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toekomstscenario verder uit te werken. „Daarbij betrekken we lokale gemeenten 
uit de breedte van de Protestantse Kerk om dit proces gezamenlijk te dragen én 
vanwege de kansen die dit biedt voor het nadenken over toekomstgericht kerk-
zijn.” 
 
Muziekcultuur 
De tweede fase van het project zal zich richten op het maken en uitvoeren van 
een plan van aanpak. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een model dat „een 
luthers mozaïek van kerk- en vindplaatsen mogelijk maakt én bevordert”. Hierbij 
wordt onder rekening gehouden met „het belang van regionale presentie en 
blijvende zichtbaarheid”. Andere aandachtspunten zijn onder meer „het behoud 
en de bevordering van de lutherse muziek- en liturgiecultuur” en de (gedeelde) 
inzetbaarheid van voorgangers. 
Een ander actiepunt van ”Duurzaam luthers” is het ontwikkelen van een aanpak 
voor het beheer van het lutherse vastgoed. Ook is er bezinning nodig op „het 
bewaren en blijven inbrengen van de lutherse traditie in het geheel van onze 
kerk”. Het is de bedoeling om nog dit kwartaal een projectleider te benoemen en 
te starten met de voorbereiding van het project, aldus de notitie. 
Onder de leden van de synode van de PKN zijn drie afgevaardigden van de 
evangelisch-lutherse synode. Een van hen, diaken Bianca Groen-Gallant, maakt 
deel uit van het moderamen van de synode van de PKN. 
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Luther Museum heeft Instagram 
 
Luther Museum heeft Instagram  
Deze week openden we de deuren van onze Instagrampagina. Je kunt er 
digitaal ronddwalen door het museum en op de hoogte blijven van 
dagelijks nieuws. 
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Agenda 
 
Maart 

12 Muziekdienst  Aria´s en koralen uit de 
Matthäus Passion.  zie blz. 7 

12.00 uur Koffie/thee vanaf 11.00 uur  
in de Lutherzaal          

18 Wie is Luther? Wat is Luther? Waarom 
Luther? Door Theo van Willigenburg. 

10.30 uur Lutherzaal met koffie en 
thee en lunch erna. 

21 Kerkenraadsvergadering 19.30 uur  
 
April 

09 Muziekdienst.  Aria`s uit deel 2 en 3 van de 
Messiah.  zie blz.  7 

12.00 uur Koffie/thee vanaf 11.00 uur 
in de Lutherzaal 

15 Wie is Luther? Wat is Luther? Waarom 
Luther? Door Theo van Willigenburg 

11.00 uur Lutherzaal met koffie en 
thee en lunch erna. 

18 Kerkenraadsvergadering 19.30 uur  
 
Mei           

7 Bloemendienst 10.00 uur  
10 Deadline inleveren kopij OPWAARTS !!!   
14 Muziekdienst.  Zie blz. 8 

Het liefste lied van Overzee 
12.00 uur Koffie/thee vanaf 11.00 uur 

in de Lutherzaal 
16 Kerkenraadsvergadering 19.30 uur  

 
Over de Notre Dame in Parijs 

Mutaties 
 
Ingeschreven    
Mw. W.L. Kloosterman  Berg en Boschweg 56 7314EZ Apeldoorn 

Mw. S. Romeijn Turandotstraat 103 7323TM Apeldoorn 

Hr. P. Romeijn Turandotstraat 103 7323TM Apeldoorn 

Mw. E.W.Z.C. Romeijn Turandotstraat 103 7323TM Apeldoorn 

Mw. L.E.M.E. Romeijn Turandotstraat 103 7323TM Apeldoorn 

Mw. H.E. Florijn Van Kinsbergenstraat 8c 7311BM Apeldoorn 

Hr. R. Westra Ugchelsegrensweg 195 7339MJ Ugchelen 

Uitgeschreven    
Hr. R. van der Beek Apeldoornseweg 36 8172 EL Vaassen 

Verhuisd naar:    
Fam. H. Oussoren Hertenlaan 55  7315ER Apeldoorn 

Mw. A.A. Plomp Kon. Lodewijklaan 273 7314AX Apeldoorn 

 Berkenhove   

 


