gloria, de gezongen 
groet en het zondagsgebed. Want liturgie vieren is ook samen bewegen, samen 
spreken, samen stil zijn, samen luisteren. 
 

De vaststaande Schriftlezingen volgens het Oecumenisch leesrooster zorgen 
ervoor dat de dienst niet is opgehangen aan een ‘thema’, maar dat aloude 
teksten in al hun knoestigheid en soms vreemdheid tot klinken komen (niet voor 
niets lezen we graag uit de Naardense Bijbel). We komen niet naar de kerk om te 
horen wat we toch al wel weten. Als door al die Schriftwoorden heen een 
hemelse stem tot klinken komt, dan worden we graag door iets getroffen, in de 
war gebracht, ontroerd, soms op de kop gezet. 
De gebeden bieden vervolgens momenten van verstilling (weinig woorden die 
veel zeggen), gevolgd door een gezamenlijk gesproken Onze Vader (met 
gezongen doxologie). 
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Het heilig Avondmaal is voor veel Lutheranen een maandelijks hoogtepunt, met 
een gezongen Sanctus en Agnus Dei. We vormen een kring rondom het altaar en 
ervaren hoe Christus in deze kring tot leven komt wanneer wij brood en wijn 
delen. Niets is zo verwarmend als wanneer we tot slot hand in hand staan, elkaar 
aankijken en de voorganger ons een Bijbelwoord meegeeft, waarna hij of zij 
zingt: ‘Dankt de Heer want Hij is vriendelijk’ en wij antwoorden ‘Want Zijn 
goedheid duurt in eeuwigheid, halleluja’. 
Cantor en organist hebben een belangrijke (en fatsoenlijk betaalde!) rol in de 
dienst. Natuurlijk gaan we daarom na de zegen nog even zitten om te luisteren 
naar de solo die de organist als sortie op het Leeflangorgel ten gehore brengt. 
Gesterkt door dit uur zonder ‘doel’, ‘nut’ of opbrengst kunnen we dan beginnen 
aan onze dienst in de nieuwe week. 

 
Theo van Willigenburg 

 

Muziekdiensten – december 2022 januari en februari 2023 

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 december 2022 - 12.00 uur 
Beroemde Aria's en koren uit het oratorium Messiah van Georg Friedrich 
Handel 
 
Sopraan: Ingrid Nugteren; Alt: Ellis Dijkstra; Tenor: Theo van Willigenburg;  
Bariton: Timothé Beemster 
Kistorgel: Maurits Bunt; Gamba: Harald Bunt; Viool: Femke van der Winkel 

 
Het eerste deel van George Friedrich 
Händels beroemde Messiah is 
geschreven voor de Advents- en 
Kersttijd. Bijzonder is dat Händel niet 
terugkijkt op de geboorte van het 
kerstkind, maar het verhaal vertelt 
vanuit het perspectief van de 
verwachting door vooral de profeet 
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Jesaja aan het woord te laten.  We horen tijdens de muziekdienst van 11 
december enkele roerende aria's gebaseerd op Jesaja-teksten zoals: Comfort Ye, 
He shall feed his flock en Rejoice en het chorus And the glory of the Lord. 
Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Maarten Diepenbroek  
 
Eerste kerstdag 25 december 2020 - 12.00 uur 
Aria's en koralen uit Bach’s Weihnachtsoratorium 
 

Ingekaderd in een Lutherse liturgie 
brengen twee solisten, sopraan Iris 
Bouman en altus Jochem Baas, 
beroemde koralen en aria’s uit het 
hoogtepunt van Barokmuziek: het 
Weihnachtsoratorium van Johann 
Sebastian Bach. Zij worden begeleid op 
kistorgel door Maurits Bunt, op gamba 
door Harald Bunt en op viool door 
Cornelie Wannee. Samen zingen we 

enkele koralen mee, waaronder natuurlijk Luthers ‘Vom Himmel hoch da komm 
ich her’. Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter Oussoren. 
  

 
Zondag 8 januari 2023 - 12.00 uur 
O nata lux – Muziek voor Epifanie 
 

Op deze eerste zondag na Epifanie lezen 
we over de doop van Jezus door Johannes 
in de Jordaan: het eerste teken van zijn 
verschijning als Messias, het kwetsbare 
Lam Gods dat de zonden der wereld 
wegdraagt. Het met Kerst geboren licht 
(nata lux) gaat nu schijnen in de wereld. 
Daarom klinkt tijdens deze muziekdienst 
Morten Lauridsens beroemde O Nata Lux, 
maar ook een diep verstilde compositie 
van de Letse componist Peteris Vasks: 
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The Fruit of Silence. Van de Nederlandse dirigent Daniel Rouwkema zingen we 
zijn koorgebed God be in my head.  
 
Uitvoerenden zijn: Lisa Bunt (sopraan), Ellis Dijkstra (alt), Theo van 
Willigenburg (tenor), Alexander Bunt (bariton) en Maurits Bunt (piano en orgel). 
Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter Oussoren. 
 
Zondag 12 februari 2023 - 12.00 uur. 
O Jesu Christ, meins Lebens Licht 
 

Op deze zondag lezen hoe Jezus duidelijk 
maakt dat hij gekomen is om de Wet en de 
Profeten (het Oude Testament dus) te 
vervullen. In Hem is Gods licht ten volle gaan 
schijnen. 
Daarom klinkt het openingskoor uit Cantate 
118 O Jesu Christ, mein Lebens Licht. Die 
cantate is eigenlijk een koorfantasie die veel 
gezongen werd bij rouwplechtigheden. 
We combineren dat openingskoor met Bachs 
beroemde koraal Christus der ist mein Leben 
(BWV 295). Uitvoerende zijn Lisa Bunt 
(sopraan), Gerben van den Bosch (altus), Theo 

van Willigenburg (tenor), Alexander Bunt (bariton), Maurits Bunt (orgel) en 
Harald Bunt (gamba). 
In deze Muziekdienst horen we voor het eerst ons Hongaarse gemeentelid Péter 
Thiering op zijn barock blokfluit. Hij zal tijdens de collecte een deel spelen uit 
Bach’s Triosonate in d-klein (BWV 527). 
Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter Oussoren 

Theo van Willigenburg 
 

Nieuwjaarsconcert zondag 1 januari 2023 

Er is geen kerkdienst op 1 januari om 10.00 maar wel een Nieuwjaarsconcert dat 
om 12.00 uur. Dat concert begint met het zingen van Psalm 90a en de intro-
ductie van het 12-jarige Russische pianotalent Demian Filatov. Demian is aan het 
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begin van de Oekraïne-oorlog met zijn ouders naar Nederland gevlucht. Hij 
woont nu in het AZC van Assen met zijn ouders, zus en broer. Zijn moeder Katya 
Filatova is tolk-vertaler Russisch-Engels en spreekt inmiddels al goed Nederlands. 
Demian is onlangs toegelaten tot de prestigieuze pianoafdeling van het 
Conservatorium van Amsterdam waar hij verder gaat studeren als solo-pianist. 
 

Tijdens het Nieuwjaars-
concert in onze kerk zal 
Demian een half uur lang zijn 
lievelingsmuziek spelen, 
waarna we elkaar, onder het 
genot van oliebollen en een 
glaasje, een gezegend 
Nieuwjaar toewensen.  
 
 

Theo van Willigenburg 
 

Gebed bij Eeuwigheidszondag 

Vol herinnering zijn onze gedachten 
vol verdriet omdat hun leven ten einde ging. 
Vol dankbaarheid om wat zij ons gaven. 
 

Laten deze namen waarmee wij hen kenden  
niet vergeten raken.  
Laat de naam waarmee God hen riep  
niet verloren gaan. 
 

Het werk van hun handen,  
nu ons toevertrouwd, 
laat het niet tevergeefs geweest zijn. 
 

Wij bidden tot God: 
Verzamel hun namen bij Uw getrouwen  
in Uw eeuwigheid.  
 

Amen 
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“Met het mes op tafel”. 

Het leuke aan over alles mogen schrijven is dat ik nooit lang hoef na te denken 
over wat ik ga schrijven. Er is altijd wel een onderwerp waar ik me druk over 
maak, of iets dat ik leuk vind. Deze keer is het niet zo moeilijk waar ik het over 
wil hebben. In maart heb ik mij opgegeven voor de quiz ‘met het mes op tafel’.  
Daarvoor moest ik eerst een testje op internet doen. Als je daarvoor genoeg 
punten haalde kon je je daadwerkelijk opgeven. Nou, dat haalde ik dus, en ik heb  
het inschrijfformulier ingevuld en opgestuurd. Binnen no-time kreeg ik een 
reactie dat ik voor een selectiedagen mocht komen. Ze waren namelijk vooral op 
zoek naar vrouwen. Niet dat dames anders behandeld werden dan mannen, 
maar kennelijk geven vrouwen zich minder snel op.  
Op de selectiedag reisde ik naar Hilversum Mediapark om de eerste selectiedag 
mee te maken.  
Ergens in een hal stond een opstelling als een eindexamen in een gymzaal: losse 
tafeltjes met een stapeltje lege blaadjes en een balpen. Er waren ongeveer 30 
deelnemers, en inderdaad: de vrouwen waren in de minderheid. 
De regie kwam binnen en vuurde 90 vragen in rap tempo op ons af. Weinig tijd 
om na te denken, en al helemaal niet om achteraf te corrigeren.  
Het begon gelijk al lekker: wat is de hoofdstad van Chili? Eh…. Eh.. Ergens in mijn 
hoofd kwam ik niet verder dan Santiago de Compostela. Maar ik wist ook dat dat 
niet goed was, want dat ligt ergens in Spanje. Omdat het de eerste vraag was, 
kon ik nog wel even nadenken terwijl de andere vragen gesteld werden. Ik kwam 
er niet op. Na afloop vroeg ik het aan een medekandidaat, en die zei: ‘Santiago’. 
Zonder ‘de Compostela’ dus, .... duh… Stom, stom, stom. 
Na die vragen werd alles nagekeken, en de mensen die meer dan 51 vragen goed 
hadden, mochten naar de regie voor een gesprekje. Ik zat bij de gelukkige 12, en 
ook het gesprekje ging wel goed. Ik moet zeggen dat dat mij wel opluchtte: ik 
was niet dom. (Niet dat iemand mij ooit dat idee had gegeven hoor, hooguit 
ikzelf) 
Een week later was de tweede selectieronde: Een proefspel. Weer naar Hilver-
sum, maar nu werden de reiskosten vergoed. Omdat het lopende seizoen nog 
bezig was, was het proefspel in de setting zoals die op tv kwam. Best leuk om te 
zien, maar kleiner dan gedacht. Het proefspel ging ook goed, dus het was nu 
zeker: ik mocht meedoen! 
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Omdat ze voor de uitzendingen mensen bij elkaar zoeken die ongeveer dezelfde 
score in de selectieronde hadden, werd ik niet ingedeeld in maart, of in mei. Het 
werd september.  

Op 20 september ging ik vol 
zenuwen richting Hilversum.  
‘s Middags naar de kapper 
geweest: als je haar maar goed 
zit. Na ontvangst in dezelfde 
studio als het proefspel werd ik 
naar de make-up verwezen. 
Wat een lagen gaan er op je 
gezicht om je er een beetje uit 
te laten zien op tv. zeg. Maar 
goed, ik zag er prachtig uit. 

Kennismaking met Herman van der Zandt (hij is net zo leuk als ze zeggen. Hij 
stelt je echt op je gemak), en Milou de bardame en Martin de pianist, en daar 
gingen we. 
Ik had supporters mee in de personen van mijn vader en broer, en twee 
vriendinnen, hoewel ik daar tijdens het spel niet zo veel aan heb gedacht.  
Bij de eerste twee rondes had ik al direct pech met vragen die ik niet wist, maar 
daarna ging het beter. Mijn eerste doel was bereikt: niet al eerst afvallen. De 
twee mannen tegen wie ik moest spelen, waren in het proefrondje voor de 
uitzending heel goed, maar tijdens de opname hadden zij minder geluk met de 
vragen. De mooiste vraag vond ik zelf: welke stroming van het protestantisme is 
heel groot in Zweden en Duitsland? Hoe verzonnen ze het? Het Lutheranisme. 
En ook mijnheer twee moest het onderspit delven…… Ik was de dagwinnaar van 
een aanzienlijk bedrag, en ik mocht gelijk door naar de opname voor donderdag. 
Even snel omkleden, make-up bijwerken, en weer naar de opname. Deze 
uitzending was nog spannender dan de eerste, bijna lag ik er na de eerste vier 
ronden uit. Met de hakken over de sloot. Mijn laatste overgebleven 
tegenstander wist heel veel. Hij was tenslotte ook dagwinnaar geweest, op 
maandag. Op het laatst had hij de mogelijkheid om een vraag te vervangen. Dat 
deed hij ook, maar hij verving een vraag die hij goed had, en de vervangende 
vraag wist hij niet. Ik ook niet, maar nu hadden we er allebei drie goed. Shoot-
out…. Wie is de zanger van `U2? Ook dat wisten we allebei, maar hij was één 
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seconde sneller met antwoorden. Dus hij won. Terecht naar mijn mening, maar 
voor mijzelf vond ik het wel jammer natuurlijk.  
Ik had het niet veel beter kunnen doen dan ik gedaan heb, en ik heb een hele 
leuke ervaring gehad. En dat was helemaal het oorspronkelijke plan. 

 
Anna Leentfaar 

 

Gelukkig Nieuw Jaar! 

 
Theo van Willigenburg 
Marc Groeneweg 
Paul Roomer 
Lisette Roomer 
Koos Mechielsen 
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Agenda 

December 
11 Muziekdienst. 

Beroemde Aria’s en koren uit het Oratorium 
Messiah van G. F. Handel  
Zie blz.: 16 

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

13 Kerkenraadsvergadering 19.30 uur  
18  Adventsmaaaltijd   Na afloop van de 

kerkdienst 
25 Muziekdienst. 

Aria’s en Koralen uit Bach’s 
Weihnachtsoratorium. Zie blz.: 17 

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

 

Januari 
1 Nieuwjaarsconcert – Demian Filatov piano. 

Zie blz.: 19 
12.00 uur Koffie/thee vanaf 11.00 

uur in de Lutherzaal. 
nnb Kerkenraadsvergadering 19.30 uur  
8 Muziekdienst. 

Morten Lauridsens: O nata lux – muziek 
voor Epifanie. Zie blz.: 17 

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

 

Februari  
nnb Kerkenraadsvergadering 19.30 uur  

10 Herdenking ds. P. Borgers en de  
hr. A. Koot (datum onder voorbehoud) 

11.00 uur  

10  Deadline inleveren Kopij OPWAARTS   

12 Muziekdienst. Bach Cantates. 
O Jesu Christ, meins Lebens Licht 
Zie blz.: 18 

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

 

Mutaties 
Overleden:     
Mw. I.F. v.d. Broek Eper Veste 41 78161AC  Epe 
Hr. R.P.P. Zarges Hattemseweg 42 7335JM Apeldoorn 
Hr. M.J. Brand Mozartstraat 139 7391XG Twello 
Verhuisd                                         naar:   
Hr. R.P. Bloemsma Kon. Lodewijklaan 2k 215  7314GD  Apeldoorn 

 Ingeschreven:  
Mw. A.B. Klaassens  Loolaanflat 27/112 7391AG Apeldoorn 
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Datum Zondagsnaam Bijzonderheden Antependium 

Aanvang Voorganger   2e collecte 

4 december 2e Advent   paars 

10.00 uur mw. H. de Reus   orgelfonds 

11 december 3e Advent Muziekdienst paars 

12.00 uur ds. M. Diepenbroek   muziekfonds 

18 december 4e Advent Avondmaals- paars 

10.00 uur ds. J. Eldering dienst diaconie 

24 december Kerstavond   wit 

  GEEN DIENST     

25 december 1e Kerstdag Muziekdienst wit 

12.00 uur ds. P. Oussoren   diaconie t.b.v. 

      de Herberg 

1 januari Epifanie Nieuwjaars- wit 

12.00.uur   concert muziekfonds 

8 januari 1e zondag na Epifanie Muziekdienst wit 

12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 

15 januari 2e zondag na Epifanie   groen 

10.00 uur ds. J. de Heer   orgelfonds 

22 januari 3e zondag na Epifanie Avondmaals- groen 

10.00 uur ds. L. van Hilten dienst diaconie 

29 januari 4e zondag na Epifanie   groen 

10.00 uur ds. J. Eldering -   restauratiefonds 

  Schenkel     

5 februari Septuagesima   groen 

10.00 uur hr. R. Bloemendal   orgelfonds 

12 februari Sexagesima Muziekdienst groen 

12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 

19 februari Quinquagesima   groen 

10.00 uur ds. I. Pijpers   restauratiefonds 

26 februari Invocabit Avondmaals- groen 

10.00 uur ds. G. van der Maas dienst diaconie 

5 maart Reminiscere   paars 

10.00 uur ds. J. Eldering -   orgelfonds 

  Schenkel     
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Ontvangst Voorbereiding Organist Koffiedienst 

Mededelingen Schriftlezingen Cantor Koster 

mw. A. Leentfaar hr. J. Mechielsen hr. D. Zwart mw. A. Leentfaar 

hr. J. Mechielsen mw. A. Leentfaar hr. E. Brasz hr. H. v. Iwaarden 

hr. J. Mechielsen hr. J. Mechielsen hr. M. Bunt mw. L. Roomer 

hr. P. J. Roomer hr. P. J. Roomer hr. T. v. Willigenburg HCvI & EB 

mw. A. Leentfaar mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart mw. J. Kleinbussink 

hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg hr. E. Brasz hr. F. v.d. Kraats 

        

        

mw. L. Roomer mw. L. Roomer hr. M. Bunt mw. A. Leentfaar 

hr. P. J. Roomer hr. P. J. Roomer hr. T. v. Willigenburg mw. L. Roomer 

      HCvI & EB 

      diaconie 

      HCvI & EB 

mw. A. Leentfaar mw. A. Leentfaar hr. M. Bunt mw. A. Leentfaar 

hr. J. Mechielsen hr. J. Mechielsen mw. L. Bunt HCvI & EB 

hr. J. Mechielsen hr. J. Mechielsen hr. D. Zwart mw. C. Honders 

hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg hr. E. Brasz hr. F. v.d. Kraats 

mw. L. Roomer mw. L. Roomer hr. M. Bunt mw. J. Kleinbussink 

hr. T. v. Willigenburg hr. T. v. Willigenburg mw. L. Bunt hr. H. v. Iwaarden 

mw. L. Roomer mw. L. Roomer hr. D. Zwart mw. A. Leentfaar 

hr. P. J. Roomer hr. P. J. Roomer hr. E. Brasz hr. F. v.d. Kraats 

        

mw. A. Leentfaar hr. M. Groeneweg hr. M. Bunt nw. C. Honders 

hr. M. Groeneweg mw. A. Leentfaar mw. L. Bunt hr. H. v. Iwaarden 

hr. J. Mechielsen hr. J. Mechielsen hr. M. Bunt mw. L. Roomer 

hr. P. J. Roomer hr. P. J. Roomer hr. T. v. Willigenburg HCvI & EB 

hr. J. Mechielsen hr. J. Mechielsen hr. J. Kleinbussink mw. J. Kleinbussink 

hr. T. v. Willigenburg hr. T. v. Willigenburg hr. E. Brasz hr. F. v.d. Kraats 

mw. L. Roomer mw. L. Roomer hr. J. Kleinbussink mw. A. Leentfaar 

hr. P. J. Roomer hr. P. J. Roomer hr. E. Brasz hr. H. v. Iwaarden 

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

hr. M. Groeneweg mw. A. Leentfaar mw. L. Bunt hr. F. v.d. Kraats 
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Verjaardagen van de 75-plussers                                                     

 

December    
6 Hr. W.E.J. van Voorthuisen Molenstraat 90 7391AK Twello 
6 Mw. I. Daniels Dorpstraat 62c 8171BS Vaassen 

11 Mw. M.M.M. Delsman-Kresmer Sterrenlaan 14 7314KJ Apeldoorn 
14 Hr. R.P. Bloemsma Koning Lodewijklaan 2K 215 7314GD Apeldoorn 
14 Mw. L.M. Halsema-Kreyssig De Hovenlaan 7 7325ZD Apeldoorn 
19 Hr. J.N. v.d. Braak Loolaan 392 7315AD Apeldoorn 
25 Mw. J. Eijlander Beethovenlaan 26 7333CD Apeldoorn 

Januari    
4 Mw. L.H.A. Homburg Breeuwershoeve 11 7326SN Apeldoorn 

15 Mw. J. Brasz-Doren Ordermolenweg 62 7312SL Apeldoorn 
24 Mw. A.A. Plomp Vosselmanstraat 208 7311CL Apeldoorn 
27 Mw. H.A. Walgien-Rietman Operaplein 207 7323EJ Apeldoorn 
28 Mw. C.W. v.d. Heuvel-Meijer Weemeweg 6-MANT 8162EV Epe 

Februari    
12 Mw. J.E. Stegeman Zuiderlaan 11 7322HL Apeldoorn 
25 Hr. J.L.Q. Meijnen Elspeterweg 25 8171ER Vaassen 

 
Van de kerkrentmeester 

 
In OPWAARTS 102-2 zal het financieel overzicht van 2021 worden geplaatst. 
 

Over & Uit  
 
Dag Theo, 
Alle stukken heb ik in goede orde ontvangen en gelezen, je wordt hartelijk bedankt voor 
je uitleg. Het zal voor veel ouderen een enorme verandering zijn in hun geloof in het 
hiernamaals. Maar gelukkig lezen ze niet allemaal de betreffende bladzijde uit jouw 
boek. Wist je overigens dat wanneer je een Twentenaar vraagt naar de betekenis van 
'uut de tied goan' het antwoord is, je raadt het al, "goan hemelen". 
 

Hartelijke groet, 
Dirk 
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Sponsor mijn eerste CD opname! 

 
 
Maurits Bunt is organizing this fundraiser. 
Welkom, mijn naam is Maurits Bunt, ik ben een jonge, net afgestudeerde musicus 
(organist/kerkmusicus/klavecinist/beiaardier) en ik heb plannen gemaakt voor de 
opname van mijn debuutalbum met orgelmuziek van Bach en Clérambault. Hiervoor reis 
ik binnenkort af naar het zonnige zuiden van Frankrijk, en wel naar de stad Rodez. Om 
deze opname te bekostigen is er behoorlijk wat geld nodig: ± € 3.000, - (reis, verblijf, 
stemmen orgel, opnametechnicus, productie Cd’s). 
 

Helpt u mij dit doel te bereiken? 
https://www.gofundme.com/f/debuutalbum 
 
U zult in deze productie een dialoog horen tussen enerzijds Duitse en Franse 
barokmuziek, en anderzijds twee verschillende historische franse barokinstrumenten. 
Met op het programma onder meer de Piece d'Orgue en de canonvariaties over 'Vom 
Himmelhoch' van Johann Sebastian Bach en de twee prachtige suites van de Franse 
componist Louis Nicolas Clérambault. 
 
Wanneer u een bedrag van €25,- of meer doneert, stuurt u mij dan een mail met uw 
naam en adresgegevens (cd@mauritsbunt.nl), zodat ik u als eerste een exemplaar van 
het album kan toesturen. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw steun! 
Zie voor informatie over mijn werkzaamheden als musicus www.mauritsbunt.nl 
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Maurits Bunt – concertagenda 

11.12.2022, 12:00 uur 
Apeldoorn, Lutherse kerk 
Muziekdienst 
 
15.12.2022, 19:00 uur 
Groningen, Martinitoren 
Kerstspecial op de Martinibeiaard 
 
16.12.2022, 20:00 uur 
Blauwkapel (Utrecht), Kapel 
Kerstconcert Geistliches Consort (muziek van o.a. Praetorius en Schütz) 
 
23.12.2022, 20:00 uur 
Deventer, St. Nicolaas of Bergkerk 
Kerstconcert Geistliches Consort (muziek van o.a. Praetorius en Schütz) 
 
08.01.2023, 12:00 uur 
Apeldoorn, Lutherse kerk 
Muziekdienst 
 
19.01.2023, 19:30 uur 
Nijkerk, Grote kerk 
Vesperdienst met Geistliches Consort 

unt 

Is koude slecht voor je orgel? 

In het novembernummer van “De Orgelvriend”, stond een interessant artikel 
over het verwarmen van de kerk. Nu de gasrekening een aanslag op de financiële 
mogelijkheden doet, kwam de vraag naar voren: Is koude slecht voor je orgel? 
 
Om het in zijn geheel te kunnen plaatsen zonder de lay-out te veranderen is de 
lettergrootte iets kleiner dan u gewend bent. Maar omdat stookkosten zo’n 
actueel onderwerp is, wilden wij het u niet onthouden.  
Overigens proberen we nog steeds op zondagmorgen u in een behagelijke warme 
kerk te ontvangen.  



Jaargang 102 nr. 1 blz. 29 
 

 
 
 
 
 



Jaargang 102 nr. 1 blz. 30 
 

 
 
 



Jaargang 102 nr. 1 blz. 31 
 

En dan was er de kerstboom 
 
En dan was er de kerstboom. De geschiedenis van die boom is als een bos 
waarvan men de bomen niet meer ziet; dus vice versa aan het spreekwoord. Een 
dennenboom, waarvan het lied rept, is al nooit aan de orde geweest, doch een 
spar, die gelijkmatigere takken bezit. Dat in Nederland toch van een 
dennenboom wordt gesproken, zal het gevolg zijn van een ongelukkige vertaling: 
Tannenbaum betekent letterlijk spar; een dennenboom is in het Duits een Föhre 
of Kiefer. 
      De vroegste meldingen van iets als een kerstboom dateren uit de vijftiende 
eeuw, uit Estland en Duitsland. In de Middeleeuwen daarentegen bestond al wel 
de kerkelijke paradijsboom, de Boom der Kennis van Goed en Kwaad. Dat 
was een loofboom die in het voorportaal werd opgesteld tijdens het feest voor 
Adam en Eva op 24 december. Naast bloemen van papier, vergulde noten, gebak 
en suikergoed hingen er appels in, de verboden vrucht waarin Eva had gebeten 
voordat Adam en zij uit het paradijs werden verjaagd. Een hardnekkig verhaal wil 
dat Maarten Luther, op zoek naar een tegenhanger voor de katholieke 
kerststal, zo'n paradijsboom in huis heeft gehaald en er geschenken voor zijn 
kinderen onderlegde, om van Kerstmis een geeffeest te maken. Dat laatste is 
hem zoals iedereen weet gelukt, maar dat van die boom is volledig 
verzonnen. Een zekere Carl Schwerdgeburth vervaardigde in 1856 zelfs een prent 
van Luther en zijn gezin rond een kerstboom in 1536, die tot in Amerika werd 
verspreid.   
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     Het eerste concrete bericht over een kerstboom dateert uit 1605, toen een 
inwoner van Straatsburg meldde dat aldaar met Kerstmis sparren in salons 
werden neergezet, met daarin papieren rozen, goudkleurige figuurtjes, appels, 
wafels en suikerkransjes. Vermoedelijk vanwege de vermeende lutheraanse 
oorsprong duurde het lang voordat het versierde boompje zich vanuit de Elzas 
verspreidde. In 1774 beschreef Wolfgang Goethe in Die Leiden des jungen 
Werthers er een met geschenken eronder. Goethe zou hierdoor een beroemd 
propagandist van de kerstboom worden, al had hij hem niet eens in de glorieuze 
staat gezien waarmee hij uiteindelijk de wereld zou veroveren. Na 1830 kwamen 
goedkope stearine-kaarsen in productie, die hoewel dun niet meteen krom 
smolten en daardoor als boomverlichting konden dienen. Voor mensen die nog 
geen elektrisch licht bezaten, moet een boom met brandende kaarsjes een 
hemelse aanblik hebben geboden. 
      Engeland was een van de eerste landen die dit gebruik omarmden, 
begrijpelijk vanwege de vele Duitse royals aan het Britse hof. Al in 1800 stond 
op Buckingham Palace een kerstboom, maar de traditie van 'dat aardige Duitse 
speeltje' (Dickens) verbreidde zich pas over het land nadat in 1841 prins Albert 
von Saksen-Coburg, echtgenoot van Queen Victoria, er een liet oprichten. Het 
Nederlandse debuut van de kerstboom vond volgens de volkskundige Ton 
Dekker in 1835 plaats, in het Betuwse Hemmen, waar dominee Otto Heldring 
hem aantrof in het huis van baron van Lynden. Heldring, die 
zich bekommerde om daklozen, alcoholisten en gevallen vrouwen, zag er 
meteen een middel in om hen ontvankelijker voor het evangelie te maken en 
zette het jaar daarop een boom neer in het lokale kerkje. 
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Afbeelding van een kerstboom uit 1855 in Notenkraker-Muizenkoning, een vertaald 

sprookje van de Duitse schrijver E.T.A. Hoffmann. Het afgebeelde milieu moet 

protestants zijn, want de kerststal ontbreekt. De stearine-kaarsjes zitten wel in de boom, 

zo niet de gekleurde kerstballen. www.geheugenvannederland.nl 
     Vermoedelijk hebben Duitse immigranten, waarvan er toen velen waren, de 
boom naar Amsterdam meegenomen, waar in 1844 een Duitse banketbakker 
adverteerde met een 'luisterrijk Geillumineerde Kersboom', die duizenden 
kijkers trok. Halverwege de negentiende eeuw haakten de pas opgerichte 
orthodox-protestantse zondagsscholen in, die in navolging van Luther Jezus als 
kindervriend naar voren wilden schuiven en daartoe met Kerstmis voor hun 
veelal arme leerlingen presentjes onder een boom legden. 
De sterk Duitse Oranjes bedachten een variant op deze beginnende traditie. 
Willem III plaatste in 1871 een boom met presentjes in paleis Het Loo. Uit 
krantenverslagen kon het publiek leren dat die presentjes niet louter bij arme 
kinderen hoefden te belanden, want ten paleize verschenen slechts kinde-
ren van 'de notabelste ingezetenen van Apeldoorn'. Het hoeft niet te verbazen 
dat de Oranjes, in tegenstelling tot het Engelse koningshuis, weinig invloed op 
onze kerstviering hebben uitgeoefend. Maar dat geldt eigenlijk voor onze hele 
cultuur, al betogen monarchisten immer het tegendeel. 
 

 
 
Het donker lag als een deken over het besneeuwde landschap bij Wittenberg in 
het huidige Duitsland toen een man in een monnikspij op kerstavond 1536 door 
het bos liep. 
Hij liet zich leiden door de sterren, en toen hij in het zwakke schijnsel een klein 
dennenboompje ontwaarde, bleef hij plotseling staan. Hij greep het met beide 
handen beet en wist het boompje met veel moeite uit de bevroren grond te 
trekken. 
Vervolgens sleepte hij het mee naar huis, en geïnspireerd door de sterren 
versierde hij de groene dennentakken met kaarsen. 
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Hij riep zijn gezinsleden erbij, die allemaal gezellig rond de boom gingen zitten, 
en met een plechtige stem vertelde hij hen over het wonder van Bethlehem. De 
man heette Maarten Luther, maar het verhaal is verzonnen. 
Verhaal over Luther is een mythe 
Halverwege de 19e eeuw ontstond het verhaal dat de kerkhervormer Maarten 
Luther als eerste een kerstboom in huis had gehaald. 
Dat idee sloeg aan, en hoewel het vandaag de dag nog steeds in allerlei boeken 
staat, is er geen enkel bewijs voor. Kerstbomen waren in zijn tijd al wel 
gebruikelijk, maar we weten niet of hij er ooit eentje heeft gehad. 
Traditie komt uit Duitsland 
Hoewel Luther niet de bedenker van de kerstboom is en geschiedkundigen er 
niet achter kunnen komen wie dat dan wel is, staat vast dat de traditie begin 16e 
eeuw in het westen van Duitsland begon. 
Een van de oudste bronnen die een soort kerstboom vermeldt, komt uit het 
Duitse Freiburg en is in 1419 geschreven. Een groep bakkersknechten zou een 
boom vol appels, koekjes en glitter gezien hebben in een herberg. 
Een latere bron maakt gewag van een versierde boom in de kathedraal van 
Straatsburg in 1539, terwijl een kroniek uit 1570 beschrijft hoe Bremer 
ambachtslieden een boom optuigden met appels, noten, dadels en bloemetjes 
van papier. 
Er zijn weinig concrete beschrijvingen van vroege kerstbomen voorhanden, maar 
uit juridische documenten blijkt dat de traditie in de loop van de 16e eeuw in 
Duitsland vaste voet aan de grond kreeg. 
In ieder geval zag het stadsbestuur van Freiburg zich rond kerst 1554 
genoodzaakt het omhakken van naaldbomen te verbieden. 
En in de Elzas werd in 1561 bepaald dat burgers er één per huishouden mochten 
vellen. 
Van oudsher worden bomen door een groot aantal volkeren in verband gebracht 
met wedergeboorte en eeuwig leven. Zo stonden naaldbomen centraal bij de 
viering van de winterzonnewende door de oude Germanen, eind december. 
Ze versierden hun huizen met groene takken om aan te geven dat het licht en 
het leven terug zouden keren na de lange winter. Maar of er een verband 
bestaat tussen prechristelijke tradities en de moderne kerstboom, is onzeker. 
Kerk omarmt kerstboom aarzelend 
De mogelijk heidense oorsprong van de traditie was de kerk echter een doorn in 
het oog, en in de 17e eeuw kwamen de geestelijken ertegen in het geweer. Zo 
klaagde de theoloog Johann Conrad Dannhauer in 1647 dat de kerstboom meer 
aandacht kreeg dan Gods woord. 



Jaargang 102 nr. 1 blz. 35 
 

Maar helaas voor de kerk was de kerstboom niet meer weg te denken, en vooral 
de Duitse adel omarmde de traditie. 
De kerstboom kwam in de plaats van de katholieke kerstkribbe, die in de 13e 
eeuw was doorgebroken maar in de 16e door de protestanten werd afgewezen. 
Zijn uiteindelijke doorbraak beleefde de kerstboom in de 18e eeuw, toen de 
populaire schrijver Johann Wolfgang Goethe hem een rol gaf in zijn werken. In 
de 19e eeuw verschenen er zelfs kerstbomen in Duitse kerken. 
Vorsten maken boom geliefd 

Rond die tijd begon de kerstboom ook 
buiten Duitsland te wortelen: Duitse 
edelen die in het buitenland woonden, 
namen de traditie mee. 
In Groot-Brittannië drukte de 
krant Illustrated London News in 1848 een 
prent af van de Britse koninklijke familie 
rond een kerstboom. 
De tekening van koningin Victoria en prins 
Albert bezorgde de kerstboom volgens 
historici zijn doorbraak in Engeland, al was 
het niet de eerste keer dat er een in 
Windsor Castle stond.  

 

Als kind had koningin Victoria namelijk kennisgemaakt met de kerstboom: haar 
grootmoeder van vaderszijde, Charlotte van Mecklenburg-Strelitz, was een 
Duitse prinses. In de jaren 1840 zetten Victoria en haar man, een prins uit 
Duitsland, de kersttraditie voort. 
Migranten nemen traditie mee 
In de loop van de 19e eeuw sloeg de kerstboom aan in de VS. Dat was met name 
te danken aan de duizenden Duitse immigranten die de Atlantische Oceaan 
overstaken met kerstversiering in hun koffer. 
In 1860 wist de krant Philadelphia Bulletin te melden dat er nauwelijks een huis 
te vinden was zonder kerstboom. 
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De populariteit van de boom blijkt ook uit een overzicht uit 1880, dat vermeldt 
dat er op de Washington Market in New York maar liefst 200.000 kerstbomen te 
koop waren voor ‘woekerprijzen’. 
In de decennia daarna werd de groene boom die rond de kersttijd in huis wordt 
gehaald en versierd, een vaste traditie in bijna alle christelijke landen. 
 

Bron: Historia. 
 

De 10 opmerkelijkste kerken. 
 
Kerken komen in alle vormen en maten voor, van simpele houten bouwsels tot 
massieve basilieken en kathedralen. De volgende tien kerken zijn echter zo 
opmerkelijk dat je ze gezien moet hebben. 
                                                   

 

 
De ondersteboven kerk, Canada 
 
Dit opmerkelijke kunstwerk in de vorm van een ondersteboven kerk die op z'n toren 
balanceert staat in de Canadese stad Calgary. Ontworpen door de internationale 
kunstenaar Dennis Oppenheim, dit uit staal en glas opgetrokken kunstwerk werd door de 
stad New York en de Stanford Universiteit in Californië te controversieel bevonden. 
Gelukkig vond het 'Device to Root Out Evil' een thuis in Vancouver en later Calgary. 
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De bomenkathedraal, Italië 
Dit toppunt van organische architectuur is ontsproten aan de geest van de Italiaanse 
kunstenaar Giuliano Mauri. In 2001 kwam hij op het idee om een 'kathedraal' te planten. 
Mauri stierf in 2009, voordat zijn idee in de praktijk gebracht kon worden, maar sinds 
2010 is deze opmerkelijke kerk aan het groeien. De geplante bomen worden geleid door 
houten structuren en als ze sterk genoeg zijn zullen die uit elkaar vallen. Dus over een 
paar decennia kun je in Noord-Italië een bezoekje aan een volledig volgroeide 
bomenkathedraal. 

Bomenkathedraal 
 

De opblaasbare kerk, Nederland 
De Transparante Kerk is een opblaasbare plastic kerk die heel Nederland rondtoert. De 
kerk is het geesteskind van Frank Los en er kunnen tot wel dertig mensen in. De 
opblaasbare kerk wordt regelmatig neergezet op festivals, bedrijfsfeestjes en 
privéaangelegenheden. 

 
Opblaaskerk 
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De doorzichtige kerk, België 
Het Belgische architectenduo Pieterjan en Arnout Van Vaerenbergh heeft in het 
Belgische Haspengouw de installatie Z-OUT neergezet. Dit stalen kerkvormige kunstwerk 
bestaat uit 100 lagen, die er dankzij perspectief trucjes vanaf verschillende punten 
anders uit ziet, van solide tot volledige onzichtbaar. 

 
Doorzichtige kerk 
 

De kerktank, Verenigde Staten 
Dit beeldhouwwerk is maar een halve meter lang, maar aangezien dit extreem 
gedetailleerde miniatuur een tank met een kerk erop is, laten we hem toch zien. Het 
opmerkelijke kunstwerk is gemaakt door de Amerikaanse kunstenaar Chris Kuksi. 

 
Kerktank 
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De bottenkerk, Tsjechië 
Van buiten ziet deze kerk er niet opmerkelijk uit, maar het lugubere interieur 
compenseert dat. De Sedlec Ossuary in Tsjechië is namelijk versiert met maar liefst 
40.000 menselijke skeletten. De kroonluchter van botten en schedels zal iedereen de 
rillingen geven. 

 
Sedlec 
 
De kleinste kerk, Verenigde Staten 
De Cross Island Chapel in de Amerikaanse staat New York profileert zich als de kleinste 
kerk ter wereld. Met een afmeting van maar 1,3 bij 2 meter en een oppervlakte van 2,6 
m² zou dat wel eens kunnen kloppen. Dit in 1989 opgerichte kerkje is nog opmerkelijker 
omdat op een houten platform middenin een kleine plas ligt. De kerk is voor iedereen 
open, hoewel er maar twee mensen tegelijkertijd in passen. 

 
Kleinste kerk 
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De sneeuwkerk, Duitsland 
In de winter van 2011 werd deze tijdelijke kerk opgericht in de Duitse streek Beieren. De 
kerk die volledig uit sneeuw werd opgebouwd, was een eerbetoon aan een gelijkaardige 
kerk uit 1911. Die was gebouwd als protest van de inwoners van Mitterfirmiansreut 
tegen het gebrek van een kerk in het dorpje. De dichtstbijzijnde kerk, in Mauth, was 
immers anderhalf uur durende tocht verwijderd van het afgelegen dorpje. 

Sneeuwkerk 
 
De kerk op de klif, Georgië 
Bovenop een enorme rotspilaar in Georgië, staat een wel heel oude en opmerkelijke 
kerk. Oorspronkelijk gebouwd in de 9e of 10e eeuw, deed het Katskhi complex lange tijd 
dienst als een kluizenaarsoord. Toen in 1944 onderzoekers voor het eerst de pilaar 
bezochten, vonden ze enkel een ruïne. In de jaren '90 werd de kerk echter herbouwd en 
tegenwoordig worden er regelmatig diensten in gehouden. 

 
Klifkerk 
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De LEGO kerk, Nederland 
Voor het Grenswerk Festival 2011 in Enschede, werd door Michiel de Wit en Filip 
Jonker een tijdelijke, LEGO-achtige kerk ontworpen. De kerk is gebouwd met 
behulp van Legio blokken, betonnen blokken die op dezelfde manier werken als 
LEGO en het mogelijk maken om snel een betonnen constructie neer te zetten. 
De wirwar van felle kleuren maakte de vergelijking met LEGO nog overtuigender. 

 
Legokerk 
 

Bron: reisgraag.nl 
 

Van de redactie 
 
Het kerstnummer van OPWAARTS Jaargang 102 nr.1 is weer gereed. We hopen 
dat u weer veel leesplezier zult ondervinden.  
En we vinden het niet erg om dat van u te horen. Ook als u minder tevreden 
bent over bijv. inhoud – lay-out – lettergrootte, dan hopen we dat u dat ons wilt 
melden. En misschien wilt u zelf eens een keer een bijdrage leveren. 
Uw kopij is altijd welkom. 
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Dit verzoek van Anka willen we natuurlijk graag onder uw aandacht brengen. 

 
 

 
Zie bank gegevens onderaan de bladzijde . 
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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 2255  eeuurroo  ppeerr  jjaaaarr 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.  

 

Luther’s Dagboek 
 
Zoals zo vaak de laatste jaren zal ook dit jaar het Luthers Dagboek niet op tijd 
verschijnen. 
Wilt u een exemplaar zodra dit verschijnt? Voor een geringe bijdrage van €10,00 kunt u 
daarvoor terecht bij Jan van de Braak, of een van de kerkenraadsleden. U kunt het 
dagboek gebruiken voor informatie over de Lutherse gemeenten en organisaties in 
Nederland en overzee, of als dagboek voor een dagelijkse tekst met extra uitleg. 
 

De redactie. 

D 
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     Een gebed voor de inwoners van Oekraïne 
 

God van liefde en trouw, 
 
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, 
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. 
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden. 
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners. 
Laat geweld en wapengekletter stoppen, 
de wapens zwijgen. 
 
Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land, 
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. 
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, 
geef hen moed om vol te houden. 
 
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, 
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft 
dragen. 
Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord 
worden, 
geef wijsheid aan alle betrokken leiders. 
 
Geef dat wapens geen recht van spreken krijgen, 
dat vrede gezocht en gevonden wordt. 
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, 
van mildheid, vertrouwen en zachtheid. 
 
Heer, ontferm U over deze wereld, 
waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is, 
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. 
 
In Jezus’ naam, 
 
Amen 
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Heer, ontferm U over de arbeidsmigranten in Quatar 
          
In Qatar en de rest van de Golfregio werken zo’n 15 miljoen 
arbeidsmigranten. Het merendeel komt uit Azië en Afrika. Ze maken 
lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te 
verdienen voor hun familie ver weg. Wij bidden voor hen. 
 

Vader in de hemel, 
 

Wij bidden voor alle arbeidsmigranten in Qatar 
en de rest van de Golfregio, 
Uw kinderen, die zo ver weg van huis 
geld verdienen om hun familie te onderhouden. 
 

Ontferm U over hen Heer. 
Velen zijn zo wanhopig, 
dat ze geen uitweg meer zien 
en geen hoop meer hebben voor de toekomst. 
 

Wilt U naar hen omzien, 
en hen de hoop, genade en waarheid van uw evangelie laten ervaren 
Gedenk hen in hun moeilijkste uren,  
vul hun leven opnieuw met het nieuwe leven in Jezus Christus. 
 

Wij bidden U voor alle kerken in de Golfregio, 
bloeiende gemeenschappen in de woestijn. 
Gedenk een ieder die daar Uw kerk dient, 
waar mensen uit zoveel landen Uw woord horen. 
 

Gedenk voorgangers en christelijke organisaties als het 
Bijbelgenootschap in de Golf, 
mensen die het evangelie in de Golfregio doorgeven. 
Geef hen wijsheid om arbeidsmigranten bij te staan, 
zodat zij het zicht op U niet verliezen en 
weten dat ze bij U altijd veilig zijn.  
 

Amen 
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lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te 
verdienen voor hun familie ver weg. Wij bidden voor hen. 
 

Vader in de hemel, 
 

Wij bidden voor alle arbeidsmigranten in Qatar 
en de rest van de Golfregio, 
Uw kinderen, die zo ver weg van huis 
geld verdienen om hun familie te onderhouden. 
 

Ontferm U over hen Heer. 
Velen zijn zo wanhopig, 
dat ze geen uitweg meer zien 
en geen hoop meer hebben voor de toekomst. 
 

Wilt U naar hen omzien, 
en hen de hoop, genade en waarheid van uw evangelie laten ervaren 
Gedenk hen in hun moeilijkste uren,  
vul hun leven opnieuw met het nieuwe leven in Jezus Christus. 
 

Wij bidden U voor alle kerken in de Golfregio, 
bloeiende gemeenschappen in de woestijn. 
Gedenk een ieder die daar Uw kerk dient, 
waar mensen uit zoveel landen Uw woord horen. 
 

Gedenk voorgangers en christelijke organisaties als het 
Bijbelgenootschap in de Golf, 
mensen die het evangelie in de Golfregio doorgeven. 
Geef hen wijsheid om arbeidsmigranten bij te staan, 
zodat zij het zicht op U niet verliezen en 
weten dat ze bij U altijd veilig zijn.  
 

Amen 
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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    
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Coördinator organisten 
hr. J.N. van de Braak Loolaan 392 7315 AD Apeldoorn 055-5769323 
Organisten      
hr. D. Zwart 1e Weerseweg 71 7412 WP Deventer 0570-567828 
  email: dirkzwart@jak.nl       
hr. M. Bunt Krommedijk 35a 7381 BT Klarenbeek 06-81780474 
     
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 


