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Gebed in corona-tijd 

 
God, toevlucht in onze nood, 

kracht in onze vertwijfeling en angst, 
vertroosting in ziekte en lijden, 

wees ons nabij en genadig 
nu wij allen de gevolgen ondervinden van het coronavirus. 

Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen: 
wij bidden voor hen om hoop en genezing. 

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn 
overleden, 

dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg 

en het openbaar bestuur, 
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren 

in hun werk ten dienste van heel de samenleving. 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is 

voor ieder van ons 
en dat Gij met ons zijt 

nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. 
Zo bidden wij door Christus onze Heer. 

 
Amen. 

 
(Bron: Parochie Heilige Franciscus te Asten) 
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Wees niet bang! 
 

erwijl ik dit schrijf is het nog maar een aantal uren 2007 en klinkt achter mij het 
opgewekte geluid van het Nieuwjaarsconcert van het Wiener Philharmoniker en 

zwaait Zubin Mehta zijn dirigeerstok het nieuwe jaar in. 
Wéér liggen daar 365 blanke dagen vóór ons: wat zal het worden, wat zal er komen, wat 
zal er gebeuren, wat zal er – wéér – niet gebeuren? Er zijn dingen waarvan we nu al met 
een zekere stelligheid weten dat ze staan te gebeuren, soms alleen nog niet wanneer. Dat 
kunnen mooie, blije, maar ook moeilijke en levensbedreigende zaken zijn. 
Maar voor het merendeel zijn onze verwachtingen een mengsel van onzekerheid, 
onverschilligheid, van nieuwsgierigheid of hoop, en voor velen hebben de verwachtingen 
een ondertoon van twijfel en angst. En kijk nu eens nuchter om je heen, verdiep je in de 
diverse media, daar hebben we toch alle reden voor?  Oorlogen, oorlogsdreiging, strijd, 
opgeworpen muren, besmettelijke ziekten, de gevolgen van HIV en Aids voor een groot 
deel van de wereldbevolking in het bijzonder voor kinderen die alleenstaand raken… en 
dan, kijk eens dichter om je heen: de spanningen tussen bevolkingsgroepen die naast en 
met elkaar behoren te leven in ons land, onze eigen, gebroken familierelaties, onzekere 
financiële en arbeidssituaties… Er is toch veel om aan te twijfelen, om je angstig om en 
voor te voelen? 
Ja, dat kun je wel zeggen! 
 

Tijdens de kerstnachtdienst, toen ik dacht allerlei redenen – 
nogal triviale -  te hebben om me angstig en onzeker te 
voelen, zei die engel in de velden van Efrata  ineens liefdevol 
maar streng, speciaal tegen mij:  “Wees niet bang!”  Een last 
viel van me af en ook schaamde ik me een beetje om mijn 
kleine geloof. 
En raad eens wat ik gistermiddag lees in de kerstboodschap 
van  de president van de Lutherse Wereldfederatie, bisschop 
Mark Hanson, waarin hij het heeft over de valse tonen  van 
het onrecht in de wereld die we horen door de vreugdevolle 
boodschap van de geboorte van de Heer heen? “ …. We 
zoeken redding van al deze dingen en verlangen naar de 
genadevolle, helende en verzoenende boodschap van de 

Vredevorst. We horen de engel zingen: ‘Wees niet bang!’. Deze boodschap van moed 
maakt ons duidelijk dat we als gelovigen nooit alleen zijn. We zijn geborgen in God en 
horen bij zijn ‘ geloofsgezin’. 
 
En dàt is het! 
Ook u behoort tot het ‘geloofsgezin’ van de Heer! Reken maar! 
Ik wens u een 2007 vol van geloof en vertrouwen en… zonder angst. 
 

    Mieke E. F.  Heineman 
 

T 
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Overdenking  

 las zojuist een overdenking van Mieke Heineman uit 2007. In het kader van 100 
jaargangen OPWAARTS gebruiken we een aantal oude overdenkingen en borduren 

daarop voort. Dit was niet een paasoverdenking maar ze trof me door het feit dat deze 
meditatie zo actueel zou kunnen zijn. Ook nu heerst angst en verwarring, ziekte en dood. 
En dat geloofsgezin waar Mieke het over had, is in deze tijd een warm gevoel, zeker nu 
men denkt in huishoudens en ‘bubbels’. Ook als we alleen zijn, mogen we troost vinden 
in het feit dat we tot Gods gezin behoren. En dat is bijna oneindig. Iedereen mag erbij! 
Geen intakes, voorwaarden of restricties. 
Eigenlijk is er wél een voorwaarde: je moet geloven dat Jezus Christus voor onze zonden 
is gestorven én opgestaan. Dat is de essentie van het christelijk geloof. Niet de geboorte 
van Jezus is de belangrijkste gebeurtenis, maar zijn sterven. Zonder zijn sterven heeft zijn 
geboorte weinig meer betekenis dan uw of mijn geboorte. 
In ons leven kunnen we het gevoel hebben dat alles om ons heen dichtgetimmerd zit. 
Angst, ziekte, dood, en in deze dagen het coronavirus, dat ons bang en ziek maakt, ons 
perspectief wegneemt, en maar al te vaak zelfs ons het leven ontneemt, of dat van 
mensen van wie we houden. 
Maar de opstanding van Jezus brengt scharnieren aan in onze dichtgespijkerde levens, en 
in de tijd. Méér nog, want Hij heeft gezorgd voor een deur die nooit meer dichtgegooid 
kan worden. In de gesloten werkelijkheid van ‘dood is dood’ sloeg Hij met zijn open graf 
een niet meer te dichten gat naar een nieuwe toekomst. Niets is nu uitzichtloos meer. 
Zelfs de coronacrisis kan dat niet tenietdoen. Het ontwikkelde vaccin geeft ons ook een 
scharnier naar een nieuwe toekomst. Maar als we dat op een of andere manier niet 
kunnen meemaken, blijft er altijd nog het troostende verhaal van Pasen.  
Ik wens u gezegende en troostrijke paasdagen. 

Anna Leentfaar 
 

Samen onmachtig 

oen ik vernam 
dat God dood 

verklaard was, 
schrok ik niet, 
want ik wist 
wie ze bedoelden: 
de god die ingrijpt, 
wanneer je daarom 
vraagt. 

Mijn God is nooit 
ingrijpend geweest, 
tot nu toe ondernam 
Hij niets tegen  
mijn lot, 
we waren samen 
onmachtig, 
God en ik, 
er was niets 

dan het verhaal 
van Pasen, 
waar ik veel 
aan had en 
God ook. 
 

 
Geert Boogaard 

 
 

U 

T 
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Van de voorzitter  

"Corona, corona, corona" 
 

e laatste tijd draait alles om de coronapandemie, niemand kan er meer 
omheen en helaas kunnen we onze zondagse diensten niet meer 'live' 

vieren. Gelukkig kunnen de muziekdiensten nog wel opgenomen en op 
zondagochtend uitgezonden worden. 
In plaats van nu uit te weiden over Corona, wil ik graag vooruit kijken. Gaan we 
over een paar weken weer naar de kerk? Zo ja, hoe zal dat dan gaan? Moeten we 
de kerk nu anders gaan gebruiken? Of wordt alles weer als vanouds? Ik weet het 
eerlijk gezegd niet. Wat ik wel weet: dat we als gemeente weer snakken naar het 
ontmoeten van elkaar voor, tijdens en na de zondagsdienst. We gaan in de 
komende kerkenraadsvergaderingen bekijken hoe we een en ander kunnen 
bewerkstelligen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen weer veilig naar 
de diensten op zondag kan gaan. Ook zullen we contact met u opnemen om te 
kijken hoe u erover denkt en hoe we u kunnen helpen bij het bereikbaar maken 
van de kerk. Wat zou het mooi zijn als na deze sombere en vreemde periode de 
kerk weer gevuld is met gemeenteleden en dat we elkaar tot steun kunnen zijn. 
Het is u wellicht niet opgevallen, maar de voormalige kosterswoning staat leeg. 
Bewoner Aart is met stille trom vertrokken. We gaan als kerkenraad nadenken 
over een nieuwe functie voor deze woning. De yogaschool heeft al interesse 
getoond, maar wellicht zijn er andere ideeën. U kunt zich tot mij wenden als u 
wellicht een goed idee heeft. De woning is volledig uitgewoond, dus het zal nog 
best wel een klus zijn om de woning bewoonbaar te maken. 
Na de verhuizing van Anna Leentfaar naar een andere woning, moest er ook een 
besluit genomen worden wat  we met het appartement aan de Loolaan zouden 
gaan doen, weer een nieuwe huurder zoeken of het appartement verkopen. In 
de kerkenraad is besloten om het appartement te verkopen en dit is inmiddels al 
gebeurd! Er diende zich vrijwel direct na het bericht van Anna dat ze zou gaan 
verkassen, een gegadigde aan. Na een taxatie van de woning is er een mooie 
prijs uitgekomen.  
Tot slot, ook in deze OPWAARTS staat er een oproep voor de vrijwillige bijdrage. 
Graag vraag ik u deze in te vullen en te retourneren. We hebben uw vrijwillige 
bijdrage hard nodig, u snapt best dat de afgelopen periode financieel niet al te 
best was door het uitblijven van een groot deel van de collectegelden.  
Voor nu, blijf gezond en tot snel! 
 

Paul Roomer 
 
 

D 
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Van Pasen naar Pinksteren 
 
GEBED VOOR DE VEERTIG DAGEN 
Eeuwige God, 
in deze veertig dagen roept U ons op, 
op te staan uit de sleur van de dagen 
en ons los te maken van alles 
wat ons te veel bindt aan deze wereld. 
Help ons bij onze tocht in de woestijn, 
en neem ons mee de berg op, 
op dat wij een glimp opvangen 
van wat U met ons mensen voor hebt. 
Eeuwige God, 
in de stilte van dit moment bidden wij tot U: 
open onze ogen om echt te zien, 
open onze oren om echt te horen, 
open ons hart om oprecht lief te hebben. 
Laat ons hier leven in het besef 
dat Uw Rijk komen zal. 
Amen.                                                                                                            Lambert Vanherk  

GEBED VOOR DE VASTENTIJD 
Goede God, 
er zijn veel dingen die mij bezighouden 
in mijn gezin, op mijn werk 
en in de wereld waarin ik leef. 
Vaak maak ik mij druk om zaken 
die er eigenlijk niet zo toe doen. 
Meestal gaat het dan om dingen, 
die – strikt genomen – 
alleen voor mijzelf van belang zijn. 
Dan heb ik te weinig oog 
voor wat mensen om mij heen 
werkelijk nodig hebben. 
Op deze dag van vasten en bezinning 
wil ik mij meer dan anders concentreren 
op wat echt van waarde is: 
alles wat klein en weerloos is, 
alle mensen die – vaak onuitgesproken – 



Jaargang 100 nr. 2 blz. 8 
 

erom vragen behoed te worden, 
iedereen die verlegen zit 
om een vriendelijk gebaar, een bemoedigend woord. 
Daarom vraag ik u, goede God, 
mij vandaag uw genade te verlenen, 
zodat ik beter zicht krijg 
op wat er werkelijk toe doet. 
Amen. 

GEBED OP WITTE DONDERDAG 
God, wij danken u om uw Zoon 
Jezus Christus, 
Hij is tot het uiterste gegaan, 
door de dood heen, 
verbonden met U In Hem zijt gij 
God-met-ons geworden, 
bond- en tafelgenoot van 
mensen die op zijn woord 
ook elkaars tafelgenoten 
mochten worden. 
Blijf ons nabij. 
Houd Zijn droom onder ons 
levend, opdat wij, 
elkaar in vrede 
verbonden nabij, 
een volk naar Uw hart worden. 
Amen.                                                                                                              Lotte Beernaert 
 
GEBED OP GOEDE VRIJDAG 
God, 
vertrouw vol is Jezus de dood ingegaan 
in het geloof dat dit het einde niet is. 
Wij vragen U: 
geef ons de kracht ons eigen kruis te dragen 
en om andermans kruis te helpen dragen. 
Wees Gij onze kracht en onze troost. 
Beadem ons met Uw Geest, 
vandaag en tot in lengte van dagen. 
Amen. 
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GEBED OP PASEN 
Wij bidden om het licht van Pasen, 
om het licht en het vuur, dat Jezus in ons midden heeft ontstoken. 
Wij bidden om licht voor die wijde wereld 
en voor de plaats waarin wij wonen: 
nieuw licht, overal waar gewanhoopt wordt aan de toekomst, 
nieuw geloof, overal waar mensen zich terugtrekken 
en niet meer geloven dat de vrede het winnen zal op de oorlog; 
nieuwe liefde, overal waar de aandacht voor elkaar is verflauwd; 
nieuwe ogen, overal waar mensen het niet meer zien en op elkaar zijn 
uitgekeken. 
Wij bidden om licht, 
overal waar duister en dood het leven hebben aangevreten, 
van het grote moorden tot het kleine handgemeen, 
van de grote honger tot het kleine randbestaan, 
van het grote wantrouwen tot ieders gebrek aan mededogen. 
Wij bidden om licht, wij bidden om Christus, de nieuwe mens: 
dat Hij opstaat in ieder van ons en in die ene wereld van ons samen. 
Amen. 

JJuuiicchh,,  hheemmeelleenn,,  éééénn  kkoooorr  vvaann  eennggeelleenn,,  
jjuuiicchh,,  hheemmeelleenn,,  oomm  ddee  ggrroottee  kkoonniinngg,,  

jjuuiicchh  oomm  ddee  oovveerrwwiinnnniinngg..  
SStteeeekk  ddee  bbaazzuuiinneenn,,  vvrreeuuggddee  kklliinnkktt  aalloomm..  

SScchheepp  vvrreeuuggddee,,  aaaarrddee  iinn  ddiitt  lliicchhtt,,  
hheellddeerr  eenn  ssttrraalleenndd,,  

hheett  dduuiisstteerr  iiss  vveerrddrreevveenn..  
ZZiinngg,,  kkeerrkk  vvaann  GGoodd,,  hheett  hhooooggssttee  lliieedd,,  

zzuuiivveerree  kkllaannkkeenn  oovveerr  ddee  aaaarrddee;;  
hheeeell  ddeezzee  rruuiimmttee  iiss  eeeenn  jjuubbeellzzaanngg..  

 
Paasjubel ‘Exsultet’, bewerking Andries Govaart 

Bron gebeden: Redactieservice  nr. 14 en 15 - 2021 
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HEMELVAART 
Naam van Jezus, nu verheven 

boven alle namen uit,  

om een leidsman ons te geven 

die in alle waarheid leidt 

wees verborgen in ons midden 

leer ons bidden 

geef uw zegen wijd en zijd 

 
 
 
PINKSTEREN 
 
De wind, wij zien hem niet, 
zijn stem klinkt in ons oor, 
een briesje of een storm 
die alle rust verstoort. 

De Geest, wij zien haar niet, 
toch horen we haar stem 
die goede woorden spreekt 
als ik verdrietig ben. 

De wind, wij zien hem niet, 
maar toch trekt hij zijn spoor: 
de golven in de zee, 
het lange gras buigt door. 

De Geest, wij zien haar niet, 
maar zij waait alles schoon 
ik ben weer opgelucht, 
als na een enge droom. 

Vanuit de overkant, 
een land dat niemand ziet, 
ontvangen wij een kracht, 
de Geest die uitzicht biedt. 

 
 
 
 
 
Liedboek 2013 lied 676 
Tekst Anders Frostensen – ‘Vinden ser vi inte’  

William Blake, De hemelvaart      
(c. 1805/06) 

Tekst: W. Barnard,  
zie LB 664 



Heer, raak ons aan met uw adem,  
geef ons een vergezicht!  

Draag ons op uw vleugels,  

zegen ons met uw licht. 

 
 

 
 
 
 

Soichi Watanebe:  
Neerdaling v.d. Heilige Geest 

 
Van de diaconie 

 
Brief van ons sponsorkindje Ulices. 
(De brief is aan mij gericht, omdat ik de contactpersoon ben, maar natuurlijk is hij voor de gehele 
gemeente bedoeld). 
 
Beste Anna Leentfaar, 
Ik ben Alex, de mentor van Ulices. We zijn blijk u te kunnen schrijven en we hopen dat u 
in goede gezondheid verkeert. Ulices en zijn broers en zusters zijn gelukkig goed gezond. 

Ulices zegt dat tijdens deze quarantaine, omdat hij de oudste broer 
is, zijn moeder hem wat verantwoordelijkheden heeft gegeven. Hij 
heeft zijn tijd moeten organiseren om deze taakjes uit te voeren. ’s 
Morgens blijft hij bij zijn broers en zussen en de baby om op hen te 
passen en eten voor ze te maken. Ulices houdt ervan om samen met 
zijn broers en zussen voor de baby te zorgen. Ulices en zijn broers 
en zussen krijgen virtueel les, en maken tegelijkertijd huiswerk, 
omdat ze weten dat ze er later geen tijd voor hebben. 
Ulices is erg dankbaar dat u een deel van zijn leven bent, en ook 
voor het voedsel en de hygiënische middelen die het Project van 
Compassion hem maandelijks geeft. 
Vanaf juli heeft Ulices zijn oma op het platteland bezocht omdat zij 
een beetje ziek was. De moeder van Ulices heeft met hem gereisd 

om voor de oma te zorgen. Ulices en zijn broers en zussen hadden plezier in het contact 
met hun neefjes en nichtjes; ze zijn wezen vissen. 

Pia Perkiö/Sytze de Vries,          
 zie LB 695 



Jaargang 100 nr. 2 blz. 12 
 

Toen ze terugkwamen in Montero, heeft Ulices zijn examens gedaan, en daarna 
kondigden de autoriteiten de school gesloten. Daarna besloot zijn familie terug te keren 
naar het platteland. 
Ulices bidt voor u, zodat God u zal beschermen en bewaren. 
Wij zeggen gedag, met liefde en vriendelijke groeten, 
Ulices en mentor Alex. 
 
Ulices vraag u voor zijn familie te bidden; voor zijn oma, zodat ze gezonder wordt; voor 
zijn moeder en broers en zussen, zo dat zij niet ziek worden, en de baby onbezorgd op kan 
groeien. Ook vraagt hij u te bidden voor voedsel voor alle mensen die dat nodig hebben. 
 
Op 28 februari 2021 werd Ulices 10 jaar. Gefeliciteerd! Er is een verjaardagskaart naar 
hem verstuurd. 
 
Bloemendienst 
Op 1e Pinksterdag, 23 mei 2021, organiseren wij wederom de jaarlijkse 
bloemendienst. Op deze dag brengen wij onze gemeenteleden op leeftijd en 
welke niet meer naar de kerk kunnen komen vanwege ouderdom of ziekte, een 
bloemetje. Mochten er gemeenteleden aanwezig zijn in de kerk op deze dag en 
willen helpen met het bezorgen van een boeket bloemen, graag! 
Alvast heel erg bedankt! 
  
Voedselbank 
In 2020 hebben wij tijdens de collectes aandacht besteed aan de voedselbank. 
Vanwege COVID-19 kunnen zij alle hulp en donaties goed gebruiken om families 
in Apeldoorn en omstreken te voorzien van dagelijkse boodschappen. 
Zoals u weet was het afgelopen periode niet mogelijk onze tradities zoals de 
adventsmaaltijd en nieuwjaarsborrel te organiseren. 
Daarvoor in de plaats hebben wij een extra donatie gedaan aan de voedselbank. 
Er is een mooi bedrag van ruim € 500,00 overgemaakt.  
Allemaal dank voor uw bijdrage! 
  
Koning Winter 
Al een tijdje terug werden wij gewaarschuwd voor sneeuw, ijs en kou deze 
winter. Wij hebben er lang op moeten wachten en ineens is het daar! 
De weersvoorspellingen waren luid en duidelijk maar misschien een beetje 
overdreven. In Nederland kunnen wij al gauw veel roepen en achteraf valt het 
dan altijd weer tegen. Nou deze keer niet!  
Op zondag 7 februari reden er geen treinen en zelfs op maandag waren er nog 
problemen op het spoor. Het land kreeg code rood en er werd geadviseerd niet 
de weg op te gaan als dat nodig is. Naast de enorme hoeveelheid sneeuw die  is 
gevallen wordt het de komende dagen ook heel erg koud.  
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Hopelijk heeft u toch ook genoten van de witte wereld en bent u even 
voorzichtig buiten geweest. In ieder geval hebben wij met z’n allen een keer niet 
alleen over Corona, besmettingen, vaccinatie etc. gesproken en gelezen! 
  
Hulp 
Ook al zien wij elkaar niet meer wekelijks in de kerk, vergeten wordt u niet. 
Anna informeert u zoals u bent gewend middels het “Rondje langs de velden”. 
Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor of kunt u er niet uit voor een 
boodschap, neem dan alstublieft contact met ons op.  
Wij willen u graag helpen! 
  

De Diaconie 
Anna Leentfaar (06-1068 4138) en Lisette Roomer (06-2152 6405) 

 

Namen van de zondagen en hun betekenis 
 
VEERTIGDAGENTIJD 
 
Zondag Invocabit [in-vo-ka-biet]  
De eerste zondag van de 40-dagentijd, zondag Invocabit. Dat is Latijn voor: “Hij zal 
aanroepen”. Het komt uit Psalm 91, vers 15 waar staat: “Roept hij mij aan, ik zal hem 
antwoorden”. God zal ons antwoorden, wanneer wij tot Hem roepen - ook als het lijden 
groot is. In deze periode van inkeer hangt over de tafel een paars antependium. We 
zingen in deze tijd geen Gloria.  
Zondag Reminiscere [Re-mini zere]  
De tweede zondag van de 40-dagentijd, zondag Reminiscere genoemd. Dit Latijnse 
woord betekent: “Gedenk” Het komt uit Psalm 25, vers 6, waar staat: “Gedenk uw 
barmhartigheid, Heer”. Wij vragen Gods barmhartigheid, zijn ontferming, over ons en 
over allen die lijden in deze wereld.  
Zondag Oculi [oo-kulie]  
De derde zondag in de 40-dagentijd, zondag Oculi genoemd. Oculi is Latijn voor ‘ogen’. In 
Psalm 25, vers 10 staat: “Mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht”. In deze 
voorbereidingstijd voor Pasen richten wij onze ogen op God, of Hij naar ons en naar zijn 
wereld wil omzien.  
Zondag Laetare [letare]  
De vierde zondag in de 40-dagentijd, zondag Laetare genoemd. Laetare is Latijn voor: 
“Verheugen” en is voor deze zondag ontleend aan Jesaja 66:10 waar staat: “Verheug u, o 
Jeruzalem”. We zijn nu halverwege de veertigdagentijd en we kijken al vooruit naar 
Pasen. De vreugde om Pasen zal in ons bidden en zingen doorklinken.  
Zondag Judica [joe-di-ka]  
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De vijfde zondag in de 40-dagentijd, zondag Judica. Het Latijnse woord ‘judica’ betekent: 
“Oordeel, spreek recht”. In Psalm 43:1 staat: “Doe mij recht, o God”. Voor al het leed dat 
ons en deze wereld treft vragen wij God om recht te doen.  
Palmzondag  
Op Palmzondag gedenkt de kerk de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij hij met 
palmtakken werd toegezwaaid. Het is de zesde en laatste zondag van de 40-dagentijd, 
volgende week vieren we het Paasfeest. De stille week begint, de week waarin wij intens 
betrokken willen zijn bij het lijden van Jezus en daarin bij het lijden van mensen. Voor het 
laatst hangt er nu een paars antependium over de tafel en voor het laatst houden we het 
Gloria in. Vanaf volgende week zal het weer voluit klinken.  
 
STILLE WEEK 
 
Witte Donderdag  
Op Witte Donderdag, gedenken wij de laatste keer dat Jezus met zijn discipelen de 
paasmaaltijd hield. Ook wij vieren vanavond deze maaltijd, in gemeenschap met hem. 
Omdat deze viering een feestelijk karakter draagt, is het paarse antependium dat in deze 
tijd gewoonlijk over de tafel hangt vervangen door het witte kleed - vandaar dat wij 
spreken van Witte Donderdag.  
Goede Vrijdag  
Op Goede Vrijdag gedenken wij het sterven van Jezus. Een dag van inkeer. Daarom 
branden er vanavond ook geen kaarsen; alleen de Paaskaars brandt nog. Ook deze zal 
straks - aan het eind van de dienst - worden gedoofd. Wij weten dat de dood, de 
duisternis, het laatste woord niet heeft; wij weten van Pasen, van Jezus opstanding. 
Daarom kan het toch een GOEDE Vrijdag zijn.  
Paasnacht  
In de paasnacht gedenken wij de opstanding van Jezus uit de dood. De dood is 
overwonnen, het leven is teruggekeerd. Wij mogen zingen en blij zijn over deze grote 
gebeurtenis. Als symbool van deze vreugde zal straks het paarse antependium worden 
verwisseld voor een wit. Wit is de feestkleur van de kerk.  
Paasochtend 
Jezus leeft, de dood heeft niet het laatste woord! Dat belijden en zingen we vandaag 
voluit. Vanaf vandaag zingen wij weer het “Ere zij God in den hoge” - ons loflied. Het 
antependium is wit, teken van feestvreugde. Er is een nieuwe paaskaars, als symbool van 
een nieuw begin.  
Zondag Quasi modo geniti [kwasie modo gee-nie-tie]  
De eerste zondag na Pasen, zondag Quasi modo geniti. Deze zondag wordt zo genoemd 
naar de tekst uit 1 Petrus 2 waarin de apostel de gemeente des Heren vergelijkt met 
pasgeboren kinderen (in het Latijn: quasi mode geniti). Met Pasen is het nieuwe leven 
begonnen; ook wij beginnen als het ware van voren af aan, als pasgeborenen. De 
paasweek is voorbij, maar de witte feestkleur blijft tot Pinksteren.  
Zondag Misericordia [mie-ze-ri-kor-dia]  
De tweede zondag na Pasen, zondag Misericordia, de zondag van Gods 
goedertierenheid, Gods barmhartigheid. De naam van deze zondag is ontleend aan 
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Psalm 33, vers 5 waar staat: “De aarde is vol van de goedertierenheid des Heren”. Dat 
weten we sinds Pasen: God toont zijn goedertierenheid aan heel de wereld.  
Zondag Jubilate [joe-bi-late]  
De derde zondag na Pasen, zondag Jubilate. Dat betekent: “Jubelt, juicht” en is ontleend 
aan het eerste vers van Psalm 66: “Juicht Gode, gij ganse aarde”. Sinds de dag dat Jezus 
is opgewekt uit de dood moet de aarde daarover jubelen.  
Zondag Cantate [kantate]  
De vierde zondag na Pasen, zondag Cantate. Cantate betekent: “Zingt!” en komt uit 
Psalm 98:1, waar staat: “Zingt de Heer een nieuw lied”. Sinds Pasen is alles anders, alles 
is nieuw, en in nieuwe liederen zingen wij Gods lof.  
Zondag Rogate [rogate] 
De vijfde zondag na Pasen, zondag Rogate. Rogate betekent: “vraagt!”. De naam is 
ontleend aan Johannes 16 waar Jezus de leerlingen opdraagt God te vragen. Traditioneel 
werd Johannes 16 op deze zondag gelezen.  
 
HEMELVAART EN PINKSTEREN 
 
Hemelvaartsdag  
Het werk van Jezus op aarde is voltooid. Hij keert terug naar God die hem gezonden 
heeft. Het is aan ons in zijn geest en in zijn spoor verder te gaan en in de wereld Gods 
liefde en Gods daden te verkondigen. Wij weten: Hij is met ons, alle dagen, tot aan de 
voleinding der wereld.  
Zondag Exaudi [eks-audi]  
De laatste zondag na Pasen, zondag Exaudi. Exaudi is Latijn voor “Hoor!” en komt hier uit 
Psalm 27:7, waar staat: Hoor, Heer, hoe ik roep”. Jezus is teruggekeerd naar de Vader en 
wij zijn achtergebleven. Wij voelen ons een beetje alleen, verweesd. Daarom wordt deze 
zondag ook wel ‘Wezen-zondag’ genoemd.  
Pinksteren  
Op de 50ste dag na Pasen, vieren wij het Pinksterfeest, het feest van Gods Geest en het 
feest van de geboorte van de kerk. Als teken van geestdrift, van het pinkstervuur, hangt 
er vandaag een rood antependium over de tafel.  
 

Muziekdiensten in maart – april - mei 2021 

aaaannmmeellddeenn  vvoooorr  aallllee  MMuuzziieekkddiieennsstteenn  bbiijj    aannnnaalleeeennttffaaaarr..11@@kkppnnmmaaiill..nnll  
 
Zondag 14 maart 2021 12.00 uur   
Laetare (Verheug u)  derde zondag van de 40-dagentijd 
 
Aria's en koralen uit de Matthäus Passion 
De muziek van Bach is al op allerlei instrumenten en in velerlei varianten uitgevoerd, 
maar de Matthäus Passion begeleid op twee harmoniums blijft één van de meest unieke 
manieren om de intimiteit van aria's en koralen te beleven. Sybolt de Jong maakte 
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speciale arrangementen van Bachs orkestpartijen, die hij samen met zijn broer Euwe de 
Jong op twee harmoniums zal spelen. En bij de bekende koralen zingt de gemeente mee, 
waarbij we worden begeleid op het harmonium dat Johannes de Heer gebruikte om bij 
tent-samenkomsten zijn liederen te begeleiden (het harmonium heeft daartoe een lage 
bas  die klinkt als een 16 voet). 
 

                        
 
Tijdens de Muziekdienst zingt de 26-jarige Lette Vos de aria Blute Nur, de 27-jarige altus 
Thomas Segura Peralta brengt de aria Erbarme Dich en de jonge bariton Timon van 
Velzen zingt de aria Mache dich, mein Herze, rein.  
Bijzonder is hoe Sybolt de Jong de bekende vioolsolo in het Erbarme Dich heeft 
omgewerkt voor de hobo in een van de harmoniums.  
Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter Oussoren. 
 

 
Zondag  4 april 2021 12.00 uur 
Eerste Paasdag 
 
Het bekende Oratorium Messiah van Georg Friedrich Händel kennen we vooral vanwege het eerste 
deel waarin de komst van de Messias wordt aangekondigd. Minder bekend is het tweede en derde 
deel waarin, na de Passie van Christus, diens opstanding wordt bezongen. Daar hoort ook het 
bekende Halleluja-koor thuis. 
Op Eerste Paasdag klinken drie prachtige aria's en een koraal uit die delen van Messiah: 
        But thou didst not leave his soul in hell (sopraan) op een tekst uit Psalm 16-10: "Want Gij liet 
mijn ziel niet over aan de hel, geeft geen verderf te zien aan uw heilige." 
Net als in het eerste deel van Messiah schildert Charles Jennings, Händel's tekstschrijver, de 
gebeurtenissen vooral in termen van Oudtestamentische teksten. 
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        Thou art gone up on high (mezzo-sopraan) op een tekst uit Psalm 68,19: "Gij zijt opgevaren 
naar de hoge; Gij hebt gevangenen meegevoerd" 
Met dit vers verwijst de Kerk vanouds naar het mysterieuze verblijf van de gestorven Heer in de hel 
waar hij, zoals 1 Petrus 3, 19 zegt, heeft "gepredikt tot de geesten in de gevangenis" en waar hij 
doden heeft opgewekt en meegevoerd naar boven. Dat dit een raadselachtige gebeurtenis is, blijkt 
wel uit het feit dat er in onze geloofsbelijdenis naar verwezen wordt: "nedergedaald der helle". In 
de geloofsbelijdenis staan namelijk voornamelijk dingen waarover de Vroege Kerk fel heeft 
gedebatteerd (zoals over "die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria") en 
waarover de finale 'afspraken' zijn vastgelegd in twee credo-teksten (Apostolische 
Geloofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel). 
       How beautiful are the feet (Aria in de tweede zetting die Händel maakte voor alt) op een tekst 
uit  Jesaia 52,7: "Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goede dingen verkondigen". 
        Chorus: Since by death came death (SATB) op een tekst uit 1 Korintiërs 15, 21-22: "Want 
omdat vanwege een mens de dood is gekomen, is ook door een mens de opstanding van de 
doden. Want zoals 'in Adam' allen sterven, zo zullen ook 'in Christus' allen levend worden 
gemaakt." 
In deze Muziekdienst  zingen mezzo-sopraan Iris Bouman, altus Jochem Baas, tenor Theo van 
Willigenburg en bariton Timothé Beemster. Het Leeflangorgel en kistorgel worden bespeeld door 
Maurits Bunt, en Cornelie Wannee is de violiste. 
Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Jos de Heer. 
 
Zondag 9 mei  12.00 uur 
Rogate Vijfde zondag na Pasen 
 
Hymns 
In 2015 maakten Euwe en Sybolt de Jong een CD die insloeg als een bom. Onder de titel 
Hymns brachten ze arrangementen van geliefde hymnes  gezongen door vier 
solostemmen en begeleid op twee kofferharmoniums en altviool. Die harmoniums zien 
we nu vaak in de Muziekdiensten, maar in 2015 was dat nog helemaal nieuw. Tóén 
moesten de gebroeders de Jong hun keuze voor het harmonium tijdens het 
radioprogramma 'Spiegelzaal' (zondagmorgen op NPO 4) nog rechtvaardigen door er op 
te wijzen dat het harmonium geen 'psalmenpomp' was maar een instrument dat met 
graagte werd gebruikt in Parijse bordelen (!). 
 
Tijdens de Muziekdienst klinken de mooiste hymnes van die toen uitgebrachte CD:  
Tebe Poem (Rachmaninov’s Te Deum), Nearer my God to Thee (Nader mijn God tot U), 
Come love, come Lord (van Ralph Vaughan Williams) en Abide with me (Blijf mij nabij). 
Enkele van die hymnes zingen we natuurlijk ook in het Nederlands, in de hoop dat we 
tegen die tijd weer mogen zingen. 
 
Sopraan is Iris Bouman, altus Jochem Baas, tenor Theo van Willigenburg en bariton Elbert 
de Jong. Euwe en Sybolt de Jong bespelen kistharmoniums en het Leeflangorgel. 
Altvioliste is Elsbeth de Jong. 
Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter Oussoren. 

Theo van Willigenburg 
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Column Anna 

et zoals taal je leven kan verrijken en 
je geest kan verruimen, hebben 

getallen de neiging om de grenzen aan te 
geven of zelfs te verkleinen. Toch vind ik 
cijfers en getallen interessant. Ze geven 
structuur en richting aan. 
Eerst even de taalkundige zijde: 
Een cijfer is een symbool voor een 
hoeveelheid. Er zijn tien Arabische cijfers: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. 
Een getal is de weergave van een 
hoeveelheid in cijfers, bijvoorbeeld: 1, 6, 
10, 97, 108, 10.899. Een getal kan uit een 
of meer cijfers zijn samengesteld, maar 
kan ook andere tekens bevatten, 
bijvoorbeeld: 1/4; 0,8; 4,5; 3,1415. In 
sommige contexten wordt ook cijfer 
gebruikt in de betekenis van 'getal', 
bijvoorbeeld rode cijfers, schoolcijfers, 
lage cijfers, armoedecijfers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een nummer is een getal in een reeks, als 
volgnummer. Het kan bijvoorbeeld om 
een huisnummer, een klantnummer of 
een paragraafnummer gaan. Nummers 
kunnen ook andere symbolen dan cijfers 
bevatten, bijvoorbeeld een huisnummer 
zoals 7b of een dossiernummer zoals 
26879-G-2014/057. 
Hoe langer je er over nadenkt, hoe meer 
je er bij wordt bepaald dat ons leven niet 

meer zonder getallen kan. Je vindt ze in je 
BSN-nummer, op pagina’s in boeken, je 
telefoonnummer. Ook de Bijbel staat vol 
met getallen, bv. Romeinen 8: 38-39. 
Je kunt er van houden, of niet, maar 
zonder nummers wordt ons leven bijna 
niet meer leefbaar.  
Het wordt pas echt interessant als je er 
mee gaat spelen. De meest bekende 
getallenpuzzel is natuurlijk de sudoku, 
waar je een diagram naast enkele gegeven 
cijfers de ontbrekende cijfers volgens 
bepaalde regels in moet vullen. Zo zijn er 
heel veel (niet te tellen!) puzzels met 
cijfers te spelen. 
Als je heel erg van cijfers houdt, kun je er 
je beroep van maken. Zo is mijn vader 
naast ‘taaltijger’ ook wiskundeleraar.  Er 
zijn mensen die numerologie beoefenen, 
om zo de zin van het leven te ontdekken. 
Ook statistici zitten de hele tijd naar 
cijfertjes te staren, net als accountants. 
En dan is er π:het getal waar nog geen 
einde aan is gevonden, maar waar de 
meeste mensen 3,14 voor rekenen. 
Er zijn zelfs negatieve getallen: getallen 
voor iets wat je tekort komt. Door middel 
van een – toe te voegen heb je –
hupsakee- van dertig snoepjes, dertig 
snoepjes tekort! Fantastisch! En leren 
rekenen doe je vaak met taartpunten.  
U ziet: met cijfers kun je ongelooflijk veel 
kanten op, ook de verkeerde. Er zijn 
zoveel toepassingen dat je oneindig bezig 
kunt blijven met cijfers. En ‘oneindig’ is 
geen getal, geen cijfer, meer heeft wel een 
symbool: ∞.  

 
Anna Leentfaar 

N 
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Opgetild  

n een halve cirkel staan we om het liturgisch centrum heen, hand in hand. Met 
een beetje opschuiven lukt het om de kring te sluiten. ‘Dank de Heer, want hij 

is vriendelijk’, zet ik als voorganger in. En allemaal samen antwoorden we: ‘Want 
zijn goedheid duurt in eeuwigheid, halleluja, halleluja!’.  
Dit afsluitende moment komt als eerste in mij boven, wanneer ik nadenk over de 
viering van het avondmaal in onze Lutherse gemeente. Met een bijna 
maandelijkse regelmaat mag ik daarin voorgaan. Daarom heeft de redactie van 
OPWAARTS mij uitgenodigd om hier een artikeltje over te schrijven, met name 
over hoe ik deze vieringen zelf beleef. En dat is goed gezien, dat ik er zelf ook van 
alles aan ervaar. Een beetje met huid en haar erin inzit. Lastiger vind ik het 
echter, om daar goed woorden aan te geven.  
 

Vandaar ook dat ik allereerst met 
een beeld kom. Dat hand-in-hand 
staan, samen in een kring die zich al 
vierend heeft gevormd, dankbaar 
om wat je met elkaar beleefd hebt, 
dat vat het voor mij samen. Hoe ik 
mij door de avondmaalsviering 
opgetild voel.  
Door het samen zingen, bidden en 
luisteren naar de Bijbel voor 
vandaag – waarin we elkaar in de 
wisselspraak of -zang van de 
lutherse liturgie aanvullen – gebeurt 
er namelijk iets met mij. En hopelijk 
ook met ‘ons’, maar dat wil ik hier 

niet voor de anderen invullen. Hier beschrijf ik hoe ik het zelf waarneem, 
aanvoel. Dat ik al vierend samen met de anderen in de sfeer van God kom. 
Ernaar ‘opgetild’ word, zonder dat ik precies kan nagaan hoe dat is gebeurd, 
maar daar wel een diepe kracht aan ontleen, om de week die op de zondag volgt 
weer beter aan te kunnen.  
 
Zondagmorgen, het is even na half tien. We komen als mensen stuk voor stuk, 
ieder voor zich de ruimte van de kerk binnendruppelen. Degenen die een taak 
hebben wat eerder, anderen later. Ik ben ook een van die mensen. De viering 
begint en gaandeweg groeien we toe naar een bepaalde vorm van verbinding 
met God en met elkaar. Tijdens de viering van het avondmaal wordt deze 

I 
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verbinding dieper. Ik kan dat voelen. Ik weet niet precies waardoor dat komt. 
Misschien is het de combinatie van liefde voor elkaar en van eerbiedige overgave 
aan God, die ik allebei als zo waardevol ervaar in onze gemeente. Een veilige en 
heilige ruimte waarin je open kunt gaan.  

 
Dat klopt ook met wat het 
tafelgebed wil uitwerken. Het wil je 
in woord en lied bij de hand nemen 
om je van binnen nog verder te 
openen, los te laten wat je beklemt 
en in de weg zit. Als voorganger 
probeer ik daar de juiste taal voor te 
kiezen. Lofzegging die door me heen 
is gegaan, woorden van eenvoud en 
je toe mogen vertrouwen.  
Opdat je uiteindelijk woordeloos 
open kunt gaan voor wat je aan 
liefde, vergeving en mildheid 
ontvangt, wanneer je je hand 
opendoet voor een stukje brood. En 

je ziel voor een slokje wijn, voor de vreugde van het bij God mogen horen,  
en je zo dichterbij die mens Jezus bent die zichzelf zomaar uitdeelde aan 
anderen ‘om niet’.  En je het daardoor ook gemakkelijker aandurft om jezélf uit 
te schenken, niet langer bang dat het niet goed genoeg is of dat het niets 
voorstelt, maar jouw liefde opgenomen weet in die grote stroom uit God, die 
niet ophoudt om deze wereld in te gaan.  
 
Als een mens die tijdens de avondmaalsviering hierdoor gevoed is, kan ik het 
daarna beter aan om mijn taak te vervullen. Voel ik me in een grotere vrijheid 
staan om liefdevol onder mensen aanwezig te zijn. En dat maakt me intens 
dankbaar.  
Daarom vind ik dat afsluitende gebaar zo mooi, om samen hand-in-hand je dank 
uit te zingen. Heel letterlijk voel ik dan ook een stroom van verbondenheid door 
onze handen en harten gaan. Laaf mij aan de manier waarop we elkaar 
aankijken, om elkaar daarna weer los te laten. Als begin van dat - na het slotlied 
en de zegen - weer ieder vol goede moed op weg te gaan.  
 
Eigenlijk is dit niet helemaal zoals het moet, heb ik na een tijdje begrepen. Dat 
‘Dankt de Heer’ hebben we pas te zingen, nadat we allemaal naar onze plaats 
zijn teruggegaan. Maar eerlijk gezegd vind ik het in die kring wel veel mooier. Ik 
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wil het nog even vasthouden, denk ik, dat wat we samen beleefd hebben. Want 
om zó samen te mogen zijn, dat is een groot goed. Kom er maar eens om in onze 
samenleving. Waar ben je nog op zo’n manier bij elkaar, dat je samen wordt 
gezuiverd, gelouterd en gevoed? Kortom, naar God toe wordt opgetild?  

 

 

 
 
Samen avondmaal vieren heb ik steeds heel waardevol gevonden. Mits de 
toonzetting maar niet zwaar is. Mits er maar ruimte is voor het wijde scala aan 
betekenissen van die eenvoudige maaltijd van breken en delen, door Jezus aan 
ons aangereikt, als een door hem geactualiseerde invulling van het joodse 
bevrijdingsmaal. 
Toen ik aan mijn predikantschap begon (in januari 1983 te Den Haag-
Loosduinen) wilde ik eigenlijk liever samen avondmaal vieren dan preken. Want 
de meest diepe dingen van ons geloof, die hebben iets van een geheimenis, 
hetgeen je beter in een ritueel kunt uitdrukken dan met woorden vangen, zo 
vond ik toen. Natuurlijk ontkwam ik er niet aan om tijdens mijn intrededienst 
ook te preken. Nu had ik daar ook een - voor een beginneling veel te - moeilijke 
tekst voor uitgekozen. Maar los van dat, kun je nu wel raden welk onderdeel van 
de dienst ik het fijnste vond.  
 
En van die vreugdevolle beleving, daar is altijd iets van blijven hangen. Van dat 
besef dat gebaren en symbolen, de tekenen van brood en wijn, je dieper kunnen 
aanspreken dan woorden. Die ander die mij aankijkt en in mijn geopende hand 
de liefde legt die alles van mij aanvaardt en omvat. Dat we er ook in 2021 nog 
vaak zo voor elkaar mogen zijn.  
 

Van harte geschreven,  
ds. Loes Kraan    

 
 



Jaargang 100 nr. 2 blz. 22 
 

In memoriam – Gerrie Mechielsen - Varkevisser                                     
geboren op 18 oktober 1951 | overleden op 13 december 2020 

p 13 december 2020 overleed Gerritje Maria Lijdia Mechielsen – Varkevisser 
in de leeftijd van 69 jaar.  

 
Gerrie werd geboren op 18 oktober 1951 in Barendrecht. Na haar trouwen met 
Koos Mechielsen kregen zij samen drie kinderen: Dirkjan, Linda en Iris. Met drie 
schoonkinderen en drie kleinkinderen was hun familie compleet. Een aantal 
jaren geleden verhuisden Koos en Gerrie naar de Symfoniestraat in Apeldoorn. 
Vanaf die tijd waren ze geregelde gasten in de lutherse gemeente in Apeldoorn, 
en dan met name in de muziekdiensten. Muziek was wat hen tezamen heeft 
gebracht en tot op het allerlaatste moment kon Gerrie van muziek genieten. Zij 
verbleef sinds een paar jaar in het verpleeghuis Het Kristal, door haar steeds 
verergerende dementie. 

Op 18 december 2020 was de uitvaartdienst van Gerrie. 
Voorganger in deze dienst was ds. Irma Pijpers-
Hoogendoorn, die het echtpaar al lange tijd kende. 
Medewerking aan de dienst werd verleend door een 
aantal leden van het koor Schola Davidica uit Utrecht, 
waar zowel Gerrie als Koos in gezongen hebben. Door de 
corona was de dienst in besloten kring, en kon zoon 
Dirkjan uit Amerika niet aanwezig zijn. Gelukkig is het 
gelukt om de dienst te streamen, zodat hij toch ook de 

dienst kom meemaken en door de techniek kon hij nog wat tegen zijn moeder 
zeggen in de dienst. 
Leidend in de dienst was psalm 87, die heel veel betekend heeft voor Gerrie en 
Koos. 
 

Psalm 87: Glorierijk wordt over jou gesproken, o stede van God 
 
Op het bedankkaartje dat de familie heeft verstuurd stond het volgende: 
Hiermee is het niet afgelopen: in ons en door ons leeft zij voort, in gedachten, 
woorden en daden. Zo mogen en willen wij ons leven voortzetten, wetend dat 
Gerrie het zo zou hebben gewild. Het kost tijd, maar we weten dat ons verdriet 
mettertijd evolueert naar dankbaarheid. 
 

 
Anna Leentfaar 

 

O 
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Reactie op OPWAARTS in 2004 door Mieke Heineman en 
meer….. 
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Nu, februari 2021 werken we aan het paasnummer van de 100ste jaargang.  
En er is veel veranderd, niet meer typen – plakken – stencillen. Geen 
wordperfect maar Word en andere software om uiteindelijk tot een goed 
resultaat te komen. Waarbij we zeker de support van Brigitte en Jelle van 
>totdrukwerk moeten benoemen.  
Het is alleen jammer dat “het coronavirus” ook effect heeft op het totstand- 
komen van deze OPWAARTS. Het gemeentearchief CODA is ook zeker tot 5 
maart gesloten voor bezoekers. En dat is hét archief waar we bijvoorbeeld nog 
een exemplaar van de allereerste OPWAARTS vonden. Maar alle 
vervolgbezoeken zijn geannuleerd, zodat we niet onze opzet tot uitvoer kunnen 
brengen: in het kerstnummer vooral het uiterlijk /layout naar voren brengen; in 
het paasnummer had ik vooral behandelde onderwerpen in OPWAARTS willen 
bespreken. Maar dat houdt u nog tegoed!  
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In het boekje “Daar staat een Zwaan op de Toren” belicht men ook een aantal 
zaken m.b.t. OPWAARTS welke ik hier ook wil aanstippen. Ook het 
bovenvermeldde artikel van Mieke werd daar geduid.  
Ook in de oudere uitgaven van OPWAARTS komen we al een “WIST U” tegen: 

 

 
Helaas ontbreekt het jaartal bij deze “WIST U”. Zodra Coda weer open is voor bezoek 
zullen we het vast wel vinden. 

 
Ook schreef ds. Borgers over 
OPWAARTS:  
 
         een Maandblad! 
 
Het bewijst dat onze OPWAARTS in 
combinatie met het wekelijkse rondje 
langs de velden van Anna Leentfaar een 
mooi alternatief is. Want eens in de 3 
maanden informatie via OPWAARTS is 
goed, maar met regelmatige wekelijkse 
informatie blijven we bij de tijd. 
Wilt u dit “rondje langs de velden” ook 
ontvangen, stuur een email naar Anna 
Leentfaar. 
annaleentfaar.1@kpnmail.nl 
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Schoon door vasten 

oen ik in 1980 Moslims leerde kennen, dacht ik bij de Islamitische vastenperiode 
vooral aan moeten en dwang. De imam vertelt dat het vasten alleen waardevol is 

wanneer het uit je hart komt. Vasten tegen je wil is als een leugen en kun je beter niet 
doen. Mijn vriendin geniet van het vasten en voelt zich dan weer als herboren. ‘Ik voel de 
innerlijke vrede in mij groeien’, zegt ze genietend. ‘Schoon worden door het vasten, 
bewust nadenken over het geloof in je leven. Proberen de eerste stap bij gebroken 
relatie en conflict te zetten. Anders is het vasten schijn en zinloos. De imam legt uit dat 
de woorden IslaM en MoSLim zijn afgeleid van het Arabische woord SaLaaM, wat 
hetzelfde betekent als het Hebreeuwse woord ShaLoM. In beide talen betekent de 
lettercombinatie S.L.M.: vrede. 
        De rabbijn wijst op ShaLoM, de Vrede Gods en het vertrouwen in de kracht van Gods 
goedheid. ‘Je hoeft er niet om te vragen, je mag daarop vertrouwen’, zegt de rabbijn. 
‘Ook wij hebben dagen van zelfonderzoek en voorbereiding op Grote Verzoendag en dan 
vasten we.  Zo maken we als het ware schoon schip. In de synagoge vieren we de 
verzoening met de Schepper en de medemens’.  Daarom dansen we bij het feest van de 
Vreugde van de Wet in de synagoge met de Tora, de bron van Gods vrede’. 
        De pandita (Hindoestaans priesteres) herkent dat schoon worden door te vasten. 
‘Wij vieren Holikâ Dahan’, zegt ze, ‘dan verbranden we de Holikâ, een stapeltje hout als 
symbool van het kwaad en bidden dat het goede van God in de mens mag overwinnen. 
Zodat het goede in je handelen en spreken wordt herkend door de medemensen. De 
pandita zegt: ‘Het zelfonderzoek tijdens het vasten doen we vanuit het vertrouwen dat 
Gods goedheid sterker is dat het kwaad en dus het kwade overwint, dat het licht alle 
vormen van duisternis overwint.’   
       Ik vertel hoe we 4 weken naar het Kerstfeest toeleven en vieren dat God als mens op 
aarde wordt geboren in Jezus. Vanuit het geloof dat Gods licht elke vorm van duisternis 
openbreekt. Tijdens de christelijke lijdenstijd, oftewel de 40-dagentijd, staat het 
samenspel van geloof en dagelijks leven centraal, van medemenselijkheid en naastenlief-
de. Veel mensen vasten dan, zodat ze zich van binnen schoon maken om het Paasfeest, 
het feest van de opgestane Jezus als de Christus te mogen ervaren. We noemen ons 
‘Christen’ met daarbij de vraag: Leidt ons leven, ons samenleven tot vrede? 

 
Corry Nicolay  

 PKN predikant interreligieuze communicatie. 
Zie ook: www.kleurrijkgeloven.nl 
Joden:         Vasten 21 februari net als Esther. 
Christenen: 40-dagentijd 21 febr. – 4 april 
Hindoes:     tijdens Navrati van 12 – 20 april 

Moslims:     tijdens de Ramadan vasten van 13 april – 12 mei 
 
 
 
 
 

T 
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Agenda 

 
 
 

Mutaties 
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Datum Zondagsnaam Bijzonderheden Antependium 

Aanvang Voorganger   2e collecte 

7 maart Oculi   paars 
10.00 uur ds. J. Eldering   orgelfonds 
14 maart Laetare muziekdienst paars 
12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 
21 maart Judica   paars 
10.00 uur hr. R. Bloemendal   restauratiefonds 
28 maart Palmarum Avondmaals- paars 
10.00 uur ds. C. L. Kraan dienst diaconie 

      Wilde Ganzen 
4 april Pasen muziekdienst wit 

12.00 uur ds. J. de Heer   muziekfonds 
11 april Quasimodo geniti   wit 

10.00 uur hr. R. Bloemendal   orgelfonds 
18 april Misericordia Domini   wit 

10.00 uur ds. L. v. Hilten   restauratiefonds 
25 april Jubilate Avondmaals- wit 

10.00 uur ds. C. L. Kraan dienst diaconie 

      Bartiméusfonds 
2 mei Cantate   wit 

10.00 uur hr. R. Bloemendal   orgelfonds 
9 mei Rogate muziekdienst wit 

12.00 uur ds. P. Oussoren   muziekfonds 
16 mei Exaudi   wit 

10.00 uur ds. C. M. Baas   restauratiefonds 
23 mei Pinksteren Avondmaals- rood 

10.00 uur ds. G. A. J. v.d. Maas dienst diaconie 
      Wilde Ganzen 

30 mei Trinitatis   wit 
10.00 uur dr. T. v. Willigenburg   orgelfonds 

6 juni 1e zondag na   wit 
10.00 uur Trinitatis   restauratiefonds 

  ds. H. Boter     
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Ontvangst Voorbereiding Organist Koster 
Mededelingen Schriftlezingen Cantor Koffiedienst

mw. L. Roomer mw. L. Roomer hr. M. Bunt hr. F. v. d. Kraats
hr. M. Brand hr. M. Brand mw. L. Bunt

mw. A. Leentfaar mw. A. Leentfaar hrn. E & S de Jong hr. H. v. Iwaarden
hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg

mw. L. Roomer mw. L. Roomer hr. D. Zwart hr. F. v. d. Kraats
hr. P. Roomer hr. P. Roomer hr. E. Brasz

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart hr. H. v. Iwaarden
hr. M. Brand mw. A. Leentfaar hr. E. Brasz

mw. L. Roomer mw. L. Roomer hr. M. Bunt hr. H. v. Iwaarden
hr. P. Roomer hr. P. Roomer

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. M. Bunt hr. F. v. d. Kraats
hr. M. Groeneweg mw. A. Leentfaar mw. L. Bunt
mw. A. Leentfaar mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart hr. H. v. Iwaarden

hr. M. Brand hr. M. Brand hr. E. Brasz
hr. J. v.d. Braak mw. L. Roomer hr. D. Zwart hr. F. v. d. Kraats

hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg hr. E. Brasz

hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. M. Bunt hr. H. v. Iwaarden
hr. M. Brand mw. A. Leentfaar mw. L. Bunt

mw. L. Roomer mw. L. Roomer hrn. E & S de Jong hr. H. v. Iwaarden

hr. P. Roomer hr. P. Roomer
hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart hr. F. v. d. Kraats

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

hr. J. v.d. Braak mw. L. Roomer hr. D. Zwart hr. H. v. Iwaarden
hr. M. Brand hr. M. Brand

mw. A. Leentfaar mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart hr. F. v. d. Kraats
hr. P. Roomer hr. P. Roomer
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Verjaardagen van de 75 plussers 

Maart        
April        

7 Mw. G. Honders-Scharten Prinsenhof 26 7315HZ Apeldoorn 
9 Hr. M.J. Brand  Mozartstraat 139 7391XG Twello 

10 Mw. A. Goedhart-de Gijt Papegaaiweg 26c 7345DC Wenun-W 
23 Hr. D. Delsman  Sterrenlaan 14 7314KJ Apeldoorn 
27 Mw. J. de Jong-Mussert J. Catslaan 13 7314LX Apeldoorn 
29 Hr. C. Kattner  Niers 1  7333KE Apeldoorn 

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

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

      

Van de kerkrentmeesters 
 
Collecte opbrengsten november en december 2020 

Kerk en diaconie €    653,70 
Muziekfonds €    774,50 
Orgelfonds €   198,90  
Restauratiefonds €     73,00 
Diaconie Voedselbank €   131,20 

 
venals in het vorige kwartaal is ook in dit kwartaal een bedrag van € 655,00 
ontvangen aan giften voor het Muziekfonds. Wederom onze hartelijke dank! E 
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Ons bankrekeningnummer waarop u kunt bijdragen als u niet achter wilt blijven 

bij alle gulle gevers is: NL93ABNA0531127818 t.n.v. kerkrentmeesters 
Ev. Lutherse kerk Apeldoorn 
 

de kerkrentmeester 
 

Avondmaalswijn: wit of rood? 

elke avondmaalswijn en vooral welke kleur is passend? Vanuit luthers perspectief 
was er altijd een grote vrijheid om te kiezen en variëren in ‘menselijke tradities en 

riten en ceremoniën die door mensen ingesteld zijn’. (CA VII) 
       Die openheid in vormen neemt echter niet weg dat we er als kerk aan hechten elkaar 
in onze vieringen te herkennen binnen de lutherse gemeenschap wereldwijd. Vandaar 
onze nadruk op een heldere en doordachte liturgie die ook de traditie in perspectief 
houdt. Het Avondmaal vieren wij om die reden met brood en wijn, ongeacht vorm of 
kleur. 
Levensvoedsel 
Met brood en wijn; (lutherse)kerken doen dat ook binnen culturen waarin bijvoorbeeld 
brood niet het primaire voedsel is en wijn niet de meest voor de hand liggende drank, 
zoals in Azië of Afrika. Met dat brood en wijn houden wij ook vast aan de verbinding met 
joodse gemeenschap en traditie van Jezus, in de context van Israël, waarin brood en wijn 
in de liturgie van seider- en sabbatsviering het ‘levensvoedsel’ zijn. Jezus zal het 
Avondmaal hebben gevierd met plat pitabrood (of matses) en met wijn van het 
Karmelgebergte – meestal rode omdat die het best te maken was uit de daar aanwezige 
druiven. 
Deze beker….. 
In de viering van het Avondmaal klinken steeds en opnieuw de woorden van Jezus: ‘deze 
beker is het nieuwe verbond in mijn bloed…’ Zijn woorden verwijzen daarbij specifiek 
naar de beker als verbeelding van het verbond. Toch, als de gebruikte wijn rood van kleur 
was, werden die woorden ervaren als presentie van het verzoenende bloed van Christus. 
Al sinds 1478, nog vóór de Reformatie, heeft de westerse kerk ook witte wijn in gebruik.  
Vooral met een praktische reden: het morsen van rode wijn geeft vlekken en de witte, bij 
de bekers gebruikte ‘veegdoeken’ waren moeilijk schoon te krijgen. Luther vierde het 
Avondmaal ook met witte wijn, dat was immers een ‘streekgebonden’ wijn (Saale 
Unstrut-gebied). Maar hij vond zowel de wijnkleur als de vorm van het brood volstrekt 
onbelangrijk.  
Vorm en kleur doen er niet toe 
In een ironisch stuk (1525) schrijft hij dat, als we de dingen zo precies willen bepalen, 
‘omdat wij niet weten en omdat de tekst ook niet aangeeft of het rode of witte wijn is 
geweest en of het broodjes waren of wellicht gerstebrood, vanwege die twijfel toch 
maar beter het avondmaal helemaal moeten afschaffen, totdat ook dat zeker en vast 
staat. Opdat wij vooral in geen enkel uiterlijk ding ook maar om een haartje iets anders 
doen, dan wat het voorbeeld van Christus van ons vraagt….’  Luther is scherp op alles wat 

W 
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hangt aan van de door ‘mensen gemaakte vormgeving’ van viering en geloofsleven. (WA 
18, 115/ Tegen de hemelse profeten, over de beelden en het sacrament <beging 1525>) 
Hij maakt duidelijk: de kleur van de wijn of de vorm van het brood zijn niet van belang bij 
de viering van het Avondmaal. Op het middentafereel van het Reformatie-altaar in 
Wittenberg, in de Stadskerk waar Luther preekte, is op een schilderij van Lucas Cranach 
de oudere (1547/480 te zien hoe Luther witte wijn ontvangt bij de viering. Evenzo tonen 
andere schilderijen het gebruik van rode avondmaalswijn. 
Verzamelwijn 
In grote Duitse, Scandinavische en Amerikaanse lutherse kerken werd uiteindelijk ‘wit’ 
de standaardwijn bij het avondmaal, het was nu eenmaal praktischer. Ook de kleur van 
de miswijn in de rooms-katholieke Kerk is wit. Vermoedelijk werd in de Nederlandse 
(lutherse) kerk gaandeweg vaker rode wijn gebruikt. Tot voor kort had Nederland 
immers geen eigen wijncultuur; verzamelwijn (van verschillende druivensoorten) die 
‘zoet’ en met een hoger alcoholpercentage werd verbouwd of met alcohol versterkt, 
veelal uit Spanje of Frankrijk, heeft een conserverende en ontsmettende werking. Wat 
de ‘gouden/witte’ zoetwijnen betreft: die zijn gewoon duurder. 
Praktische bezwaren tegen de gangbare rode mengwijn zijn er zeker: vlekken zijn lastig 
te verwijderen uit avondmaalskleden en witte toga’s. Dat we dat soort wijn onze gasten 
thuis aan tafel niet zouden (durven) aanbieden mag zeker meewegen bij de keuze van de 
wijn voor het Heilig Avondmaal. En vanwege het rood associeert men die met het 
drinken van bloed; voor sommigen is dat een extra drempel aan het Avondmaal deel te 
nemen. In Nederland gebruikten lutheranen vermoedelijk al generaties lang rode wijn. In 
andere (lutherse) kerken en ook in de rooms-katholieke traditie werden andere keuzes 
gemaakt, zonder dat daarvoor specifiek theologische redenen zijn. 
Wat er wel toe doet 
Het sacrament van het Avondmaal, als wezenlijk onderdeel van de eredienst, is bijzonder 
in het individuele geloofsleven en dat van de gemeenschap. In de lijn van Luther is het 
allereerst gegeven ter bemoediging van de gelovigen. In de viering ervan speelt de kleur 
van de wijn theologisch geen enkele rol. 
  

Andreas Wöhle, geplaatst in ELKkwartaal sept. 2020 
 
Noot van de redactie:  
Een catechesegroep o.l.v. ds. Louisa Vos heeft uitgezocht waarom wij in de Lutherse 
gemeente Apeldoorn hosties gebruiken: dat wordt gedaan omdat de hosties een lange 
houdbaarheid hebben. 
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Luther over de pest 

Een tekst die zomaar weer actueel is in deze corona-tijd. 
  

n Luthers tijd waren er veel ziektes (zoals de pokken) en epidemieën (zoals de pest) die 
duizenden mensen het leven kostte. Toen de pest uitbrak in Wittenberg in 1527 gaf 

Luther het volgende advies: 
 
"Sommigen weigeren om medicijnen in te nemen, en mijden geen plaats of persoon 
waar hun aanwezigheid niet is vereist. Zó gaat het niet goed lieve vrienden! Gebruik de 
medicijnen, neem en doe wat zou kunnen helpen, ontsmet je huis, tuin en straat. Mijd 
ook personen en plaatsen, waar je naaste je niet nodig heeft. En gedraag je als iemand 
die graag een grote stadsbrand wil helpen blussen. Want wat is de pest anders dan een 
vuur, dat geen hout en stro, maar lichaam en leven opvreet. 
 
Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen. Dan wil ik ook helpen 
met de lucht in huis verversen, medicijnen geven en nemen, én plaats en persoon mijden 
waar men mij niet nodig heeft, opdat ik mijzelf niet zal verwaarlozen en bovendien ook 
anderen zou aansteken en besmetten, en dat ik zó door mijn nalatigheid de oorzaak van 
andermans dood zou zijn. 
 
Wil God mij echter wegnemen, dan zal Hij mij wel weten te vinden. In dat geval heb ik 
toch gedaan wat Hij wilde dat ik zou doen, en ben ik niet schuldig aan mijn eigen dood of 
aan de dood van andere mensen. Waar echter mijn naaste mij nodig heeft, wil ik geen 
plaats of persoon mijden, maar onbezorgd gaan en helpen zo goed ik kan, zoals al eerder 
is gezegd. Kijk, dat is een echt godvrezend geloof, dat niet roekeloos of vermetel is, en 
God ook niet verzoekt." 

Theo van Willigenburg 
Ob man vor dem sterben fliehen möge (1527 Drucke), 

vgl. WA 23, S. 365 ff 
(Met dank aan Hugo van Woerden) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Fürst, Der Doctor Schnabel von Rome 
 

 

I 
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Marc Chagall (deel 3) 

                       1e drieluik 

ls je aankomt bij de Sjoel van de  
Hadassah kliniek in Jeruzalem, zien  

de glas-in-loodramen er zo uit. 
In een vierkant, met aan alle zijden  
drie ramen- zijn de 12 ramen geplaatst 
De komende afleveringen van OPWAARTS 
komen ze per drie aan de orde. 
 
De teksten bij de ramen komen uit Genesis 49 en Deuteronomium 33 (Jakob en 
Mozes). 
Inleidende woorden: 

1 Daarop liet Jakob al zijn zonen bij zich roepen en zei: ‘Kom allemaal hier, 
dan  zal ik jullie vertellen hoe het je in de toekomst zal vergaan.  

2 Kom hier en luister, zonen van Jakob, luister naar Israël, je vader.  

 
Raam A: Ruben                         Raam B: Simeon                     Raam C: Levi 
 
A Ruben (Genesis 3 + 4)  

3 Ruben, mijn oudste zoon ben jij, de eerste vrucht van mijn manlijke 
kracht, in fierheid en macht de voornaamste. 

4 Onstuimig ben jij als het water–nee, jij zult niet de voornaamste zijn, 
want jij hebt je vaders bed beslapen, je vaders legerstee ontwijd. Hij 
heeft mijn bed beslapen! 

 

A 
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A - Ruben - Helderblauw raam. De puurheid van de zonsopgang wordt in deze 
kleur uitgedrukt. De zon staat bovenin het raam. In de zon staan Hebreeuwse 
tekstdelen met een gedeelte van Jacobs zegen. De vogels en de vissen 
symboliseren de scheiding tussen zee en land / zee en lucht: ze verwijzen naar 
de schepping. In het groene vlak -rechts halverwege het raam- ziet u schapen 
afgebeeld. Ze staan voor de pastorale zorg, die de nomadenstam had om haar 
kudde te laten grazen. 
 
B + C Simeon en Levi (Genesis 5 t/m 7)  

5 Simeon en Levi zijn altijd samen, zij beramen niets dan geweld. 
6 Ik wil niet deelnemen aan hun beraad, op hun bijeenkomsten wil ik niet 

zijn. In woede ontstoken doden zij mannen, moedwillig verlammen ze 
stieren. 

7 Simeon en Levi,  vervloekt zij hun grimmige woede, vervloekt hun 
ontembare razernij. Ik zal hen verstrooien over Jakobs volk, hen over 
Israël verspreiden.  

B - Simeon - Donkerblauw raam. De kleur staat voor het donker van de nacht en 
het graf. De aarde met boven de zon en onder de maan: symbool van dag en 
nacht / van aardse tegenstellingen / van goed en kwaad. Het paard staat 
afgebeeld als boodschapper van oorlog en dood. In de bol rechts er naast staat 
de naam Simeon. In de tekst onderaan is de naam van Levi genoemd. De stier 
zweeft rechts gevleugeld weg. De duiven zijn gedeeltelijk rood van kleur. Links 
staat een boom vol edelstenen. 
 
C - Levi - Goudgeel van kleur. Een verwijzing naar de tempel: het goud van de 
dag. Levieten werden uiteindelijk tempelwerkers. De tafelen van de wet staan op 
een altaar. Daar omheen zijn kaarsen gezet. Rond de Davidster en de offervaas 
vol bloemen  zijn de vier heldhaftige dieren van de Synagoge gezet: hert, leeuw, 
vogel en stier. De zeshoek van de Davidster is het symbool voor het Judaïsme 
geworden. Ze komt niet voor in de zegenteksten van Jacob en Mozes, maar heeft 
wel haar bijzondere betekenis. Wie kent deze ster niet? 
 

Ruud Bloemendal 
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De bloemen van de altaartafel zijn gegaan naar: 
 
DDiirrkk  DDeellssmmaann  
MMww..  VVaann  ddeerr  KKnnaaaapp  
FFaamm..  KKööppcckkee  
JJaann  vvaann  ddee  BBrraaaakk  
HHuuiibb  vvaann  IIwwaaaarrddeenn  
AAnnnnaa  LLeeeennttffaaaarr  

MMaauurriittss  BBuunntt  
KKooooss  MMeecchhiieellsseenn  
HHaannss  MMeeiijjnneenn  
MMiieess  WWaallggiieenn  
FFaamm..  DDee  VVrriieess  
DDiirrkk  eenn  GGeemmmmaa  ZZwwaarrtt  

 
Wist u dat…..? 

 
• Huib en Wiepkje van Iwaarden weer een kleinzoon hebben gekregen? 
• hij de namen Dino Hubrecht Jean heeft gekregen? 
• voor de tweede maal de kerk haar deuren tijdelijk heeft moeten sluiten? 
• dat natuurlijk met de coronacrisis te maken heeft?  
• de muziekdiensten ‘gewoon’ doorgaan? 
• ze worden opgenomen en via YouTube uitgezonden? 

 

Herdenking van ds. P.H. Borgers                               
en kerkrentmeester hr. A.C. Koot 

Vanaf 2015 plaatst elk jaar groep 8 
van basisschool ’t Schrijvertje een 
krans onder de plaquette aan de 
muur van onze kerk. Dit jaar zou 
deze plechtigheid plaatsvinden op 
vrijdag 5 februari. Echter het 
coronavirus geeft aanleiding een 
latere datum te kiezen.  

De schoolleiding en de kerkenraad gaan nu uit van woensdag 28 april a.s.  
In de voorgaande week wordt vanuit onze Lutherse gemeente op school een 
“gastles” gegeven. Dan worden de leerlingen geïnformeerd over het waarom van 
deze jaarlijkse herdenking. 

Maarten Brand 
 

Hierna volgt een kopie van het mededelingenblad geschreven (half juni 1945) door ds. W. F. Jense 
over het overlijden van Ds. Borgers en de heer Koot. Ook hebben we de reactie van de toenmalige 
burgemeester C.G.C. Quarles v. Ufford geplaatst. 
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De lof der liefde  
 

Dit boekje gaf Laura Huiskamp me 
onlangs. Zij is getrouwd met Wychant 
Huiskamp, zoon van  Eefje en Wim 
Huiskamp waren zijn ouders. Het 
boekje komt waarschijnlijk uit hun 
nalatenschap. Ik kende het niet, al 
werd de titel ook genoemd in het 
boekje “Lutherse Predikanten te 
Apeldoorn 1925-2000” door Paul 
Borgers jr. die daarin een aandeel 
schreef over zijn vader. Ik weet nog 
dat één zin in zijn verhaal me destijds 
opviel. Over de oorlogsjaren van Paul 
sr. schreef Paul jr.:  
“Mijn vader heeft er zeer onder 
geleden en heeft gemeend zijn stem 
te moeten verheffen tegen al het 
onrecht in die periode”.  
Toen ik de zoon  later vroeg waarom 
hij dit “heeft gemeend” zo opschreef 
zei hij toen, dat vader zijn keuze een 

grote weerslag heeft gekregen op het leven van zijn moeder en hemzelf. Het 
heldhaftige verzet zorgde voor wrange vruchten m.b.t. het verdere leven van zijn 
gezin. De schrijver -ds. W.F. Jense- van het boekje had ook een aandeel in dat 
andere boekje over 75 jaar predikanten in de Lutherse Gemeente Apeldoorn. Hij 
vertelde hoe hij door mevrouw Borgers op de hoogte werd gebracht van de 
gevangenname van haar man en ouderling Koot, zij reed destijds op de fiets van 
Apeldoorn naar Almen,  waar Wim Jense ondergedoken zat, om hem te vertellen 
dat de kerkenraad, op advies van haar man, Wim had benoemd tot hulpprediker. 
Jense heeft toen in de kosterij gewoond en had zijn ontvangkamer in de huidige 
kerkenraadskamer. Hij heeft de tragiek van Paul Borgers sr., diens vrouw en zoon 
en voor de gemeente van dichtbij meegemaakt. Dat in zijn boekje de liefde 
centraal staat wordt in de titel ervan al onthuld. Paul Borgers zijn liefde voor zijn 
ambt,zijn gezin, voor de mensen die hij ontmoet,voor oprecht en van harte 
kunnen vertellen wat je te zeggen hebt en niet te vergeten de liefde voor 
Christus. Het is genoegzaam bekend dat Paul Borgers thuis door de SD werd 
opgehaald vlak voordat hij in een huwelijksdienst voor zou gaan. Enkele jaren 
terug vertelde Miep Mooij me, dat ze het orgelbriefje voor deze dienst nog maar 
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net daarvoor weggegooid had. Zij had orgel zullen spelen. Het bleken Paul 
Borgers zijn laatste liederen te zijn geweest die hij had opgegeven en die niet 
gespeeld zouden worden zoals bedoeld. Via kamp Amersfoort, samen met 
ouderling dhr. Koot die met ds. Borgers was opgepakt, ging de reis naar kamp 
Neuengamme bij Hamburg, waar beide mannen kwamen te overlijden. Ds. Wim 
Jense schrijft uitvoerig over Paul Borgers zijn leven. De titel van zijn boekje heeft 
zonder meer te maken met Paul Borgers zijn ervaring in kamp Amersfoort, hij 
bleef immers preken, vertellen en bidden. Hij bleef pastor en bemoedigde 
menige medegevangene. Op bladzijde 24/25 staat een ervaring van Paul Borgers 
en zijn medegevangenen te lezen:  
“Het Evangelie van de liefde! Amersfoort: zes bedden; zes mannen, drie aan drie 
boven elkaar. Ds. Borgers spreekt voor het slapen gaan. ….Dominee, wees 
voorzichtig, morgen strafexercitie!… Ik weet het vriend, maar zal ik mijn Heiland 
verloochenen? De liefde van Christus dringt mij. Leven en dood bepalen niet mijn 
leven. Jezus Christus en Zijn Liefde alleen, zijn mijn zekerheid.”  
Het is een boeiend boekje, voor degenen die geïnteresseerd zijn kan ik wellicht 
een kopie maken. Laat het me weten a.u.b.!  In de periode toen er jaarlijks nog 
kerkenpad voor scholieren werd gehouden en wij daar via het Zwanenbordspel 
aan meededen, had ik de foto van ds. Borgers sr. en de oorkonde waarin ook de 
heer Koot werd vermeld, als onderdeel van het spel als opdrachten opgenomen. 
Tijdens het afronden van dit spel kon je dan even wat over de dominee en de 
ouderling vertellen. Ik weet niet of het terecht is, maar ik ben geneigd om de rol 
van Borgers in Luthers Nederland, die te vaak onderbelicht is gebleven, 
voorzichtig te vergelijken met die van Dieter Bonhoeffer in Duitsland. Als 
krachtige voorbeelden van mensen die zich de mond niet lieten snoeren door 
terreur en geweld en bleven vasthouden aan die oneindige liefde van Jezus 
Christus. Zij gaven daar hun leven voor. “Ds. Borgers kon fel zijn!” zegt Wim 
Jense. Als slot van dit artikeltje deel ik de volgende passage van Paul Borgers met 
u, zoals Jense die heeft genoteerd.  
“God, ik kan niet anders: leven, het prachtige leven, mijn geliefde gemeenten te 
Apeldoorn en Doesburg, mijn vrouw, mijn kind, mijn vrienden, ik bemin u uit het 
diepst van mijn hart, maar ook u kunt mij niet aftrekken van Gods liefde, welke is 
in Christus Jezus. En dood, de afgrijselijke dood, ergens in een barak van een 
concentratiekamp, ver weg van mijn vaderland, van alles en iedereen die mij lief 
zijn, de dood met uw grimmige kaken, ik wil u in de ogen zien om Chistus’wil”.  
 
Een mens die gestorven is omdat hij hoe dan ook aan zijn geloof vast wenste te 
houden. Het geloof leven en beleven tot en met de dood aan toe. Goed om hier 
nog weer eens extra bij stil te staan als we ds. Borgers en ouderling Koot 
herdenken bij de gedenksteen in de muur van ons kerkgebouw. *Deze keer 
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vanwege alle coronamaatregelen niet allemaal op de weg voor de kerk, maar op 
afstand kunnen we dat thuis ook doen. Je mag dit verhaal over ‘De Lof Der 
Liefde’ meenemen iedere dag van je leven, om ook zo je eigen geloof in die 
liefde van Christus inhoud te geven. 

 
Ruud Bloemendal 

 
* De herdenking zal onder voorbehoud plaatsvinden op 28 april. 
 

Verzoek van Luther Museum Amsterdam 

Geachte heer of mevrouw, 
  
Op dit moment zijn mijn collega en ik druk bezig met de ontwikkeling van de tentoonstelling 
‘Luther & Oranje’ die in het najaar van 2021 in het Luther Museum in Amsterdam te zien zal 
zijn. Met deze tentoonstelling wil het museum aandacht besteden aan de verschillende 
connecties die bestaan tussen het lutheranisme in Nederland en het Huis van Oranje-Nassau.  
  
Er zal niet alleen verteld worden over lutherse leden van het Huis (van Willem van Oranje tot 
prins Hendrik), maar ook over leden van de Koninklijke Familie die lutherse instellingen en 
gemeentes in Nederland bezochten. Ik mail u met betrekking tot dat laatste. Van hoogleraar 
Sabine Hiebsch hoorden we dat de lutherse gemeente Apeldoorn wellicht in het bezit zou 
kunnen zijn van objecten of documentatie die te maken hebben met koninklijke bezoeken die 
in het verleden aan de gemeente zijn gebracht, waaronder ‘koninklijke stoelen’. We horen 
graag of dit inderdaad het geval is en, zo ja, of het Luther Museum de objecten eventueel zou 
mogen lenen. Dergelijke objecten zouden het thema namelijk een stuk levendiger maken voor 
bezoekers en bovendien de tentoonstelling een bredere focus geven dan alleen de Randstad. 
Ook als u tips heeft voor eventueel andere relevante objecten bij lutherse gemeentes elders in 
Nederland, zijn die van harte welkom. 
 
Met vriendelijke groet, 
Tonko Grever 
Kwartiermaker 
 
Natuurlijk zijn we direct op zoek gegaan. De stoelen vinden was niet zo moeilijk, deze 
staan in de consistorie; daar zit o.a. de redactie van uw kerkblad vaak op. We zullen een 
paar foto’s maken en deze opsturen en de mooiste stoel(en) uitlenen. Detail: de stoelen 
zijn de laatste keer nog door de vader van Ruud Bloemendal  gestoffeerd. 
Zelf heb ik een foto uit 1948 als HKH koningin Wilhelmina de kerk bezoekt. De datum 
kunnen we wellicht bij Coda nog achterhalen. Zie blz. 52. 
Zelf vielen mij een paar details van de toren op: de lamp boven de ingang en het kruis 
boven de deur. De lamp ontberen we vooral bij de kerstavond dienst. 
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Column van prof. dr. Sabine Hiebsch                      
Luther in Augsburg                                           

Lutherana Wereldwijd  
 

Naast Wittenberg, Worms en de Wartburg hoort de Zuid-Duitse stad Augsburg 
tot de plaatsen die in het lutheranisme een centrale betekenis hebben.  
In Augsburg vond namelijk in 1530 onder het voorzitterschap van de keizer een 
rijksdag plaats. Een van de agendapunten was de ‘kwestie Luther’. De keizer had 
voor de verdediging van zijn rijk, onder andere tegen het Turkse leger, de 
politieke en vooral de financiële steun van alle vorsten nodig, niet alleen van de 
katholieke. Daarom was hij bereid ruimte te geven aan zijn tegenstanders. 
Keurvorst Johann van Kursachsen, die in 1525 zijn broer Frederik de Wijze was 
opgevolgd, overhandigde namens de territoriale vorsten en de steden die zich 
achter Luthers reformatie hadden geschaard de Augsburgse Confessie aan de 
keizer. Luther had aan het ontwerp van de tekst meegewerkt, maar de 
uiteindelijke versie is door zijn collega en vertrouweling Philipp Melanchton 
geschreven. Die was ook de contactpersoon van de keurvorst tijdens de rijksdag. 
Voor Luther was het, nadat hij in 1521 als ketter veroordeeld en vogelvrij 
verklaard was, veel te gevaarlijk om in Augsburg aanwezig te zijn. Hij verbleef 
tijdens de rijksdag op de ruim 230 km ten noorden van Augsburg gelegen vesting 
Coburg. Dat was een van zuidelijkste plaatsen in het keurvorstendom Saksen, 
waar hij bescherming had. Via brieven werd hij op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen in Augsburg. 
In de loop van de 16e eeuw kreeg de Augsburgse Confessie van 1530 de status 
van normatief, centraal luthers belijdenisgeschrift. Niet alleen binnen de Duitse 
landen van het Rijk, maar tevens in andere landen zoals in de koninkrijken van 
Denemarken en Zweden. Ook in de Nederlanden functioneerde de Augsburgse 
Confessie als confessionele signatuur (confessional identity marker) voor 
gemeenten die wilden uitdrukken dat zij ‘authentiek’ luthers waren. In teksten, 
op gemeentezegels, avondmaalsloodjes en andere objecten werd vermeld dat 
men ‘toegedaan was de Augsburgse Confessie’. 
In het recent verschenen nummer van Tijdschrift voor Nederlandse 
Kerkgeschiedenis heb ik een artikel geschreven over de bibliotheek van het 
Evangelisch-Luthers Seminarium. Tot de collectie van de bibliotheek behoren 
naast oude drukken en boeken ook voorwerpen zoals gravures, etsen, prenten 
en penningen. Een deel daarvan is in bruikleen bij het Museum 
Catharijneconvent in Utrecht. 
In mijn artikel bespreek ik onder andere de gedenkpenningen voor de 
eeuwfeesten van de Augsburgse Confessie. Ik laat een afbeelding zien van een 
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gedenkpenning uit 1730, het 2e eeuwfeest van de Augsburgse Confessie. U ziet 
deze gedenkpenning hier ook, maar dit is een foto van het exemplaar uit de 
collectie van Harry Donga en Carel van den Berg. 
 
Op de afgebeelde voorzijde overhandigt Luther de Augsburgse Confessie aan keizer Karel. 
Op de tweede foto ziet u nog een ander voorbeeld uit 1930, het 4e eeuwfeest van de 
Augsburgse Confessie, eveneens uit de collectie van Donga en Van den Berg.1 

 
Luther biedt de Augsburgse Confessie aan de keizer aan', 
voorzijde gedenkpenning, Willem de Wijs (1730), zilver 
diameter 46 mm, foto: Carel van den Berg. 
 
 
 
 
 
Op de keerzijde is Luther te zien, die 
gebroederlijk met Melanchthon over het plein 
voor het bisschoppelijk paleis in Augsburg loopt. 
 
 

Luther en Melanchton in Augsburg', keerzijde 

gedenkpenning, Maarten L. Paauw (1930), zilver en 

brons, 60 mm, foto: Carel van den Berg 

 

Terwijl dus vaststaat dat Luther in 1530 niet 
in Augsburg is geweest, wordt hij op de 
Nederlandse lutherse gedenkpenningen 
moeiteloos in Augsburg geplaatst en zelfs 
tot hoofdacteur gemaakt.  
De gedenkpenningen zijn een prachtig 
voorbeeld hoe een mythe wordt gecreëerd. 
Luther, Augsburg en de Augsburgse 
Confessie worden visueel samengevoegd 

om het lutherse karakter van dit centrale belijdenisgeschrift te onderstrepen. Met 
de kwalificatie als ‘authentiek luthers’ wordt de Augsburgse Confessie onderdeel 
van de constructie van de Nederlandse lutherse confessionele identiteit. Zij 
fungeert als het ware als een visitekaart voor de Nederlandse lutheranen. De 
gedenkpenningen voor de Augsburgse Confessie zijn onderdeel van het tastbare 
religieuze erfgoed dat het Nederlandse lutheranisme zo uniek maakt. 
 

Bron:  Nieuwsbrief nr. 9, december 2020  
            Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting 
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Lutherse Kerkmuziek  
 

n het laatste paasnummer konden wij nog melding maken van een zingende Lutherse 
kerk in 2020. 

We noemden de jeugdmuziekdagen in mei, de werkweek voor de kerkmuziek in juli en 
de Kerkkorendag in oktober.  Lutheranen  hebben natuurlijk wel gezongen in 2020 maar 
niet op deze dagen; wel meer of minder achter mondkapjes tijdens de zondagse 
erediensten. Eind 2020 is bekend dat de eerstvolgende Werkweek voor de Kerkmuziek 
nu staat ingepland voor 24 t/m 30 juli 2021 in Hoeven (NB).  Meer  data kunt u 
verwachten  in het volgende nummer van OPWAARTS.  Wij bevelen de diverse 
slotconcerten uitgevoerd door jongere en/of oudere stemmen van harte aan.  
Meer informatie : www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl 

Maarten Brand 
 
 

Info website: Lutherse Kerk Apeldoorn 
 

e 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  
 

 
eel mensen ontvangen OPWAARTS vier keer per jaar in de bus, en sinds een jaar of 
twee is de inhoud toch iets gewijzigd. Er is een andere drukker gekomen, en de 

inhoud is wat strakker gerubriceerd. Ook worden er meer foto’s geplaatst, oude en 
nieuwe.  
Zoals u kunt begrijpen zijn hieraan kosten verbonden.  Wij vragen u hierom dringend een 
bijdrage van 25 euro per jaar over te maken op rekening NL93ABNA0531127818 t.n.v. 
kerkrentmeesters Evan. Lutherse kerk Apeldoorn o.v.v. bijdrage OPWAARTS.  
Vriendelijk dank voor uw medewerking. 
 

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). 
Maarten Brand 

 
 

I 

D 

V 
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Activiteiten de Groene Hoed 

 
 

EExxttrraa  bbeerriicchhtt..  DAGTOCHT 2021 gaat niet door.                                                                                                                  
                                     Deze is verschoven naar 2022, waarschijnlijk 18 mei.  

 

Het klusteam aan het werk 
 

e laatste periode is het klusteam ook op reces geweest. Mede door de oogoperatie 
die Hans moest ondergaan en de herstelperiode zijn er nog een paar klusjes te gaan. 

Zoals, de nieuwe brandblussers ophangen, handdoekautomaten in de keuken en bij de 
“oude” toiletten. De vloerbedekking op de orgelgalerij is deels vervangen; het is nu nog 
even wachten op nieuwe voorraad vloertegels, zodat we dat ook kunnen voltooien. Het 
voormalig jeugdhonk moeten we ook nog optimaliseren.  

 
Het verwijderen van de vloerbedekking bij het orgel was een zeer stoffig karwei. Dat 
bleek even later op de vleugel. Zie foto linksboven. 

D 
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Bladmuziek van een uitgeorgelde organist 
 

 

 
 

Van Dirk Delsman kregen we het volgende bericht: een doos met bladmuziek. Gratis mee 
te nemen. Trouwens: uitgeorgelde, wat een prachtig scrabblewoord. 
 
Van Dirk Delsman kregen we ook nog een mooie foto uit het Gelre ziekenhuis: 
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Terugblik op de muziekdienst van februari 2021 
 

 
 

We ontvingen leuke reacties op de 
muziekdienst van februari 2021. 
Dirk Delsman stuurde een paar mooie 
schermfoto’s en vaste bezoekers van de 
muziekdiensten Joke, Cees en Herman  
stuurden hun reactie met foto.  
Het fraaie mondmasker dat de  
cameraman draagt  is te koop bij :  
Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente                

                                                                                    Amsterdam.  
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Kerkmuzikaal nieuws 
 

In december 2020 verscheen: Sytze de Vries, Op 
vleugels; nieuwe liederen (eenstemmige bundel: zie 
op www.skandalon.nl). 
 
Bij Muziekuitgeverij Nootzaak verscheen nu de 
BEGELEIDINGSBUNDEL bij Op vleugels: zo'n 145 
(orgel)zettingen, 160 blz., ingebonden met metalen 
ringband, prijs € 35,- (+ € 5,- verzendkosten). 
Bestellen kan door het sturen van een email met 
uw naam en adres gegevens aan nootzaak@jak.nl 
of dirkzwart@jak.nl. 
Op www.dirkzwart.com is een deel van de bundel 
in te zien. 

Tevens nog verkrijgbaar: de door mij gemaakte dubbel-
cd Kerkmuziek van nu 2 met 'de mooiste eigentijdse 
klassieke kerkmuziek uit Nederland en Vlaanderen'. 
Twee cd's met prachtige stukken voor koor, gemeente, 
orgel of piano, div. instrumenten en solisten. Zie de 
tracklist op www.kerkmuziek.nu.  
Prijs: slechts € 9,95 (+ 3,85 verzendkosten) Bestel door 
een mailtje te sturen aan: info@kerkmuziek.nu. 
Enkele reacties: "prachtig!"; "Ik trof heel wat muziek aan 
die ik nog niet kende, fijn!"; "Heerlijk om naar te 
luisteren op zondagmorgen."; "Wat een mooie verzameling, wat is er veel mooie 
kerkmuziek 
 

Niet storen 
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Koningin Wilhelmina gaat ter kerke (ong. 1925) 
 

 
 

Misschien hebben Miep Mooij of Mies Walgien nog herinneringen aan deze 
kerkdienst(en)?  

 
Luilak – de zaterdagochtend voor Pinksteren 

 
Luilak of Looilak is een folkloristische viering op de zaterdag 
voor Pinksteren in vooral Noord-Holland door op straat in de 
vroege morgenuren veel lawaai te maken. Met Luilak worden 
oorspronkelijk langslapers en telaatkomers bespot. Deze 
worden daarom luidruchtig wakker gemaakt. Er wordt vrij 
algemeen van uitgegaan dat het een viering is met een Friese 
oorsprong. 
 
Foto: wikipedia – luilak in de jaren 60 
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Ik ben niet alleen 
 

Als ik ga door het diepe water 
weet ik dat U met mij bent 
Wanneer ik in het vuur sta 
zal het mij niet verteren 
In de vallei van schaduwen 
zal ik niet bang zijn 

Ik ben niet alleen 
Ik ben niet alleen 
U gaat voor mij uit 
U zult mij niet verlaten 

In tijden van diep leed 
zie ik uw licht doorbreken 
Het donker van de nacht zal mij niet overwinnen 
Ik dring bij U aan 
Heer, U vecht voor mij 
en ik zal niet bang zijn 

U verbaast mij 
Verlost me 
U noemt mij uw kind 

U bent mijn kracht 
U bent mijn verdediger 
U bent mijn toevlucht in de storm 
Door deze uitdagingen 
bent U altijd trouw geweest 
U geneest mijn ziel 

Kari Jobe 
I am not alone 
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COLOFON 
Kerkgebouw Prof. Röntgenstraat 9 7311 AM Apeldoorn       
Website Evangelisch-Lutherse Gemeente Apeldoorn     
  www.luthersekerkapeldoorn.nl     
     
Predikant  Vacant       
      
Pastoraal medewerker      
hr. G.R. Bloemendal Moerbosch 15 7323 BZ Apeldoorn 055-3121603 
     
Pastoraal meldpunt bij ziekte, ziekenhuisopname, overlijden: hr. G.R. Bloemendal 
  bij verhuizing etc.: het secretariaat     
 
Alg. contactadres 
mw. A. Leentfaar Boterbloem 88 7322 GZ Apeldoorn  06-10684138 
 email: annaleentfaar.1@kpnmail.nl    
Voorzitter kerkenraad       
hr. P.J. Roomer Elegastgaarde 27 7329 AH Apeldoorn 06-53380581 
  email: paul@roomerremix.nl     
     
Secretariaat kerkenraad       
hr. M. Groeneweg p/a Prof. Röntgenstraat 9 7311 AM Apeldoorn 06-15063209 
  email: elgapeldoorn@gmail.com     
     
Ouderlingen         
hr. M. Groeneweg van Roekelweg 83 7335 HC Apeldoorn 06-15063209 
hr. P.J. Roomer Elegastgaarde 27 7329 AH Apeldoorn 06-53380581 
hr. M.J. Brand Mozartstraat 139 7391 XG Twello 06-20434677 
Bijz.opdrachten /     
ledenadministratie     
hr. T. v. Willigenburg Oudegracht 291 3511 PA Utrecht 06-33912948 

Diakenen         
mw. L.M. Roomer-van  Elegastgaarde 27                   7329 AH           Apeldoorn 06-21526405 
der Laan email: roomerlisette@gmail.com  

 
ABN-AMRO rekening NL38ABNA0540610364 
t.n.v. Diaconie Evang. Lutherse kerk Apeldoorn  

mw. A. Leentfaar Boterbloem 88  7322 GZ  Apeldoorn 06-10684138 

 
email: 
annaleentfaar.1@kpnmail.nl    

Kerkrentmeesters     
hr. J.N. van de Braak Loolaan 392 7315 AD Apeldoorn 055-5769323 
beheer financiën email: jnvdbraak@kpnmail.nl    
  ABN-AMRO rekening NL93ABNA0531127818   
  t.n.v. Kerkrentmeesters Evang. Lutherse Kerk Apeldoorn 
hr. P.J. Roomer Elegastgaarde 27 7329 AH Apeldoorn 06-53380581 
beheer gebouwen email: paul@roomerremix.nl     
verhuur kerk en Lutherzaal     
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Cantors 

hr. T. v. Willigenburg Oudegracht 291 3511 PA Utrecht 06-33912948 

hr. E. Brasz 
email: vanwilligenburg@kantacademy.nl 
F. Bollaan 29                          7312 MX           Apeldoorn          055-3556191  

 email: e.brasz@gmail.com  
     
Coördinator organisten       
hr. J.N. van de Braak Loolaan 392 7315 AD Apeldoorn 055-5769323 
Organisten      
hr. D. Zwart 1e Weerseweg 71 7412 WP Deventer 0570-567828 
  email: dirkzwart@jak.nl       
     
hr. M. Bunt Krommedijk 35a 7381 BT Klarenbeek 06-81780474 
     
Kosters         
hr. H.C. van Iwaarden Minervalaan 59 7321 DP Apeldoorn 06-57471933 
hr. F. van de Kraats Ampèrestraat 42 7315 KS Apeldoorn 055-5212140 
hr. E. Brasz F. Bollaan 29 7312 MX Apeldoorn 055-3556191 
     
Verzorging bloemen altaartafel       
mw. M.M.M. Delsman Sterrenlaan 14 7314 KJ Apeldoorn 055-3550077 
     
 
Organisatie Luthersoos / De Groene Hoed       
mw. M.M.M. Delsman Sterrenlaan 14 7314 KJ Apeldoorn 055-3550077 
     
     
Redactie Opwaarts         
hr. J.N. van de Braak Loolaan 392 7315 AD  Apeldoorn 055-5769323 
hr. H.C. van Iwaarden Minervalaan 59 7321 DP Apeldoorn 06-57471933 
  email: huib.v.iwaarden@gmail.com     

 
Om het adressenbestand in orde te kunnen houden gelieve u uw mutaties, zoals verhuizingen, 
geboorte of overlijden door te geven (liefst schriftelijk) aan de secretaris van de kerkenraad,   
p/a Röntgenstraat 9, 7311 AM  Apeldoorn. 
Of per email: elgapeldoorn@gmail.com ) 
 
ANBI gegevens: Gemeente 82411 3792 - Kvk 76441520 / Diaconie 82411 3809 - Kvk 764401636 
De Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende 
Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan 
de Protestantse Kerk in Nederland. Vanaf 1 januari 2016 worden de vereiste ANBI-gegevens 
gepubliceerd op www.luthersekerkapeldoorn.nl.  Deze informatie is op aanvraag ook beschikbaar 
via de kerkrentmeesters en diakenen.  
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) :   Binnen de standaarden van de AVG blijft er 
ruimte om plaatselijk kerkenwerk als “gerechtvaardigde activiteiten” uit te voeren en in dat kader 
als gemeente en diaconie persoonsgegevens te verwerken.  Deze gegevens worden níet gedeeld 
met derden.   
Zie ook het artikel in Opwaarts, jaargang nr. 97, nr. 3. 
 
 



Jaargang 100 nr. 2 blz. 56 
 

 
 
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 


