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Gebed: U bent te sterk voor mij 
 

od, U bent met mij begonnen. 
U bent mij nabij geweest, 

en hebt mij niet los willen laten. 
U bent mij ook steeds weer 
tegemoet gekomen op mijn wegen, 
hebt mij verleid en ingepalmd, 
hebt tot mijn hart gesproken 
en haar bereid gemaakt, 
hebt tot mij gesproken 
over uw verlangen 
en eeuwige liefde, 
over uw trouw en sterkte. 
Toen ik kracht nodig had, 
maakte U mij sterk, 
toen ik rust nodig had, 
riep U mij een halt toe, 
toen ik vergeving nodig had, 
vergaf U mijn schuld. 
Diep in mijn hart heb ik dit niet gewild, 
maar U overtuigde mij, 
mijn wil, mijn verzet, mijn hart. 
Heer, ik heb mij laten overtuigen. 
U bent te sterk voor mij, 
U hebt gewonnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dietrich Bonhoeffer 

G 
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Overdenking - Symboolwerking 
 
Rondom de herdenking op 4 mei en de viering op 5 mei 
ziet u dit vrijheidssymbool als speldje op de revers van 
menig deelnemer aan plechtigheden en festiviteiten. Elk 
jaar wordt in Wageningen dit, in  een wat groter 
formaat uitgevoerd, symbool aangestoken. Dankzij een 
gasverbinding ontbrandt zo het vuur van de bevrijding. 
Op de avond van 5 mei liet generaal b.d. Peter van Uhm, 
voormalig commandant van de strijdkrachten, in één 
van de praatprogramma’s via de tv een ander speldje 
zien dat hij op zijn revers had geprikt. Het Melati-
speldje: symbool van de bevrijdingsdag in Azië in het algemeen en in 
Nederlands-Indië in het bijzonder. Van Uhm liet weten dat het mooi is om op 5 
mei de bevrijding in Europa te vieren maar dat dit voor Azië toch echt wat later 
het geval was. “De bloem van de Jasmijn: een symbool van respect, 
betrokkenheid en medeleven. 

De Melati is een typisch Indische bloem. Een bloem 
die voorkomt in Indonesië, maar in Nederland maar 
moeilijk kan groeien. De bloem staat voor het leven 
en haar schoonheid maar ook voor het geestenrijk en 
de dood. Zoals de geur een lang vergeten herinnering 
kan oproepen, zo staat de afbeelding van deze bloem 
symbool voor het niet-vergeten. Het niet vergeten van 
een gedeeld verleden, dat een veilige plaats moet 
krijgen in onze harten”. Eerlijk gezegd had ik nog 

nooit van dit Melati-speldje gehoord, laat staan dat ik de betekenis ervan kende. 
Kijkend naar WO-I zou je de klaproos moeiteloos aan deze lijst toe kunnen 
voegen. Zo zijn er meer symbolen te bedenken. Symbolen die, als je ze ziet, 
direct en zonder woorden duidelijk voor je zijn. Voor het Christendom kun je 
kiezen uit diverse symbolen. Ik koos voor deze OPWAARTS dit symbool: JHS. 
 “Jezus Christus Heer Zoon van God Redder”, is de betekenis ervan. Symboliek 
kan krachtig zijn. Ze kan ook aan kracht inboeten omdat we al als snel geneigd 
zijn te denken dat we wel weten waar het over gaat als we er een van zien. Er 
zijn diverse woorden die met een V beginnen die je in verband kunt brengen met 
de genoemde symbolen. Vrede; Vrijheid; Vreugde; Victory(Day); Vriendschap; 
Verdraagzaamheid; Verbinding; Verzoening; enz., enz. Woorden die stuk voor 
stuk een zekere bonuswaarde geven aan de lading van het betreffende symbool. 
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Tegelijkertijd kan deze waarde ontkracht worden 
door het feit dat er slechts veel aandacht aan 
wordt geschonken op een bepaald moment in het 
jaar. De werkelijke waarde van al deze begrippen 
kun je pas echt op waarde schatten wanneer ze er 
niet meer zijn. Oorlog waardeert de Vrede, 
gevangenschap laat zien wat  Vrijheid werkelijk 
inhoudt. Bedroefdheid onderschrijft hoe intens 
Vreugde ooit geweest is. De nederlaag laat zien 
hoe totaal anders de Victorie (=de overwinning) in elkaar steekt. Vijandschap 
declasseert de Vriendschap. Onverdraagzaamheid overspoelt de 
Verdraagzaamheid opdat je naar deze laatste heimwee zult hebben. Breuken 
tonen de breekbaarheid en de uniciteit van Verbindingen. Onverzoenbaar laat 
diepe sporen na ten aanzien van wat ooit Verzoening betekend heeft. 
In feite is het de tragiek van ons leven dat we pas iets op waarde weten te 
schatten als we het niet meer hebben, binnen bereik houden of kennen. Voor 
ons zijn woorden als Verzoening en Vrede onbegrijpelijke en ook ongrijpbare 
woorden. Het valt me ieder jaar rond de Kerst weer op hoe we tijdens het uit 
volle borst zingen van het “Ere zij God”, bijna stil vallen als de passage over 
“Vrede op aarde” aan de beurt komen. Enerzijds misschien uit eerbied, 
anderzijds wellicht omdat we er niet bij kunnen. En als we er al in de buurt lijken 
te komen zijn onze vredes- en verzoeningsvoorwaarden altijd, ja inderdaad, 
volgestouwd met voorwaarden. Van niet kunnen vergeten hoe de onvrede en 
het onverzoenlijke haar sporen in ons hebben achter gelaten. Alleen God is in en 
door Jezus Christus onbevooroordeeld in staat Zijn Verzoenende Vrede voor de 
volle honderd procent te geven. Niet alleen tijdens een moment van herdenken 
waarbij het betreffende symbool ons bij de les houdt en we overgoten worden 
door films, documentaires en reportages die deze les nog even extra onder de 
aandacht brengen en soms ons lijken te overvoeren. Daarna neemt het leven van 
alle dag vaak haar loop en praten we de volgende keer als het symbool in beeld 
komt wel weer verder. Uiteraard zijn we bewogen en ontroerd tijdens al die 
momenten van herdenken en vieren. Maar vervolgens…………?? Het symbool van 
Jezus Christus is er iedere dag. Elke dag opnieuw mag je alles wat bij Hem aan de 
orde komt tot je nemen en er als 3e element van de Drie-eenheid mee aan de 
gang zijn. Wij mensen zijn immers Gods geweten, vanuit onze harten moeten we 
Hem – door Zijn Geest- zichtbaar maken. Onze handen en benen kunnen voor 
Zijn geloofsleer aan de gang zijn. Het zijn onze woorden die we kunnen 
gebruiken om te kiezen voor Vrede en Verzoening. Best een heftige opdracht 
waaraan we lang niet altijd gehoor kunnen geven. Waar we wel van mogen 
zeggen dat ze moeilijk voor ons is, maar nooit tevreden kunnen zijn wanneer we 
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het erbij laten zitten. In een van zijn brieven aan de Thessalonicenzen schrijft 
Paulus: “De Heer, die u allen genadig is zal u op Zijn tijd en op Zijn wijze vrede 
geven. De Heer is met u allen” Deze vrede is voor ons misschien te ver weg, maar 
we mogen nooit akkoord gaan met het feit dat we vanuit onze feilbaarheid deze 
toch niet kunnen halen. We moeten er voluit mee bezig zijn, ieder naar 
mogelijkheden en omstandigheden. Dat we mogen helpen om Gods Vrede over 
5 mei en 17 augustus heen te doen gaan zodat ze niet beperkt blijft tot 
symbolische Vrede en Verzoening. Symboolgelovigen zijn er al genoeg. Ik wens u 
een vredevolle zomer toe. 

Ruud Bloemendal 
 

Van de voorzitter 

We mogen weer………..! 
 

p het moment dat ik dit stukje schrijf, hebben we inmiddels de eerste 'live' 
(muziek)dienst er weer op zitten. Wat was het fijn om enkelen van u weer 

te mogen ontmoeten onder het dak van onze mooie kerk. Het was (weer) een 
mooie muziekdienst met prachtige muziek en voor de tweede keer achter de 
kansel ds. Jos de Heer (achterkleinzoon van Johannes de Heer). Hij wisselt als 
voorganger de Muziekdiensten met ds. Pieter Oussoren af.  
Hoe nu verder? Als kerkenraad hebben we besloten dat u met ingang van de 
muziekdienst van 9 mei jl. alle zondagsdiensten weer fysiek kan bijwonen. 
Natuurlijk met inachtneming van alle coronabeperkingen (1,5 m, geen 
symptomen, handen desinfecteren, mondkapje). Er kunnen maximaal 30 
personen in onze kerk de dienst bijwonen, dit is exclusief voorganger, 
kerkenraadsleden, koster, organist, cantor en eventuele extra musici. Tijdens de 
dienst wordt het mondkapje zoveel mogelijk gedragen en er kan uiteraard wel 
gezongen worden, helaas wel met mondkapje op. De collecte vindt na de dienst 
plaats, de collecteschalen staan na de dienst bij de uitgang voor u klaar. Het 
koffiedrinken en napraten in de Lutherzaal kan helaas nog niet plaatsvinden, 
maar met het openingsplan van de Rijksoverheid zou het zomaar kunnen zijn dat 
bij stap 4 of 5 het koffiedrinken weer kan gaan plaatsvinden. De verwachting is 
dat dit ergens direct na de zomer (augustus 2021) is. Wel is het belangrijk dat u 
zich voor de kerkdiensten blijft aanmelden. In het rondje van Anna zal hierover 
verdere informatie gegeven worden. 
Nu we weer beetje bij beetje naar het normale leven overgaan zullen we als 
kerkenraad ons gaan beraden om een activiteit te gaan organiseren waarbij we 
als kerkgemeente als geheel weer bij elkaar kunnen komen. Waar en wanneer is 
nog niet duidelijk, maar wij vinden het belangrijk om met u allen in contact te 

O 
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komen en te praten over de afgelopen coronaperiode. Dat brengt ons allemaal 
weer een beetje dichter bij elkaar en kunnen we enigszins de 'schade' van de 
afgelopen periode inhalen. U zult hiervan uiteraard op de hoogte gebracht 
worden. 
Ik hoop u snel weer in de kerk te mogen ontmoeten! 
Voor nu, blijf gezond en tot spoedig! 
 

Paul Roomer 
 

Van de diaconie 
 
Bloemendienst 
Op 1e Pinksterdag 23 mei zijn er weer bloemen uitgedeeld aan onze 
gemeenteleden.  
Wij danken hierbij nogmaals de gemeenteleden die hebben meegeholpen met 
het rondbrengen. Tevens danken wij onze vaste bloemist Ron de Mooij bloemen 
(zaterdag markt Apeldoorn). 

 
Vakantiegeld samen delen 2021 - Geloven in samen delen! 
Afgelopen maand heeft u vast de folder in de kerk zien 
liggen. Hierin staat hoe u kan doneren (nog t/m 3 juni) of 
aanvragen (uiterlijk 3 juni). Dit jaar helpen wij namens de 
Lutherse Kerk mee met het beoordelen van de aanvragen 
en het ronddelen van de enveloppen in Centrum-Noord. Er 
zijn dit jaar acht regio's in Apeldoorn (waaronder 
Beekbergen, Lieren en Loenen) die meedoen.  
 
Hartverwarmend was de actie vorig jaar 2020. Een record 
aan giften maar ook met een stijging van het aantal 
aanvragen. Steeds meer mensen moeten van weinig geld 
rondkomen.  

Denk aan mensen zonder betaald werk, werkenden met een laag inkomen, 
verlies van inkomen vanwege corona, mensen met een beperking of mensen 
met schulden. 
De actie is een initiatief van 30 kerken. We geloven dat samen delen iedereen 
goed doet zowel de ontvangers als de gevers!  
We nodigen iedereen die het goed heeft uit te delen met wie  weinig of niets 
heeft. 

De diaconie 
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Column - mag het wat minder? 
 

egenwoordig moet alles maar meer, en groten, en ‘beter’. Waarom is dat? Genoeg is 
toch genoeg, zou je zeggen. We lijken niet meer tevreden te zijn met wat we hebben. 

Daarin worden we ook uitgebreid gesteund door de reclames op sociale media en tv. 
Meer, meer, méér….! Meer gigabytes, meer liposomen en antioxidanten, grotere auto, 
meer kleren, make-up waar je niet ouder van wordt…  Als je dit maar eet of drinkt, blijf 
of word je gezond(er). Nou, raad eens: uiteindelijk gaan we allemaal dood. 
We moeten carrière maken, anders ben je een loser. Gewoon is niet meer goed genoeg. 
Sinds ik heb geaccepteerd dat ik daar niet meer aan mee wil doen, is het een stuk 
rustiger in mijn hoofd. Ik hoef niet zo nodig meer een hogere positie. Ik ben liever een 
goede knecht dan een slechte baas. Ik ben nu helemaal afgekeurd voor betaald werk, 
maar vind dat ik wel goed bezig ben op de dagbesteding. Een ander zou z’n neus ophalen 
voor werk dat daar gedaan wordt, maar ik voel me daar nuttig, en gewaardeerd voor wat 
ik doe en wie ik ben.  
Wat zou er met de wereld gebeuren als we niet meer zo streberig zouden zijn? Natuurlijk 
moeten er hogere functies zijn om leiding te geven, maar niet iedereen hoeft een leider 
te zijn, toch?  
Wat minder hebzucht, wat minder streberigheid zou niemand van ons misstaan. 
Zelfs Jezus voelde zich niet te min om de voeten van zijn gasten persoonlijk te wassen.  
Ik hoop dat de trend van ‘ikke, ikke, ikke’ nog te keren is, anders zie ik het somber in voor 
de mensheid. 
Maar misschien zie ik het te somber in. Gelukkig zijn er nog genoeg mensen die zich 
inzetten voor goede doelen, kerken, medemensen. Eigenlijk zouden die wat meer in 
beeld moeten komen. Goede voorbeelden doen goed volgen.  
Intussen wens ik u wel meer: meer geluk, meer liefde, meer welbevinden, eigenlijk meer 
van al het goede in het leven.  
 

Anna Leentfaar 
Zomers 
 
Zomers van tóen, 
zijn groener en warmer, 
zomers van nú 
zijn een tikkeltje armer. 
Maar straks zijn de zomers 
van nú net zo groen 
en zo warm, want dan zijn het 
de zomers van tóen. 

 
Toon Hermans 

 
 

T 
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Muziekdiensten in juni en juli 2021 

aaaannmmeellddeenn  vvoooorr  aallllee  MMuuzziieekkddiieennsstteenn  bbiijj    aannnnaalleeeennttffaaaarr..11@@kkppnnmmaaiill..nnll  
 
Zondag 13 juni 2021 - 12.00 uur   
Tweede zondag na Trinitatis 
Jazzmuziek in de kerk 

Het kerkorgel heeft in de Jazz niet echt een 
belangrijke rol en Jazz klinkt ook niet zo vaak 
in de kerk. Toch is het orgel heel geschikt 
voor dit genre, zoals bijvoorbeeld Count 
Bassie liet horen. 
Organist Berry van Berkum heeft de traditie 
opgepakt en samen met misschien wel de 
beste klarinettist van Nederland, Steven 
Kamperman, richtte hij Het Orgel Trio op, 
waarbij contrabassist Dion Nijland het anker 
werd tussen de twee hoofdrolspelers. 
Het trio zal in de Muziekdienst van 1 juni een 
selectie spelen uit het oeuvre van 

altsaxofonist Charlie Parker (1920-1955). Maar ook grootheden als Duke Ellington (1899-
1974) zijn te horen. Daarnaast begeleiden Berry, Steven en Dion de samenzang op 
swingende en jazzy wijze. 
Voorganger in de dienst in ds. Pieter Oussoren. 
 
Zondag 11 juli  2021 - 12.00 uur 
Zesde zondag na Trinitatis 
Orgelmuziekdienst 
 
Het verhaal van de Psalmen 
 
Voor Luther vormden de psalmen het 
hart van de Bijbel en het hart van het 
geestelijke leven. Als Augustijner monnik 
heeft hij de Latijnse psalmen dagelijks 
gebeden en hij moet ze wel uit het hoofd 
hebben gekend na zeven jaar in het 
klooster van de Augustijnen in Erfurt te 
hebben geleefd en meegezongen te 
hebben in  het koorgebed (van 1505-
1512). Als hij professor wordt in de 
Bijbelse theologie aan de Universiteit van 
Wittenberg (1512-1517) houdt hij dan 
ook eerst colleges over de Psalmen (1551/1516). Als predikant van de Wittenbergse 
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stadskerk (vanaf 1514) en als Reformator (vanaf 1517) preekt hij wekelijks over de 
psalmen (er waren altijd twee zondagse diensten). De meeste van die preken zijn ook 
gepubliceerd. 
In de huidige Lutherse liturgie spelen psalmteksten nog steeds een belangrijke rol (denk 
aan de zondagsantifoon en de introïtuspsalm). Maar Lutheranen hebben verder niet 
zoveel met de psalmen. Misschien omdat die teveel worden geassocieerd met het 
Calvinisme. Dat is jammer, want juist op de psalmteksten zijn de meeste schitterende 
composities gemaakt, ook door Lutherse componisten. Denk maar aan Bachs cantate 
BWV 1083 (waarin de berijmde tekst van psalm 51 wordt gezongen op de melodie van 
Pergolesi's Stabat Mater) of aan Mendelssohns: Wie der Hirsch schreit (Psalm 42), 
Warum toben die Heiden (Psalm 2) en Mein Gott, warum hast du mich verlassen (Psalm 
22). Maar ook oude componisten en eigentijdse musici schreven en schrijven nog steeds 
muziek geïnspireerd door de oude Geneefse melodieën of hymnen waarin psalmteksten 
zijn verwerkt. 
In deze Orgelmuziekdienst horen we drie jonge musici die de psalmen met de paplepel 
kregen binnen gegoten: organist Maurits Bunt bespeelt het Leeflangorgel en Lisa Bunt 
(sopraan) laat samen met Harald Bunt (gamba) horen hoe mooi de psalmmelodieën zijn 
die Maurits speelt. 
Voorganger in de dienst is dr. Theo van Willigenburg 
 
Bron afbeelding op blz.9 : your Classical radio. 
A rare early print of Martin Luther's hymn setting of Psalm 46, "Ein feste Burg ist unser Gott" ("A Mighty 
Fortress Is Our God"). 
 Een zeldzame vroege afdruk van Martin Luther's hymnesetting van Psalm 46, "Ein feste Burg ist unser Gott" 
("Een machtig fort is onze God"). 
 
 

 

Theo van Willigenburg 
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Luther zelf aan het woord: De vlucht van Hagar 

n zij [= Hagar] noemde de Naam van 
de Heer, Die met haar sprak: U, God, 

ziet mij; want, sprak zij: Zeker heb ik hier 
gezien Degene, Die mij daarna heeft 
aangezien. Daarom noemde zij de 
bron: De bron van de Levende, Die mij 
heeft aangezien. Deze bron is tussen 
Kades en Bered. (Genesis 16, 13-14 zoals 
verwoord in de Deutsche Bijbel van 1545) 

        
Luther wordt bijna een groots poëet als hij 
hierover Hager sprekend opvoert: 
"Ach, hoe ben ik zo ongelovig geweest! Ik 
had het niet meer gedacht, dat God Zich 
over mij zou ontfermen, en dacht niet dat 
ik Gods aangezicht zag, maar Zijn rug. Dat 
wil zeggen: ik dacht dat God Zich van mij 
had afgewend. Maar nu weet ik dat de rug 
die Hij mij liet zien, Zijn aangezicht is. Hij 
heeft mij toch tevoren ook gezien; ik 
echter, die door mijn ellende en droefheid 
verslonden was, heb Hem niet gekend; nu 
echter ken ik Hem, en weet dat Hij mij 
liefheeft, dat Hij Zich over mij ontfermt." 
Luther past deze hartenkreet onmiddellijk 
toe op elke gelovige: juist als God 
onzichtbaar blijft en we alleen zijn rug 
lijken te zien blijkt hij ons zijn aangezicht 

te hebben getoond. God verlaat ons nooit, 
hoogstens wendt hij zijn ogen af van onze 
tekortkomingen. 
Luther: 
"Nu, dit is het algemene gezang van alle 
godvrezenden. Want als er nood en 
droefheid voor handen is, zien wij Gods 
rug, dat is, dan houden wij het ervoor, dat 
God Zich van ons heeft afgewend. Dat zegt 
de profeet Jesaja ook in hoofdstuk 54 vers 
8: ‘Ik heb Mijn aangezicht in het ogenblik 
van Mijn toorn een weinig voor u 
verborgen; maar met eeuwige genade zal 
Ik mij over u ontfermen.’ Dat wil zeggen: 
Eerst deed Ik alsof Ik je niet kende, alsof Ik 
je verworpen had. Echter daarna als de 
beproeving voorbij is, dan blijkt het, dat 
God ons, door ons Zijn rug toe te keren, 
juist Zijn aangezicht heeft getoond en ons 
niet heeft verstoten, maar slechts Zijn 
ogen een weinig van ons heeft afgewend. 
Daarom zingt de hele kerk met Hagar dit 
lied: ‘Ik heb gezien Degene, Die mij eerst 
niet heeft aangezien.’ Dat is: God heeft mij 
eerst Zijn rug toegekeerd, maar daarna 
heeft Hij mij aangezien. Want in 
aanvechtingen houden wij het ervoor dat 
God ons heeft verlaten en ons niet ziet; 
eindelijk echter zien en ondervinden wij 
dat dit ‘eerst niet zien’ Gods aangezicht is 
geweest. Dat God ons niet alleen Zelf 
heeft gezien, maar dat wij Hem ook 
hebben gezien." 
 
(Vorlesungen über 1. Mose von 1535-1545, WA 42, 
599, 23 – 600, 3) 
Hagar en Ismaël in de woestijn tekening 
door François-Joseph Navez (1819) 
 
Theo van Willigenburg, met dank aan Hugo van 
Woerden 
 

E 



In gesprek met Mies Walgien 

Mies Walgien in relatie tot kerk en OPWAARTS. 
a in gesprek met Mies Walgien te zijn geweest, valt er veel te vertellen. Als 
eerste gaat het over de periode waarin H.K.H Prinses Wilhelmina met enige 

regelmaat naar onze Lutherse Kerk kwam. Mies en haar man Jo waren destijds 
het kosters echtpaar. Ze vertelde: “Als op zondagmorgen bijtijds de telefoon 
ging, kon je er zo goed als zeker vanuit gaan dat het iemand van Paleis Het Loo 
was die aankondigde dat de Prinses voornemens was om naar de kerk te komen. 
Of men daar rekening mee wilde houden?” Er werd altijd bij gezegd dat er ook 
“andere” mensen op de bekende rode koninklijke stoelen die voorin de kerk 
stonden, mochten plaatsnemen. Maar dat is volgens Mies nooit gebeurd. Alsof 
mensen toch te veel ontzag hadden voor de koninklijke hoogheid. Op een 
zondag vervangt haar zwager Wim Walgien zijn broer als koster. Prinses 
Wilhelmina was niet al te vast meer ter been. Toen ze de kerk binnenstapte 
pakte Wim de prinses bij de arm en zei: “kom maar mee” om haar zo naar haar 
zitplaats te begeleiden.  
 
In 1951 werd het kerkelijk huwelijk van Mies Rietman en Jo Walgien bevestigd en 
ingezegend door ds. G.J. Duyvendak. Vanwege de woningnood was hun huwelijk 
het begin van hun kosterschap van de Lutherse Kerk. Daardoor konden zij de 
kosterswoning betrekken. Omdat de koster geen dubbele baan mocht hebben, 
kwam deze op Mies haar naam te staan. Zowel zij als Jo deden ooit belijdenis in 
de Lutherse Kerk. Onder een foto van de kerk die de belijdenis-oorkonde siert 
staat: ’BEWAAR HET PAND, U TOEVERTROUWD’. Dat hebben Mies en Jo zo’n tien 
jaar lang letterlijk en figuurlijk gedaan. Moeder Rietman kwam bij hen inwonen. 
In die tijd was er nog een domineeskamer voor het geval de dominee die ‘s 
zondags voor zou gaan ‘s ochtends niet op tijd in de kerk zou kunnen zijn. Op 
zaterdagavond kwam deze dan naar Apeldoorn en overnachtte boven. Later 
werd deze kamer gebruikt door de gezinsverzorgster die in dienst van de 
Lutherse Kerk haar werk deed. Dat hield niet lang stand. Mies en haar man 
mochten de kamer er voor 10 gulden per maand bij huren. Uiteraard liepen hun 
werkzaamheden voor een belangrijk deel synchroon met wat er in OPWAARTS te 
melden was. Een uitgebreide lijst met instructies voor de koster diepte Mies op 
tussen haar spullen. Net als Gertie Huiskamp, vertelde ook Mies over de 
vereniging ‘Jong Leven’. Als je naar een weekend bijeenkomst kijkt, vastgelegd 
op een fraaie foto die voor onze kerk werd genomen, van de Kring 
Gelderland/Overijssel, zie je hoe groot deze groep geweest is. Het is dan ook niet 
vreemd dat diverse mensen elkaar hier beter hebben leren kennen en met 

N 
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elkaar getrouwd raakten. 

 
 
Zie ook blz.38 voor de kosters richtlijn. 

 Ruud  Bloemendal 
 

In gesprek met Gertie Huiskamp 

 
 



Jaargang 100 nr. 3  blz. 14 
 

 
Via Gertie Huiskamp-Veldwijk kreeg ik bovenstaand exemplaar uit de 35e jaargang van 
OPWAARTS no. 4 van april 1957. Het overlijdensbericht gaat over haar vader. Zijn 
tijdelijke invaltaak als koster wordt erin genoemd. Hoe zijn ogen glansden als tijdens zijn 
kostersdienst H.M. de Koningin binnenkwam. Gertie vertelde daarover dat haar vader 
dan achterstevoren lopend de Majesteit voorging naar haar zitplaats en na de dienst ging 
het op dezelfde manier maar dan richting uitgang. Stel je toch voor dat je je rug naar de 
Koningin zou richten. Dat werd destijds minimaal als een soort majesteitsschennis 
beschouwd. 

Met Gertie sprak ik ook over de Lutherse 
Vereniging “Jong Leven” die in verschillende 
Lutherse Gemeenten leden had die binnen de 
eigen gemeente bij elkaar kwamen. Jonge 
gehuwden waren in hoofdzaak lid van dit Jong 
Leven.      Ze herinnert zich dat er 1 x een reis is 
geweest waar iedere sectie van Jong Leven aan 
mee kon doen. De reis ging naar Zwitserland. 
Wim Jense en zijn vrouw gingen mee als 
begeleiders. De reis ging per trein naar de 
Bodensee. Mooie herinneringen kwamen terug 
over de koeien die uit de Alpenweiden werden 
gehaald, over de mooie plaatsen en steden die 
werden aangedaan. Gertie haar man Herman 
hield een dagboekje bij van die reis. Per dag 
geeft hij een verslag van de reis. Uiteraard werd 
over deze reis in OPWAARTS bericht. Ook waren 
er de jaarlijkse buffetten van de damesclub die 

zich in OPWAARTS gedragen wisten. Mensen werden uitgenodigd zich op te geven en te 
komen via ons blad en nadien werden er wat foto’s getoond  om te laten zien hoe lekker 
en gezellig het betreffende  nieuwjaar buffet dat betreffende jaar gesmaakt en geweest 
was. Ook hadden we het nog over het 75-jarige feest m.b.t. het zelfstandig gemeente zijn 
van ELG Apeldoorn. Na een prachtige kerkdienst waarin bijna alle oud-predikanten 
aanwezig of vertegenwoordigd waren en het aansluitende koffiedrinken in de Lutherzaal, 
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gingen de gemeenteleden die zich hadden opgegeven naar Hoekelum waar men tijdens 
een prachtige middag lekker buiten kon zitten en heerlijk kon eten. Ook hierbij speelde 
OPWAARTS een grote rol. Om op te roepen en uit te nodigen, maar ook om verslag te 
doen. 

Ruud Bloemendal 
 
Aanvulling op “De lof der liefde” OPWAARTS (110-nr. 2 – blz. 42). 
In het artikel over Ds. P.H. Borgers vertelde ik in de vorige OPWAARTS dat Miep Mooij 
haar orgelbriefje van de huwelijksdienst waarin Paul Borgers niet meer voor mocht gaan 
omdat hij net daarvoor thuis werd opgehaald door de SD, had weggedaan. Dit is niet 
correct. Ze heeft het namelijk aan Pauls Borgers jr. gegeven die daar erg blij mee was. 
Hoogstwaarschijnlijk is dit briefje met meerdere spullen van Borgers sr. aan Kamp 
Amersfoort geschonken om zo deze speciale erfenis van een bijzonder moedig mens te 
bewaren voor het nageslacht. Corrie Borgers, weduwe van Paul Borgers jr. heeft hiertoe 
het initiatief genomen nadat haar man was overleden. 

Ruud Bloemendal 
 

Haast niet te geloven 

et is haast niet te geloven 
Dat God mij helemaal kent 

En bij mij is, ieder moment 
Het is haast niet te geloven. 
 
Het is haast niet te geloven 
Dat God mijn hele leven leidt 
En dat Hij mij overal begeleidt 
Het is haast niet te geloven. 
 
Het is haast niet te geloven 
Dat God mij altijd ziet 
In blijdschap en verdriet 
Het is haast niet te geloven. 
 
Maar toch mag ik het geloven 
En rekenen op Gods leiding 
En op Zijn grote toewijding 
Wat een troost, dit te geloven. 
                                                                                                                      Uit: Psalm 139 

                                                                                                                                       Fedde Nicolai 
 

H 
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Wist u dat….. 

 
 het steeds moeilijker werd om “wist-u-datjes te verzinnen? 
 we daarom wat anders gaan doen? 
 dat VISJES gaan worden? 
 Visje de tegenhanger van Loesje is? 
 dat dit  het logo is ? 
 we erg benieuwd zijn naar wat u ervan vindt? 
 we er nu al mee beginnen 

VISJE   

 Als de duivel aan je deur klopt…… laat Jezus dan open doen! 
 Oerknal?....... dus eerst was er niets en dat is óók nog ontploft? 
 Als jouw god dood is……probeer dan de mijne! 
 God vervult niet al jouw wensen…..maar wel al zijn beloften! 

 
Herdenking ds. P.H. Borgers en dhr. A.C. Koot 

 
anaf 2015 plaatst elk jaar in februari groep 8 van basisschool  ’t Schrijvertje 
een krans onder de plaquette aan de muur van onze kerk.  De kranslegging, 

eerder ingepland op 28 april,  wordt  vanwege  het coronavirus verder uitgesteld. 
Om de jaarlijks traditie niet te doorbreken is nu gekozen voor vrijdag 18 juni. De 
“gastles” op school wordt op donderdag 10 juni gegeven.  U kunt zich voor de 
kransplaatsing op 18 juni aanmelden bij de kerkenraad; dan hoort u t.z.t. ook de 
exacte tijd. 

Maarten Brand 
 

Een kleine daad van stil verzet 

et oude archief van onze Lutherse gemeente ligt goed beschermd 
opgeslagen in het archief van de gemeente Apeldoorn.  Zelf bewaren we het 

doopregister, het  ledenregister, het trouwregister en de notulen van de 
kerkenraad.  De verhuizing van deze archieven naar de inmiddels gerenoveerde 
kleine kamer achter de kerkenraadskamer was aanleiding hier nog eens 
doorheen te bladeren.  

V 

H 
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Het notulenboek 
met de 
oorlogsperiode tot 
mei 1945 leverde 
een onverwachte 
verrassing op.  
Zoals gebruikelijk 
werd van elke 
vergadering  een 
verslag in het boek opgenomen en in de volgende vergadering als definitief 
aangemerkt middels een handtekening van de voorzitter (met de bekende 
vulpen). Die handtekening moest dan wel elke keer met een vloeiblad worden 
gedroogd. Tot zover niets bijzonders; op het bewaard gebleven vloeiblad is 
duidelijk te zien dat jarenlang alleen de handtekening van de voorzitter werd 
gedroogd. Opvallender wordt het wanneer we de voorzijde van het vloeiblad 
bekijken. Het is een vloeiblad van de Vereeniging voor Nationale Veiligheid 1940 
met de oproep dit fonds te steunen met een (jaarlijkse) gift om ons 
verdedigingspotentieel te versterken door vliegers te doen opleiden. 

Waarschijnlijk heeft dus de secretaris dit vloeiblad in het  voorjaar van 1940 in 
gebruik genomen. Gedurende de ca. vijf oorlogsjaren zal bij elke kerkenraadsver-
gadering  deze  al in mei 1940 achterhaalde tekst “Versterkt onze Neutraliteit! ”  
zichtbaar op de bestuurstafel hebben gelegen.  Niemand heeft dit dus als te 
gevaarlijk aangemerkt.  Lijkt mij toch wel een kleine daad van stil Luthers verzet. 
 

Maarten Brand 
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Marc Chagall (deel 3) 

                  2e 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Raam D: Juda    Raam E:  Zebulon       Raam F: Issachar 
 
D                Juda (Genesis 8 + 9) 

8  Juda, jou zullen je broers bejubelen, voor jou buigt de vijand de nek,      
    voor jou zullen mijn zonen  zich buigen. 
9  Sterk als een jonge leeuw ben jij, je verovert je prooi, mijn zoon, en  
    keert naar je leger terug. Juda gaat liggen als een leeuw,  vol majesteit  
    vlijt hij zich neer–wie zou hem durven wekken? 
 

A 
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Juda – Donkerrood raam. Staat voor het rood van slachtbloed en druivensap: dit 
symboliseert het lijden van het Joodse volk. De leeuw van Juda huppelt vrolijk 
met gekrulde staart het raam binnen en spreekt de tekst uit: “wij danken je als 
broers.” Twee zegenende handen dragen de kroon. De daken van de stad -net 
boven de leeuw- zie je terug in de punten van de kroon: het aardse en hemelse 
Jeruzalem verbeeldend. In de kroon staat in het Hebreeuws: ‘keter = kroon’ 
 
E         Zebulon (Genesis 13)  

13   Zebulon, aan de zee zal hij wonen, aan zijn strand de schepen  
        ontvangen. Zijn gebied strekt zich uit tot aan Sidon. 
 

Zebulon – Rood gekleurd raam Hierin komt eveneens het lijden van het Joodse 
volk terug. Symbool voor deze stam is het bootje links onderin het raam. Het 
vaart over de zee en staat voor de handel. Alleen woonde deze stam helemaal 
niet aan zee. Maar handel werd er wel degelijk gedreven. Bovenin zitten twee 
grote vissen als het ware vast in de boog van het raam. Ze zijn afgebeelde als 
religieus teken en als teken van de dierenriem. Eronder ziet u de schitterende 
zonsondergang. Helemaal bovenin staat de naam Zebulon in Hebreeuwse 
letters. 
 
F        Issachar (Genesis 14+15)  

14  Issachar is een sterke ezel, liggend tussen de manden. 
15  Hij zag hoe weldadig de rust was en hoe bekoorlijk het land; er werd  
       hem zwaar werk opgelegd, hij boog zich en droeg zijn last. 
 

Issachar – Zacht getint groen raam. Het zijn landbouwers. Groen is de kleur van 
rust en bespiegeling, ze valt samen met de hoop op vrede en vruchtbaarheid. 
Rechts halverwege het raam staan drie schaapjes; onderin staat de ezel met een 
vogel op de rug: samen verbeelden zij deze hoop. Onder de witte tent zijn 
zegende handen te zien. In de tent staat de zegen van Mozes: “verheug u 
Zebulon op uw tochten, Issachar op uw tenten” De ramen van deze twee 
stammen worden zo met elkaar verbonden. Om het hele raam kronkelt de 
wijnstok: ze staat voor vruchtbaarheid en voorspoed. 

Ruud Bloemendal 
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’s-Gravenhage – 6 december 1916 
 

mdat CODA nog steeds gesloten is konden we niet putten uit het 
gemeentelijk archief. Maar we hebben zelf ook nog veel archief stukken, 

niet allemaal publicabel maar dit was een leuk item uit de map “Koninklijk Huis”. 
 
Hare Majesteit de Koningin heeft mij opgedragen U Weleerwaarden 
Hoogstderzelven dank over te brengen voor de aanbieding van een exemplaar 
van het eerste nummer van Opwaarts; orgaan voor de Evang. Luth. Gemeente te 
Doesburg. 
De Particulier Secretaris van H.M. de Koningin. 

  
 
 

O 
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Agenda 
 
 

Mutaties 
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Datum Zondagsnaam Bijzonderheden Antependium 
Aanvang Voorganger   2e collecte 

6 juni 1e zondag na   groen 
10.00 uur Trinitatis   restauratiefonds 

  ds. H. Boter     
13 juni 2e zondag na muziekdienst groen 

12.00 uur Trinitatis   muziekfonds 
  ds. P. Oussoren     

20 juni 3e zondag na   groen 
10.00 uur Trinitatis   orgelfonds 

  ds. J. Eldering     
27 juni 4e zondag na  Avondmaals- groen 

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

4 juli 5e zondag na    groen 
10.00 uur Trinitatis   restauratiefonds 

  dr. T. v. Willigenburg     
11 juli 6e zondag na muziekdienst groen 

12.00 uur Trinitatis   muziekfonds 
  ds. P. Oussoren     

18 juli 7e zondag na   groen 
10.00 uur Trinitatis   orgelfonds 

  ds. J. Eldering     
25 juli 8e zondag na  Avondmaals- groen 

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

1 augustus 9e zondag na   groen 
10.00 uur Trinitatis   restauratiefonds 

  ds. L. v. Hilten     
8 augustus 10e zondag na    groen 
11.00 uur Trinitatis dienst in Hoog Soeren 

        
15 augustus 11e zondag na   groen 

10.00 uur Trinitatis   orgelfonds 
  hr. R. Bloemendal     

22 augustus 12e zondag na   groen 
10.00 uur Trinitatis   restauratiefonds 

  ds. J. E. Leentfaar     
29 augustus 13e zondag na Avondmaals- groen 

10.00 uur Trinitatis dienst diaconie 
  ds. C. Baas     

5 september 14e zondag na   groen 
10.00 uur Trinitatis   orgelfonds 

  hr. R. Bloemendal     
12 september 15e zondag na muziekdienst groen 

12.00 uur Trinitatis   muziekfonds 
  ds. P. Oussoren     
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Ontvangst Voorbereiding Organist Koster 
Mededelingen Schriftlezingen Cantor Koffiedienst 

mw. A. Leentfaar mw. A. Leentfaar hr. M. Bunt hr. H. v. Iwaarden 
hr. P. Roomer hr. P. Roomer     

        
mw. A. Leentfaar mw. A. Leentfaar hr. B. v. Berkum hr. H. v. Iwaarden 

hr. M. Brand hr. M. Brand     
        

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   

        
hr. J. v.d. Braak 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. A. Leentfaar hr. D. Zwart hr. F. v.d. Kraats 
hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg     

        
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. D. Zwart hr. F. v.d. Kraats 

hr. M. Brand hr. M. Brand hr. E. Brasz   
        

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

        
hr. J. v.d. Braak mw. L. Roomer hr. J. Kleinbussink hr. F. v.d. Kraats 
hr. P. Roomer mw. L. Roomer     

       
        
        
        

mw. L. Roomer mw. L. Roomer hr. D. Zwart hr. H. v. Iwaarden 
hr. P. Roomer hr. P. Roomer     

       
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. F. v.d. Kraats 
hr. P. Roomer hr. P. Roomer mw. L. Bunt   

        
hr. J. v.d. Braak mw. A. Leentfaar hr. D. Zwart hr. H. v. Iwaarden 

hr. M. Brand hr. M. Brand     
        

mw. A. Leentfaar mw. A. Leentfaar   hr. H. v. Iwaarden 
hr. M. Groeneweg hr. M. Groeneweg     
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Verjaardagen van de 75-plussers 

iijj  eennsseenn  uu  vvaann  aarrttee  eelluukk   

 
       

Van de kerkrentmeester 
 

Collecte opbrengsten januari: 
Kerk en diaconie €   107,.00 
Muziekfonds €   155,00 
Orgelfonds €     43,00  
Totaal       €   305.00 

 
Om een wat vollediger overzicht te geven van de financiën het volgende 
schema. 
Tot en met april zijn de volgend bedragen via de bank binnen gekomen: 

Aan vrijwillige bijdragen € 3.840,00 
Collecte Muziekfonds      € 1.355,00 
Huur     € 3.177,00 
Totaal € 8.372,00 
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De financiële balans tot nu toe. 
 

 
 

 
Parijs is wel een mis waard 

aarom hebben jullie je laten 
vaccineren?, vraagt vriendin A., die 

altijd vindt dat je niet vrijwillig 
'ziekmakende stoffen' in je lichaam moet 
toelaten. Om “tích” redenen, zeg ik, maar 
in elk geval omdat we op 16 april 2024 
levend en wel in Parijs willen zijn. Hoe dat 

zo?, zegt A. verbaasd. Dan wordt, als alles 
goed gaat, de herstelde Notre-Dame 
heropend. Als in Frankrijk een president 
zegt 'over vijf jaar moet die kerk klaar zijn', 
dan gaat men door roeien en ruiten om 
zoiets uit te voeren. We hebben er 
daarom wel vertrouwen in dat het gaat 
lukken. Als we gezond blijven zullen we 
erbij zijn. 
 
Elk jaar beginnen we onze vakantie aan de 
Middellandse Zee met een weekend Parijs 
en vervoegen ons dan bij de Notre-
Dameparochie, die nu in de 'Louvrekerk', 
de St. Germain l ‘Auxerrois kerkt. Sinds 
afgelopen herfst met nul kerkgangers, vijf 
voorgangers en vier tot achttien 
professionele koorzangers. Het blijft 
behelpen. Elke week zien we via internet 
de mis van zondagavond, en we snakken 

W 
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ernaar om ook de bekende gezichten van 
de parochianen weer te zien. We hopen 
dat we weer naar binnen mogen op 
zondag 1 augustus aanstaande. 
 
Bij de Notre-Dame zelf zal het er buiten 
niet veel anders uitzien dan vorig jaar, 
denken we, hoewel er hard gewerkt 
wordt. Het grote orgel is inmiddels 
helemaal gedemonteerd en opgeslagen,, 
en zal pijpje voor pijpje worden ontdaan 
van roet en loodstof. Verder heeft het 
orgel geen brandschade opgelopen, 
wonder boven wonder. Heel anders is het 
met het koororgel. Via de foto's was onze 
indruk dat er niets meer van over was (een 
stuk dak kwam bij het koororgel naar 
beneden, dwars door het gewelf heen), 
maar via internet horen we dat het orgel 
herbouwd zal worden, en dat een deel van 
de 2000 oude pijpen nog inzetbaar is in 
het nieuwe orgel. 

 

                                                                                           
We bewonderen de vitaliteit en vrolijkheid 
waarmee bisschop Michel Aupetit, 
'kerkrentmeester' Patrick Chauvet, hun 
medewerkers, hun organisten, hun 
acolieten en hun zangers de parochie en 
de halve wereld blijven voorgaan in het 
vieren van Gods genadige toewending tot 
deze wereld.  

Pieter Oussoren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orthodox Pasen 
 

Datum: was op zondag 2 en maandag 3 mei 2021 
Land / gebied: Oost-Europa 
Religie: Christendom (Orthodox Christendom) 
 
De oosters-orthodoxe kerken - ook wel Orthodoxe Kerk of Byzantijnse Kerk 
genoemd - vierden het Paasfeest in 2021 op zondag 2 mei. Men viert Jezus' 
overwinning op de dood. Na zijn kruisiging op Goede Vrijdag stond hij op uit de 
dood: verrijzenis. Hierdoor is aan christenen de hoop gegeven op een beter 
leven nu of na de dood. 
 
De Goede Week begint in de Orthodoxe Kerk op Palmzondag (Intocht van de 
Heer in Jeruzalem) en wordt voorafgegaan door Lazaruszaterdag die de 
opstanding van Lazarus uit de dood herdenkt. De data rondom Orthodox Pasen 
2021 waren: 

• zaterdag 24 april:      Lazaruszaterdag 
• zondag 25 april:        Orthodox Palmzondag 
• donderdag 29 april: Orthodox Witte Donderdag 
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• vrijdag 30 april:  Orthodox Goede Vrijdag 
• zaterdag 1 mei:  Orthodox Paaszaterdag 
• zondag 2 mei:     Orthodox Pasen 
• zondag 9 mei:     Thomaszondag 

Orthodox Pasen wordt gevierd in 
o.a. Servië, Roemenië, Griekenland, Georgië, Rusland en Oekraïne, maar ook in 
de oriëntaals-orthodoxe kerken: Koptisch, Syrisch, Ethiopisch en Eritrees. 

 
Waarom valt Orthodox Pasen op een andere datum? 
In de eerste paar eeuwen na Christus vierde bijna iedere plaatselijke 
kerk Pasen op een andere datum. Sommige kerken bepaalden de datum aan de 
hand van het Joodse Pesach, andere vierden Pasen ieder jaar op 27 maart, en zo 
waren er nog meer tradities die allemaal een andere uitkomst gaven. 
 
U zult opmerken, wel een 
beetje laat dit bericht over 
(Orthodox) Pasen. Dat klopt. 
Maar we waren  het niet 
vergeten om het in het 
Paasnummer te plaatsen, 
het kwam recentelijk aan de 
orde. Ik vroeg Pieter 
Oussoren om ons weer te 
berichten over de voortgang 
van de restauratie van de 
Notre Dame*, hij reageerde 
met  “dat is goed maar 
waarom schrijf jij niet over je 
bezoeken aan Georgië?” Dus 
daarom iets over Orthodox Pasen. 
Het afgelopen half jaar ben ik vrijwel iedere maand minimaal 5 dagen in Tbilisi 
geweest. Ik ben weliswaar “met pensioen” maar och. een bijbaantje is nooit 
weg. Dus ben ik als freelancer nog in dienst bij mijn laatste werkgever, als clinical 
engineer. Reizen is mij niet vreemd maar regelmatig  dezelfde plaats bezoeken 
gebeurde ook in het verleden niet zo vaak. 
En als je, zoals ik, voor je werk reist is het schema meestal: vliegveld – hotel – 
kliniek – hotel – vliegveld en was ik weer terug op Schiphol. Meestal probeer ik 
wel een bus-city-tour te doen en dan vanaf het verste punt, terug te lopen naar 
mijn hotel. Van 21 t/m 26 april was ik weer in Tbilisi en de enorme drukte bij de 
Kashveti kerk viel meteen op. Er is altijd wel bezoek bij de kerk maar het was nu 
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veel drukker. Het was het weekend van  Lazaruszaterdag en Palmzondag. In de 
ooster-orthodoxe traditie wordt op deze dag -Lazaruszaterdag- op allerlei 
liturgische wijzen en via folklore stilgestaan bij de vriend van Jezus die uit de 
dood opstond voordat Pasen aanbrak. 
 
Op Palmzondag was het nog drukker. Niet alleen met kerkgangers, maar ook met 
vele verkopers vóór en rond de kerk. Vooral verkopers van bosjes  buxustakjes. 
Maar buxustakjes ook verwerkt in kruizen en allerlei andere vormen. Deze 
worden gezegend en mee naar huis genomen, voor een jaar bescherming en 

geluk. Het 
zegenen met 
gewijd water is 
een belevenis 
op zich, de 
priester 
schroomt niet 
om met veel 
water de 
bezoekers te 
besprenkelen. 
Dat leidde 
overigens, 
ondanks  de 
ernst van het 
moment, tot 
hilariteit en 

besmuikt gegil. 
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Als men de kerk passeert, slaan de meeste voorbijgangers een kruis. Zelfs de 
meeste  taxichauffeurs doen dit. Dat geeft wel een veilig gevoel als je in de taxi 
zit en dat is in Tbilisi wel nodig. Want het verkeer gedraagt zich iets anders dan 
we in Nederland gewend zijn. 
Al met al inspiratie om in het Paasnummer van 2022 nog meer aandacht te 
besteden aan het Pasen. De verschillen tussen Christelijk- en Orthodox Pasen, 
hoe de datum van Pasen wordt berekend etc. 
 
Bron: 

- de site van Alain Verheij (theoloog – schrijver – spreker) en  
- de site van het Catharijne Convent. 

 
Huib van Iwaarden 

 

Lutherse werkweek voor 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).  
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 

I 

D 

V 
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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 
 

Activiteiten de Groene Hoed 
 

Joodse humor: Van Moos en Sam tot Abraham 
door Peter van ’t Riet 

 
Wie kent geen witz van Sam en Moos? Sam is een beetje sjlemielig en 
Moos nogal narcistisch. Maar joodse humor omvat veel meer genres 
dan de witzen over dit duo. Joodse humor bestaat al vanaf Bijbelse 
tijden en heeft zich steeds aangepast aan plaats en omstandigheden. In 
deze lezing laat Van 't Riet u kennis maken met de veelkleurigheid van 
de joodse humor en met zijn roots. Met genres als witzen, anekdotes en 
korte verhalen. Met types zoals de sjlemiel, de sjnorrer en baron 

Rothschild. Met joodse humor uit diverse landen en uit verschillende joodse stromingen. 
Via de humor van de Talmoed leidt deze kennismakingstocht naar de humor van de 
Bijbel.  
 
De inhoud van de lezing is ontleend aan het boek ‘Joodse humor: Van Moos en Sam tot 
Abraham’ en wordt ondersteund met dia's en afbeeldingen. 
 
 
 
 
Datum  Donderdag 5 augustus 2021 
Tijd  20.00 u (zaal open vanaf 19.30) 
Plaats  Regentessekerk 
Aanmelding  U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij Heleen Verdonk, 

D 

Peter van ’t Riet houdt zich al meer dan 40 jaar bezig met onderzoek naar de joodse wortels in het Nieuwe 
testament en met het joodse karakter van de evangeliën en de brieven van Paulus.  Jarenlang was hij 
voorzitter van de Stichting Judaïca Zwolle. 
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& info heleen.verdonk@upcmail.nl. Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, 
telefoonnummer en emailadres vermelden (zie pag. 2). 

Kosten € 5,00 p.p. inclusief drankje 
Afrekenen  Contant afrekenen is niet mogelijk.  

We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op bankrekening 
NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. ‘De 
Groene Hoed, Lezing 5 augustus 2021’. 

 

Inspiratiebijeenkomst 23 september 2021 
 

in het kader van de vredesweek 
Thema: Ubuntu “ ik ben omdat wij zijn!” 

 
In haar boek “Opsoek naar Ubuntu” (2018) belicht Annette 
Nobuntu Mul de vele invalshoeken van deze in Zuid Afrika 
ontstane levensfilosofie: spiritualiteit, vergelding of 
verzoening, herstelrecht en verzoening, vergeving, 
onderwijs, leiderschap, ondernemerschap en de kracht van 
de gemeen-schap, hoop, geloof en liefde na de apartheid, 
diversiteit en “Moeder Aarde”. De kern van Ubuntu is de 
uitdrukking: “Ik ben omdat wij zijn en wij zijn omdat de aarde 

is”. Dat staat voor een visie op mens en maatschappij die berust op saamhorigheid, 
samenwerking en gemeenschappelijkheid zonder uitsluiting van wie dan ook. Inherent 
aan deze visie is het besef dat de mens niet de schepper van zichzelf is, er eigenlijk 
geen persoonlijk bezit is of zou moeten zijn en dat sociale verhoudingen gebaseerd 
moeten zijn op onderlinge liefde en goedheid voor elkaar. In haar inleiding zal ze ons 
de hoofdlijnen van deze levensfilosofie schetsen. Daarna gaan we met haar en met 
elkaar in gesprek over wat wij in de praktijk van ons leven kunnen doen met deze 
filosofie. 

 
Datum  donderdag 23 september 2021 
Tijd  20.00 uur 
Plaats  Doopsgezinde Kerk 
Aanmelding  U kunt zich, onder vermelding van uw voor- en achternaam, 

aanmelden per mail  bij  ajbennink@hotmail.com 
Kosten  € 5,00 (inclusief drankje). 
                            Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over 

te maken op de rekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting 

Annette Nobuntu Mul, woonachtig te Twello, is opleider, trainer, executive coach, supervisor, leertherapeut, 
auteur en spreker. Zij is de founder van Ubuntu Society, voorzitter van Stichting Ubuntu Nederland en de 
motor achter de opleiding ‘Ubuntu, Leiderschap & Burgerschap’ aan de Internationale School voor 
Wijsbegeerte te Leusden. 
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Regentessekerk o.v.v.  “De Groene Hoed, Inspiratiebijeenkomst 23 
september 2021”. 

 

Leerstoel voor Luther in Kampen (6) 
 

ind 2018 steunde onze gemeente met 25 andere Lutherse gemeenten een 
subsidieaanvraag van de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting bij de 

Commissie BILT. Deze subsidieaanvraag werd  vooralsnog afgewezen.  In de 
voorgaande 5 artikelen werd u geïnformeerd over de ontwikkelingen in Kampen; 
soms aangevuld met een persoonlijke kritische noot.  Recente berichtgeving  
levert nu de volgende ontwikkelingen op. 
Meerdere  Lutherse gemeenten die destijds de subsidieaanvraag steunden  
melden zich bij de stichting aan als nieuwe sponsor. Zo is bijvoorbeeld Zaandam 
zeer duidelijk : “ De kerkenraad  van de Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Zaandam juicht van harte het werk en vooral de gedrevenheid toe waarmee prof. 
Dr. Sabine Hiebsch invulling geeft aan haar leerstoel  aan de Theologische 
Universiteit Kampen. Zij wil deze in woord en daad blijvend ondersteunen en 
heeft daarom, in overleg met het College van diakenen, besloten dat de Diaconie 
van de ELG Zaandam zich onder de sponsors van de stichting schaart”.  
Amsterdam  steunde de leerstoel eerder incidenteel en is nu ook sponsor 
geworden.   Niet zo onlogisch om  in een volgende kerkenraadsvergadering in 
Apeldoorn ook een volgende stap te overwegen.  Al is het maar voor een in tijd 
begrensd sponsorschap  omdat er bij de Commissie BILT dit jaar nadrukkelijk 
wordt nagedacht over een update naar een BILT 2.0 
Zowel de Synodale Commissie als commissie BILT geven aan dat het huidige 
(toekennings)kader aan een herijking toe is : “de diversiteit van ingediende, maar 
met name goedgekeurde voorstellen laat sterk te wensen over, terwijl er wel een 
groot aantal  activiteiten voor en  door gemeenten of gemeenteleden  worden 
uitgevoerd”.  Naar verwachting zal het voorstel voor herijking  in de laatste 
vergadering van de Kleine Synode voor de zomer geagendeerd worden.  In 
Opwaarts blijven we de ontwikkelingen in en over Kampen volgen. 

Maarten Brand 
 
 

 
 

E 
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Gronings geluk van piepjonge beiaardiers door Karin Sitalsing 
 

MAURITS BUNT (L) EN BOB VAN 
DER LINDE, BEIAARDIERS  
VAN DE MARTINITOREN.  
FOTO REYER BOXEM 
Erfgoed reportage 
 
Bij 'beiaardiers' denk je aan 
vijftigplussers. Maar de twee 
nieuwe klokkenluiders van de 
Groninger Martinitoren zijn 
zelfs sámen nog jonger dan dat. 
Maurits Bunt gaat voor naar zijn 
nieuwe werkplek. De 
draaipoortjes, de deur, hij diept 
de sleutel op. "Dit moet nog 
even wennen", grijnst hij met 
twinkelogen. En dan hop, op 
gympies alle 311 treden op.  
23 en 26 zijn ze, Maurits Bunt en 
Bob van der Linde, de 
fonkelnieuwe beiaardiers van 

de Martinitoren, de jongste stadsbeiaardiers van Nederland. Hun voorganger Auke de 
Boer ging dit voorjaar na dertig jaar met pensioen.  
       Nee, niet iedereen begrijpt hun passie. Maar hun ouders en grootouders sprongen een 
gat in de lucht toen de witte rook kwam, en veel vrienden zitten in de muziek, die snáppen 
hoe bijzonder dit is.  
       Hoe wordt een twintiger beiaardier? Van der Linde werd eens door zijn orgeldocent 
meegenomen de Zwolse Peperbus op (de klokkentoren van de Onze Lieve-Vrouwebasiliek 
- red.), zag ver onder zich mensen omhoogkijken en de kaarten waren geschud. Bunts 
kwartje viel, bijzonder genoeg, in de kerk waarvan hij nu het carillon bespeelt. Als kind, 
een keer met kerst, die klánk, de betovering van de basklok.  
       Beiden werden ze opgevoed met de liefde voor muziek, historie en ambachten. "Dit is 
het summum van die drie: een van de weinige bewaarde geluiden uit de geschiedenis", 
zegt Bunt. "Klinkend erfgoed."  
       En dan ook nog déze plek. Klokkentorens genoeg, maar het zijn lang niet allemaal 
iconen zoals de Olle Grieze. 'De sprookjestoren', zei de vrouw van Bunt. Hij lacht. 
"Vanwege alle zijpaadjes. Je zou hier kunnen verdwalen. En hij is prachtig, dat fysiek, je 
herkent hem meteen."  
       En weet je, valt zijn kompaan bij? "De Franse Revolutie. Twee wereldoorlogen. Dat 
heeft-ie allemaal meegemaakt. En ook toen klonk het carillon op de marktdagen: dinsdag 
en zaterdag. Die vanzelfsprekendheid heeft iets geruststellends."  
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       Om hun 'setlist' te bepalen kijken de heren naar bijzondere gebeurtenissen, zoals 
feest- en gedenkdagen. Er zijn vier categorieën om uit te kiezen: beiaardmuziek, 
arrangementen, popmuziek en improvisatie. Die moeten in balans zijn, maar in principe 
mag alles, en zo kan het dat eens de tune van The Simpsons klonk vanaf de Eusebiuskerk 
in Arnhem. "Het was de duizendste aflevering", lacht Van der Linde.  
        De Eusebius is zijn andere vaste toren, net als de Sint-Michaëlskerk in Oudewater. Ook 
is hij organist in Sneek. Bunt bespeelt de beiaard in Epe en het orgel in Deventer. Beiden 
geven ze ook les, en Bunt studeert zelfs nog. Allebei spelen ze een vaste dag in Groningen.  
        Als Van der Linde na de 311 treden bovenkomt aan het begin van zijn werkdag, kijkt 
hij eerst uit alle raampjes - even zien hoe de stad erbij ligt. Dan haalt hij diep adem, plant 
zijn voeten goed neer en neemt plaats.  
        En dan? En dán. Als hij speelt, zegt Bunt, denkt hij aan alle ruimte om zich heen. "Dan 
is het echt alsof ik even overal boven zweef, als een arend."  
        Beiaard spelen, zegt Bunt, is anoniem en publiek tegelijk: niemand ziet je, iedereen 
hoort je. "Dat heeft iets veiligs. En ook weer niet, want het komt er écht op aan. Geen 
gezwets, je hebt alleen je spel."  
        Het gaat daarbij, zegt hij, om de kern van de klank. "Je kunt een klok doodslaan of zo 
bespelen dat hij gaat glimmen. En dát is wat je wil."  
        Hun missie? "De stad een beetje gelukkiger maken", zegt Van der Linde. "Zo is het", 
knikt Bunt. "Op het juiste moment een knipoog geven vanaf de toren." 
 

 
 

Een nieuwe naam voor de Lutherse kerk Arnhem: 
“MAARTEN LUTHERKERK” 

De Lutherse Kerk is een voormalig Luthers kerkgebouw aan de Korenmarkt in de 
Nederlandse stad Arnhem. De kerk werd gebouwd op de locatie waar tot dan 
toe het huis Bontenburch had gestaan. In dit huis, dat steeds meer vervallen 
raakte, werd sinds 1657 Lutherse geloofsbijeenkomsten gehouden. In de periode 
1735 - 1737 werd de zaalkerk in classicistische bouwstijl opgebouwd naar 
vermoedelijk het ontwerp van de Arnhemse architect Leendert Viervant de 
Oudere[1]. De voorgevel is volgens de Ionische bouwstijl opgezet met bovenaan 
een groot fronton. Deze is voorzien van decoraties in de Lodewijk XIV-stijl. 
Het kapiteel steunt op zuilen die rondom het gebouw zijn nagebootst. Boven de 
ingang is een afbeelding van een zwaan als teken van het Lutherse geloof. 
Tijdens de Franse tijd in Nederland werd de kerk gebruikt als overnachtingsplaats 
voor soldaten 
In 1898 is de kerk uit haar functie onttrokken, nadat de Lutherse 
geloofsgemeenschap de Evangelisch-Lutherse Kerk aan de Spoorstraat in gebruik 
nam. Het gebouw heeft nadien gefungeerd als graanpakhuis, discotheek en 
eetcafé. Al die tijd is de afbeelding van de zwaan boven de ingang gebleven. 
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Een impressie van de Lutherse kerk in Arnhem. De zwart/wit foto dateert van 
1961. In het verslag hierna een schrijven van Pieter Oussoren over de nieuwe 
naam van de “voormalige” kerk aan de Korenmarkt te Arnhem. 
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Van het klusfront 
 

Het is momenteel 
rustig op het 
klusfront. De kamers 
(het voormalig 
jeugdhonk) zijn 
gereed en worden al 
gebruikt door de 
musici om daar “ in 
te zingen” en om te 
kleden. Alleen nog 
een paar 
rolgordijnen 
ophangen dan is de 

privacy tijdens het omkleden ook gewaarborgd.  
De komende periode gaan we aandacht besteden aan de ramen van de 
Lutherzaal. Deze hebben een likje verf nodig, uitzetijzers bevestigen en op 
verzoek van Gaby, gaan we tochtstrips aanbrengen.  
Op de foto uit het achief van Mies Walgien, een klusteam uit het verleden aan 
het werk. 
 

Het is u ook vast opgevallen dat de perken 
voor de kerk, het pad langs de kerk en achter 
de Lutherzaal er weer keurig bijliggen. Dé 
man van deze “groenzorg” is Maarten Brand.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de volgende bladzijde de richtlijnen voor 
de kostersfunctie 1951! Bron: Mies Walgien 
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De Röntgen Route. 
 

 
 
Het stond al in maart in de regionale pers, maar even ter herinnering, om de 
Route Rontgen eens te volgen.  

De Redactie. 
 

Van bovenaf bezien. 
 
Na de laatste muziekdienst heeft Siebolt de Jong met behulp van een drone 
foto’s gemaakt in de kerk. Vanuit dit punt hebben we nog niet naar het orgel 
kunnen kijken. Weliswaar heeft Diana (van Kerkfotografie.nl) prachtige foto’s 
gemaakt van het kerkinterieur en het orgel, maar dit is een foto vanuit een wel 
heel bijzonder standpunt. Zie volgende bladzijde. 
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De redactie doet ook nog een duit in het zakje 
 

Meestal bevindt een redactioneel schrijven zich in het begin van een uitgave 
maar mede door de omstandigheden gedwongen vond ik deze positie beter op 
zijn plaats.  
Allereerst wil ik u bedanken voor uw reacties tijdens mijn COVID-19 infectie. 
Kaarten – email – WhatsApp - telefoon – hartelijk dank daarvoor! 
Sinds afgelopen weekend gaat het alle dagen vooruit. Spreken ontaardt meestal 
nog in een hoestbui maar ook dat zal spoedig beter gaan. Tot zover de 
persoonlijke noot. 
Dit is het derde nummer van onze 100ste jaargang. We krijgen OPWAARTS net op 
tijd klaar, al denk ik dat hier en daar met een bezorgede blik naaar de brievenbus 
is gekeken. Gelukkig stond zondag 6 juni nog in het Paasnummer, dus dat was 
gecoverd. 
Het is nu bijna vakantie, deze zal ook heel anders verlopen dan andere jaren. 
Maar we zien op grote schaal verlichting van de maatregelen. Wordt het vast 
nog een mooie zomer(vakantie)! 

 
namens de redactie 
Huib van Iwaarden 
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Ik dank God voor de zomer 
 

Ik dank God voor de zomer 
die 't verstilde leven weer opwekt 
Ik dank God voor de liefde 
die met zonnebalsem de winter toedekt 
 
Ik dank God voor de warme zon 
die mild over ons leven schijnt 
ik dank God voor haar helder licht 
die de donkere wolken wegdrijft  
 
Ik dank God voor de landschappen  
die nu veranderen van uur tot uur 
de merel en lijster zingen er op los 
en monnikskappen fleuren in het bos  
 
Ik dank God voor de rijke vruchten 
de kers, de aardbei, en de peer 
ik dank God voor hun zoetheid 
want ieder jaar smaken ze best weer 
 
Ik dank God voor de gulden oogst 
de zonnebloemen die wiegen in de wind 
hoogzomer is nu op zijn mooist; 
als de goudvink op de zonnebloempitten pikt...  

Greta Casier 
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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. 3  blz. 44 
 

 
 
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 


