
 

   
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

 
 
 
 

Activiteitenboekje 
2021-2022 

 
   



 

De indeling van dit boekje 
 

Op de bladzijde hiernaast treft u een ‘voorafje’ aan met enkele 
algemene opmerkingen. Op bladzij 2 en 3 attenderen we u op enkele 
voorbehouden en aandachtspunten! 

 
De pagina’s 4 tot en met 14 informeren u over de eenmalige activiteiten 
op datum.  

  
Op pagina 15 tot en met 20 volgen de activiteiten die het jaar door met 
regelmaat herhaald worden (bijv. Jongerenactiviteiten, Themacafé, of Eat 
& Meet).  
 
Informatie over cursussen en gespreks-, lees-, leer- of studiekringen staat 
vermeld op de pagina’s 21 tot en met 29.  

 
Tenslotte berichten de pagina’s 30-32 over bijzondere vieringen, vespers 
of thema- bijeenkomsten van de levensbeschouwelijke groeperingen die 
samenwerken in de Groene Hoed. 

 
Op pagina 33 begint het verkorte overzicht met alle activiteiten van het 
seizoen 2021-2022 gerangschikt op datum (voor zover de data bekend 
zijn). 

 
Tenslotte treft u op de binnenzijde van de achterpagina een overzicht aan 
van de participanten en hun contactpersonen voor De Groene Hoed.
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Vooraf! 
 

 

 

 

 

 

In dit Activiteitenboekje vindt u het overzicht van de activiteiten van de 
participanten van De Groene Hoed voor het seizoen 2021-2022. De Groene 
Hoed is in Apeldoorn het samenwerkingsplatform voor activiteiten van de 
Regentessekerk, de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelisch Lutherse Kerk 
en de Oecumenische Basisgemeente. 

De activiteiten zijn bedoeld als mogelijkheden voor zingeving, contact met 
samenleving en cultuur, ontmoeting en geloofstoerusting.  
Het programma kent een grote diversiteit aan vorm en inhoud: van 
eetgezelschap tot studiegroep en van zingen tot film of theater.  
We hebben er vertrouwen in dat er voor velen iets tussen zit; voor de één 
wellicht ter lering, voor de ander ter vermaak! 
 
De Groene Hoed verzorgt en coördineert in samenwerking met anderen de 
programmering. Ondanks de poging tot volledigheid kunnen er in de loop 
van het jaar nog wijzigingen plaatsvinden door toevoeging of uitval van 
activiteiten.  
De activiteiten vinden vrijwel allemaal plaats in de Regentessekerk of in de 
Doopsgezinde Kerk en zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.  
 
Graag zullen wij u in het komende seizoen in goede gezondheid bij onze 
activiteiten begroeten! 
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Voorbehouden en aandachtspunten… 
 

Helaas zullen we ook dit seizoen 
opnieuw te maken hebben met 
aandachtspunten en beperkingen 
vanwege het Coronavirus.  
Dat betekent dat we pas op het 
laatste moment zekerheid 
kunnen geven met betrekking tot 
het doorgaan van de activiteiten.  

 
 Verboden of aanscherping van maatregelen en voorschriften door 

overheden, kerken, meewerkende organisaties of personen kunnen 
wijzigingen ín of annulering van programma’s veroorzaken.  
We zullen u zo tijdig mogelijk informeren over het wel of niet 
doorgaan van de activiteit via persberichten en via websites, 
kerkbladen, nieuwsbrieven etc. van de verschillende participerende 
genootschappen. 

 
  Bij alle activiteiten wordt - zolang als dat voorgeschreven is - de 

anderhalve meter-maatregel gehanteerd. Dat betekent dat er een 
beperkt aantal bezoekers kan deelnemen aan de activiteit. 

 Daarom is het nodig dat u zich aanmeldt voor deelname aan de 
activiteit bij de genoemde contactpersoon. 

 
 Uw aanmelding is ook belangrijk om u bij een onverhoopt 
besmettings-gevaar snel op de hoogte te kunnen brengen. Tegen deze 
achtergrond verzoeken we u bij aanmelding uw naam, adres, 
woonplaats (de zgn. n.a.w.-gegevens), telefoonnummer en/of 
emailadres te vermelden. 

  
  Ook dit seizoen vermijden we graag contante betalingen. We 

verzoeken u de betreffende financiële bijdrage voor de activiteit 
vooraf over te maken op rekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. 
Stichting Regentessekerk / De Groene Hoed. In de omschrijving graag 
vermelden: de naam en datum van de activiteit en ‘De Groene Hoed’, 
dus bijv.: ‘zomeravondlezing 5 aug., De Groene Hoed’. 

Samen tegen Corona 
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B Zolang het nodig is, is er bij de activiteiten geen of slechts zeer 
beperkte catering-faciliteit beschikbaar. Er wordt geen koffie/thee of 
andere dranken geschonken. Het is alleen mogelijk bij binnenkomst 
een flesje water of ‘sap’ mee te nemen naar uw zitplaats.  

 
 Tot slot herinneren we u voor de goede orde nog aan de algemene 

‘leefregels’ die de overheid heeft aangegeven en die ook van kracht 
zijn bij al onze activiteiten: 
- Houd afstand 
- Geef geen handen, zoenen of knuffels 
- Was je handen 
- Blijf thuis als u ziek, verkouden of ‘grieperig’ bent, koorts hebt etc. 

Bezoekers met deze ziektesymptomen kunnen niet aan de activiteit 
deelnemen.  

- Bij verplaatsingen binnen wordt verwacht dat u een mondmasker 
draagt. 

 
Bij alle activiteiten staat iemand aan de deur die u als bezoeker van 
harte welkom heet, maar u ook attendeert op bovenstaande 
gezondheidsaspecten. 
 
  

Ondanks alle maatregelen en beperkingen hopen we toch dat u zo veel 
mogelijk en op ontspannen wijze deel zult nemen aan de aangeboden 
activiteiten.  
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SPECIAL Zomeravondlezing 

 
        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 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) 
 
Plaats  Regentessekerk 
 
Kosten € 5,00 p.p. inclusief drankje. 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 aug. 2021’. 

 
Info & opgave  U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij Heleen Verdonk, 
 heleen.verdonk@upcmail.nl. Bij opgave uw n.a.w.-

gegevens, telefoonnummer en emailadres vermelden.   

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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Nationale Orgeldag 2021 
 

Zaterdag 11 september is er weer 
de nationale orgeldag. De 
Regentessekerk in Apeldoorn wil 
dan ook haar deuren openen, 
binnen de dan nog heersende 
corona-beperkingen.  
Het doel van deze dag is om zoveel 
mogelijk bezoekers in de 
gelegenheid te stellen om kennis te 
maken met het orgel en met het 
spel van de organist. Ook kan het 
orgel van dichterbij worden 
bekeken en gedemonstreerd.  
Hiermee willen we graag 
belangstelling wekken voor dit 
prachtige instrument. 
 
Het orgel in de Regentessekerk is 
gebouwd door de firma Vierdag uit Enschede en is in 1980 in gebruik 
genomen.  
Het instrument is geschikt voor begeleiding van gemeentezang, van solo-
instrumenten en van kleine ensembles en koren. Oude of moderne muziek 
klinkt op dit instrument het beste; voor het romantische repertoire is het 
minder geschikt. 
Het orgel heeft een Van Biezen/Valotti-stemming. 
 
U bent van harte welkom om te kijken, te luisteren of het orgel zelf te 
bespelen! 
 
Datum  zaterdag 11 september 2021 
 
Tijd  11.00 - 15.00 uur 
 
Plaats Regentessekerk, Regentesselaan 14b, 7316AD Apeldoorn. 

Voor de laatste informatie kijk op www.regentessekerk.nl.  
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SPECIAL   Inspiratiebijeenkomst vredesweek 
 

Thema: Ubuntu ‘Ik ben omdat wij zijn!’ 
Door Annette Nobuntu Mul 

 
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 gemeenschap, 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 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 om daarna met elkaar te  spreken 
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 
Kosten  € 5,00. 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 Regentessekerk o.v.v. ‘De Groene 
Hoed, Inspiratiebijeenkomst 23 september 2021’. 

Info & opgave  U kunt zich, onder vermelding van uw voor- en achternaam, 
aanmelden per mail bij ajbennink@hotmail.com.  

Annette Nobuntu Mul is opleider, trainer, executive coach, supervisor, leertherapeut, auteur en spreker. 
Zij is 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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Voorstelling 
 

Van begin tot het absolute einde! 
Reli-theater door Erik Jan Tillema & Victor Posch 

 
Er bestaan duizenden scheppingsverhalen: over hoe de 
wereld is ontstaan en hoe de mensen zijn gemaakt. Wat willen 
deze verhalen ons vertellen en hebben we er tegenwoordig 
nog wat aan?  
Erik Jan Tillema neemt de aanwezigen op een humorvolle 
wijze mee langs scheppingsverhalen uit alle hoeken van de 
wereld: van het bekende verhaal uit de Bijbel tot onbekende 
verhalen van de eilanden in de Grote Oceaan. Al die verhalen 
vertellen over het ontstaan van de mens. Zijn er 
overeenkomsten tussen al die verhalen? En hebben we er tegenwoordig nog wat 
aan, nu de wetenschap steeds meer verklaart hoe alles is ontstaan? Erik Jan 
Tillema stelt de vragen en komt met een verrassend antwoord. Victor Posch 
zorgt voor de muzikale omlijsting van de voorstelling.  
 

 
 
 
 
 
Datum  Vrijdag 22 oktober 20201 
 

Tijd  20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) 
 

Plaats  Regentessekerk 
 

Kosten € 10,00 p.p. 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, Voorstelling 22 oktober 2021. 

 

Info & opgave  U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij Sjoerd de Haan, 
sjoerddehaan@planet.nl. Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, 
telefoonnummer en emailadres vermelden (zie pag. 2).  

Erik Jan Tillema schreef het kinderboek ‘De man die zijn ezel opvouwt’ met daarin de mooiste 
verhalen uit alle religies en is daarnaast beleidssecretaris van de VVP.  
Victor Posch is een veel geziene gast op de Nederlandse podia, speelt tenor- en alt-saxofoon, 
dwarsfluit, piano, diverse percussie-instrumenten, geeft saxofoonles, schrijft verhalen voor 
vertellers en voorstellingen, componeert en organiseert jazzworkshops.  
 

SPECIAL 
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Film Buladó 
 

Themafilm 
met maaltijd (onder voorbehoud) en nagesprek 

 
Buladó speelt zich af in  het woeste westen van 
Curaçao. Kenza  is de 11 jarige dochter van Ouira, 
een stoere politieagent  en de kleindochter van 
Weljo.  Op de drempel van haar puberteit stuit ze 
op een gemis dat ze nog niet kende.  Bij haar 
geboorte overleed haar moeder.  Nu Kenza’s 
nieuwsgierigheid naar haar ontwaakt raakt dit bij 
Ouira een pijnpunt.  Ondertussen gaat de geest van 
haar opa Weljo achteruit. Hij trekt zich steeds meer 
terug in zijn eigen wereld omgeven door zijn 
verzameling schroot.  Hij voelt de nabijheid van de 
dood en zoekt contact met de geesten van zijn 

voorouders  die hem de weg zullen wijzen naar het dodenrijk. Daar wil hij  op 
de vleugels van de wind naartoe reizen om opnieuw helemaal vrij te zijn.  
Kenza voelt zich tot de wereld van haar opa aangetrokken maar zal haar eigen 
pad moeten vinden. 
 
Datum  Vrijdag 19 november 2021 
 
Tijd   16.30 uur 
 
Plaats   Regentessekerk 
 
Kosten € 5,00 p.p.   

Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de 
bijdrage vooraf over te maken naar  NL48 INGB 0008 4324 33 
t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. ‘De Groene Hoed, film 19 
november 2021’ 

 
Info & opgave   U kunt informatie vragen of zich per mail aanmelden bij:  

hans.jdehaan@gmail.com. Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, 
telefoonnummer en emailadres vermelden.  

SPECIAL 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regentessekerk en Doopsgezinde Gemeente kunnen elkaar ontmoeten op 
de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst.  
Wat gaat het nieuwe jaar 2022 ons allemaal brengen? 
 
U bent van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. 
 
Datum  Zondag 2 januari 2022 
 
Tijd 15.00 – 16.30 uur  
 
Plaats  Doopsgezinde kerk 
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Poëzieavond 
 

Corona heeft ons verhinderd afgelopen januari 
onze traditionele Poëzieavond te houden. Maar 
nu gaat het weer gebeuren!. 
 
Voorafgaand aan de landelijke Poëzieweek 
houden wij onze Poëzieavond. Die avond 
dragen wij zelf gedichten voor. Gedichten die 
we mooi vinden, om wat voor reden dan ook: 
ontroerend, diepzinnig, vermakelijk, vrolijk, 

droevig. Het mag een eigen gedicht zijn of ook een gedicht van iemand anders. 
Alle poëzie is welkom. Doe mee, of kom in ieder geval luisteren! 
 
Wil je een gedicht inbrengen op deze altijd sfeervolle en gezellige poëzie-avond, 
geef je dan op bij een van de hieronder vermelde personen. Bij hen kun je ook 
terecht voor meer informatie.  Er wordt ook weer een boekje gemaakt met alle 
ingebrachte gedichten, dat op de avond wordt uitgereikt. Daarom is er een 
uiterste inleverdatum voor de gedichten: 5 januari 2022! 
 
Datum  Dinsdag 18 januari 2022 
 
Tijd  19.30 – 22.00 uur 
 
Plaats  Regentessekerk  
 
Kosten € 5,00 p.p., incl. boekje. Contant afrekenen is niet mogelijk. 

Wij verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op bank-
rekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentesse-
kerk o.v.v. ‘De Groene Hoed, poëzieavond 18 jan 2022’. 

 
Info & opgave Frans van Hasselt, (055) 521 54 66, van.hasselt@wxs.nl 
  Henk Barkhof (055) 541 53 53, henk.barkhof@xs4all.nl 
  Heleen Dolleman (055) 533 83 44, hsbertoen@dolleman.net 
  André Maris (055) 312 46 32, meneermaris@gmail.com 

Bij opgave graag uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en 
emailadres vermelden.   
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Voorstelling 
 

Alle 7 goed! 
Kees Posthumus en Dirk Overbeek 

 
Het is nog maar de vraag of 
naturisten wel zo blij zijn met de 
opdracht de naakten te kleden. Het 
Adamskostuum bevalt hun doorgaans 
prima. En lang niet iedereen wordt 
even enthousiast bij het voorstel de 
vreemdeling te herbergen. Anders 
was ons asielbeleid wel humaner. 
Wie de hongerigen gaat voeden, 
moet rekening houden met diverse diëten. Weleens een gevangene bezocht?  
 
De muzikale voorstelling ‘Alle 7 goed’ is een actuele voorstelling over de zeven 
werken van barmhartigheid. Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist 
Dirk Overbeek presenteren in zeven delen de werken van barmhartigheid voor 
mensen van hier en nu. 
Natuurlijk, de zeven werken van barmhartigheid deugen. Er valt geen speld 
tussen te krijgen dat het goed is om ze te doen. Tegelijk kunnen ze wel een frisse 
update gebruiken. Die krijgen ze in ‘Alle 7 goed!’. 
 
Datum  Donderdag 10 maart 2022 
 
Tijd  20.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur) 
 
Plaats  Doopsgezinde kerk 
 
Kosten € 10,00 p.p. 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, Voorstelling 10 maart 2022. 

 
Info & opgave  U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij AnneJet Bennink,   
 ajbennink@hotmail.com. Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, 

telefoonnummer en emailadres vermelden.  

SPECIAL 



 12 

Excursiecafé 
 

Het kloosterleven  
in de Essenburgh 

 
Met het oog op de excursie 
naar Priorij de Essenburgh in 
Hierden verkennen we in het 
excursiecafé al vast in 
vogelvlucht de betekenis van 
deze communiteit.  
Een documentaire over het 
kloosterleven in de Essenburgh  
geeft een indringend portret 
van twee mensen die -na 

gehuwd te zijn geweest- kozen voor een leven in dit klooster. 
Na deze documentaire kunt u genieten van een eenvoudige maaltijd. 
 
In Harderwijk, op steenworpafstand van Hierden, bevindt zich het museum 
Marius van Dokkum, eveneens de bestemming van de excursie van 26 mei. 
Voor meer informatie over deze excursie zie pagina 15. 
 
Datum  Donderdag 21 april 2022 
 
Tijd  16.30 – 19.00 uur 
 
Plaats  Regentessekerk 
 
Kosten € 5,00 p.p. 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, excursiecafé 21 april 2022’. 

 
Info & opgave  U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen bij Martha  
 Delsman, tel. (055) 355 00 77, marthadelsman@gmail.com. Bij 

opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en email-
adres vermelden.  

SPECIAL 
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Koningsdag 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze dag staat de Doopsgezinde Gemeente met een tafel voor de kerk 
om curiosa te verkopen. 
 
Ook kun je binnen een kopje koffie of thee met wat lekkers nuttigen of 
gebruik maken van het toilet. 
 
De opbrengst is voor het project Musicians without Borders, een 
hulpproject met muziek voor kinderen in traumasituaties in het Midden-
Oosten. 
 
Datum  Woensdag 27 april 2022 
 
Tijd  9.00 - 15.00 uur 
 
Plaats  Doopsgezinde kerk 
 
Info  Karel de Vries, kareleen@kpnplanet.nl 
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Excursie 
 

Priorij De Essenburgh & 
 Museum Marius van Dokkum 

 
Onze excursie start met een bezoek aan 
landgoed De Essenburgh te Hierden. Hier 
maken we kennis met de Norbertijnen in 
Priorij De Essenburgh. Na het middaggebed 
in de kapel van het klooster lunchen we in 
het kasteel de Essenburgh. 
’s Middags bezoeken we in Harderwijk het 
museum Marius van Dokkum. Van Dokkum 
is een eigentijdse kunstenaar en illustrator, 
woonachtig in Ugchelen. Zijn schilderijen 

zijn speels, kleurig, grappig, maar hebben vaak ook een diepere betekenis. 
De kunstenaar zal ons zelf rondleiden in ‘zijn’ museum.  
 
Zoals gebruikelijk gaan we met de bus vanaf de Regentessekerk en zullen 
we onderweg koffie of thee met gebak krijgen. Ook staat er een lunch voor 
ons klaar. We sluiten de dag af met een aangeklede koffie. 
 
Datum  Woensdag 18 mei 2022 
 
Tijd  9.30 – 17.30 uur 
 
Plaats  Vertrek bij de Regentessekerk 
 
Kosten   € 50,00 zonder Museumkaart of € 45,00 met Museumkaart. 

Het bedrag moet uiterlijk 14 mei 2022 overgemaakt worden 
op bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting 
Regentessekerk o.v.v. ‘De Groene Hoed, excursie 18 mei 2022’. 

 
Info & opgave  U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen bij Martha  

Delsman, tel. (055) 355 00 77, marthadelsman@gmail.com. Bij 
opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en email-
adres vermelden.  

SPECIAL 
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Jongeren 
 

Activiteiten voor jongeren 
o.l.v. Dirk Jan Steenbergen 

 
Jongeren uit Apeldoorn en Zwolle 
vormen een groep, die maandelijks 
samenkomt in één van beide 
plaatsen.  
 
De activiteiten zijn speciaal gericht 
op jongeren in de leeftijd van 12-18 
jaar.  
In het afgelopen seizoen waren de 
activiteiten onder andere kanoën en 
een online kerst- en paaschallenge. 
 
Voor het komende seizoen staan er weer live activiteiten op het programma. 
Na afloop gaan we gezellig met elkaar eten. 
Wil je ook meedoen? Je bent van harte welkom.  
 
Data   Zondag. Op afspraak met elkaar, 1 keer per maand 
 
Tijd   16.00-19.00 uur 
 
Plaats  In Apeldoorn of Zwolle; vervoer kan geregeld worden.  
 
Info & opgave Je kunt je aanmelden of meer informatie vragen bij  
  Dirk Jan Steenbergen, steenbergen8596@kpnmail.nl 
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Eat & Meet 
 

Vindt u het leuk om samen met anderen 
te genieten van een voedzame maaltijd? 
Wilt u een keer niet zelf koken, maar wel 
samen met anderen eten? Tijdens Eat & 
Meet op dinsdagavond geniet u van een 
heerlijke maaltijd en kunt u gezellig 
praten met de andere aanwezigen.  
De maaltijd bestaat uit 2 gangen 
(hoofdgerecht en nagerecht) en wordt 
klaargemaakt door een uitstekende 

cateraar. Ook voor de vegetariërs wordt gezorgd. Wel graag uw speciale 
eetwensen doorgeven. U kunt per keer besluiten om mee te eten.  
 
Data   Dinsdag 28 september 2021 

Dinsdag 26 oktober  
  Dinsdag 30 november  
  Dinsdag 25 januari 2022 
  Dinsdag 22 februari  
  Dinsdag 29 maart  
 

Eat & meet vindt plaats aansluitend aan de gesprekskring. 
Meer informatie over de gesprekskring vindt u op pagina 25 
en 26. 

 
Tijd U bent van harte welkom om uiterlijk 17.45 uur.  
 De maaltijd duurt ongeveer een uur 

 
Plaats  Doopsgezinde Kerk 
 
Kosten  € 8,00 per persoon 
 
Info & opgave U kunt zich (per keer) aanmelden of informatie vragen bij  
 Margriet Diekema (055) 355 30 42, 

albertenmargriet@diekema-arkema.nl.  
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Themacafé 
 
Op de derde donderdag van de maand 
is het Themacafé geopend. De middagen 
zijn altijd gezellig en interessant. 
U wordt ontvangen met een drankje. 
(Hierna is het zelfbediening). Om 17.00 
uur komt iemand u vertellen wat haar of 
hem zo geboeid heeft dat zij of hij ons er 
graag deelgenoot van wil maken. Het is 
altijd de moeite waard om door 
andermans ogen naar een onderwerp te 
kijken.  
 
Rond 17.30 uur worden zelfgemaakte soep en verse broodjes rondgedeeld. We 
sluiten af met koffie/thee rond 18:30 uur. 
U bent van harte welkom om binnen te lopen, ook als u maar een deel van de 
tijd aanwezig kunt zijn. Ook kunt u introducés meenemen.  
 
In 2021-2022 vindt het themacafé plaats op de onderstaande data. De 
thema’s worden later bekend gemaakt. Zie ook www.regentessekerk.nl. 
 
Data  Donderdag 16 september 2021 
 Donderdag 21 oktober 2021   
 Donderdag 18 november 2021 
 Donderdag 16 december 2021 
 Donderdag 20 januari 2022  
 Donderdag 17 februari 2022  
 Donderdag 17 maart 2022 
 
Plaats  Regentessekerk 
 
Tijd  16.30 - 19.00 uur 
 
Kosten Een bijdrage van € 4,00 per persoon helpt ons uit de kosten. 
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Mediteren - de stilte ervaren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediteren is de stilte zoeken, in jezelf. Om vanuit die rust, je leven vorm te 
geven. We zoeken naar authentiek mens-zijn, naar eenheid en identiteit. 
Wie ben ik in relatie met anderen en met God? We zoeken naar rust om dat 
te ervaren. Dat lukt niet altijd in de maalstroom van het dagelijkse leven. 
Mediteren kan daarbij helpen. 
We luisteren naar korte teksten. Doen een begeleide  ontspannings-
oefening en mediteren met behulp van een gebedswoord of zin. Daarna 
drinken we een kopje thee. 
 
Data  op de eerste en derde dinsdag van de maand, 

vanaf dinsdag 21 september 2021 t/m 17 mei 2022, 
behoudens feestdagen en vakanties. 

 
Tijd   18.30 - 19.30 uur 
 
Plaats   Doopsgezinde Kerk 
 
Kosten   Geen 
 
Info & opgave  Marian Campen, marian.campen@gmail.com 
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Hemels Gezang 
 
Elke laatste vrijdag van de maand is er een 
bijzondere muzikale bijeenkomst.  
Onder leiding van Yvonne Scheepsma en 
met Frits Feldbrugge aan de piano zingen 
we samen eenvoudige maar prachtige 
meerstemmige liederen in verschillende 
talen en vanuit diverse religieuze 
stromingen.  
Door de gezangen vele malen te herhalen 
werken ze als ‘balsem voor de ziel’. 
Tussendoor zijn er meditatieve stiltes. 
 
Data  vrijdag 24 september 2021 

vrijdag 29 oktober 2021 
vrijdag 26 november 2021 
vrijdag 17 december 2021 
vrijdag 28 januari 2022 
vrijdag 25 februari 2022 
vrijdag 25 maart 2022 
vrijdag 29 april 2022 
vrijdag 27 mei 2022 
vrijdag 24 juni 2022 

 
In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. 
 

Tijd   20.00 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur) 
 
Plaats   Doopsgezinde kerk 
 
Kosten   Vrijwillige bijdrage 
 
Info   www.hemelsgezang.nl of hemelsgezang@gmail.com 
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Mennokoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Mennokoor is een tweestemmig vrouwenkoor. Vrouwenstemmen èn 
mannenstemmen zijn van harte welkom! Wij zingen eenvoudige, maar 
mooie kerkelijke liederen.  
De dirigente is Elni Vaassen-Schwengle. 
In vieringen in de Doopsgezinde gemeente verleent het koor regelmatig zijn 
medewerking. Samen met het jongerenkoor Joko Trees zingen we ook in 
Apeldoornse verpleeghuizen zoals Casa Bonita, Randerode en de Heemhof. 
 
Na een uur samen zingen, drinken we altijd gezellig koffie en als er iemand jarig 
is geweest, wordt er getrakteerd, dus is er regelmatig iets lekkers bij de koffie. 
De start van het nieuwe seizoen is alleen als zingen in groepsverband  weer 
verantwoord is. 
 
Data   Vanaf 6 september 2021 tot eind mei 2022, wekelijks 
 
Tijd Maandag 20.00 - 21.30 uur 
  
Plaats  Doopsgezinde kerk 
 
Info Koos Kuperus - van den Brink, (055) 542 34 65, 

marko.kuperus@gmail.com  
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Cursus 
 

Ketters! Een geschiedenis van buitenbeentjes 
een drieluik door ds. Klaas Douwes 

 
Zolang het traditioneel 
christendom bestaat zijn er 
ook christenen geweest die 
afweken van de hoofdmoot.   
Deze buitenbeentjes zijn 
achteraf wel ‘stiefkinderen 
van het christendom’ 
genoemd, maar in hun eigen 
tijd stonden ze vooral 
bekend als ‘ketters’. 
 
 Als christelijk buitenbeentje had je niet alleen creativiteit nodig om met 
eigenzinnige ideeën te komen, maar bovenal veel moed om die 
eigenzinnigheid vast te houden. De doodeenvoudige reden dat je anders dacht 
dan de meerderheid kon al genoeg zijn om voor je leven te moeten vrezen. 
Komend najaar wil ik deze ‘ketters’ uit de schaduw halen en daarmee een 
andere geschiedenis vertellen van het christendom. 
 
In drie middagen schets ik de hoogtepunten van de fascinerende 
kettergeschiedenis, vanaf de beginjaren van het christendom tot en met de 
reformatie. Het verhaal van ketters is een verhaal vol dromerige idealisten, 
markante eenlingen, geheimzinnige genootschappen, exotische denkbeelden 
en sociale experimenten. Samen met u wil ik op zoek gaan naar wat deze 
mensen dreef, wat voor soort personen het waren en hoe ze zich staande 
probeerden te houden. 
 
Op de eerste middag ga ik in op de veelkleurigheid van het vroegste 
christendom, met in het bijzonder aandacht voor de intrigerende (en vaak 
onderbelichte) rol van de stad Alexandrië en de verschillende stromingen van 
de gnostiek.  
De Middeleeuwen staan centraal op de tweede middag. Ik zal dan onder 
andere vertellen over de Katharen en het evangelie van de armen.  
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Cursus 
 

Ketters! Een geschiedenis van buitenbeentjes  
- Vervolg informatie - 

 
Tot slot belanden we op de laatste middag in de radicale reformatie. Deze 
stroming week niet alleen af van de rooms-katholieken, maar ook van de 
calvinisten en lutheranen en telde in ons land heel wat vertegenwoordigers, 
waaronder de doopsgezinden.  
Ik heb zelf alvast veel zin in deze cursus en hoop u graag te verwelkomen! 
 
Data Donderdagen 11 november, 25 november en  

9 december 2021  
 
Tijd  14.00 - 15.30 uur 
 
Plaats  Regentessekerk 
 
Info  Ds. Klaas Douwes, (06) 21 62 26 76, kdouwes@gmx.com 
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Leerhuis  
 

Van God spreken 
Gesprekken over religie, geschiedenis en filosofie 

 
Vorig seizoen is het Leerhuis slechts 4 keer 
bijeengeweest. Graag willen wij hetzelfde 
programma opnieuw aanbieden.  

 
God denken voorbij theïsme en atheïsme 
Over de waarde van het christelijke geloof in 
onze geseculariseerde tijden. 
 
Wouter Slob, predikant in Zuidlaren en 
bijzonder hoogleraar Theologie en Cultuur, 
gaat in dit boek in gesprek met Job van 
Schaik, cultuurredacteur bij het Dagblad van 
het Noorden. (Van Schaik noemt zichzelf in 
dit boek -aarzelend- weer christen, nadat hij 
op zijn zeventiende zijn geloof verloor.) Het 
gesprek gaat over bijna alle 'heikele' artikelen van het christelijk geloof (Gods 
bestaan, schepping, zondeval, genade, incarnatie, het laatste oordeel) en komt 
tot zeer verrassende inzichten. Hij blaast oude denkbeelden omver en laat met 
nieuwe invullingen zien hoezeer we juist in deze tijd christelijke geloof nodig 
hebben. 
 
Het is een toegankelijk boek dat ook enorme diepgang heeft en dankzij de 
terzijdes in de kantlijn mooie informatie verschaft over de theologen, mystici, 
filosofen en wetenschappers die de revue passeren. Het is zoals de achterflap 
van het boek het formuleert ‘prikkelend denkvoer voor atheïsten en kerkgan-
gers, twijfelaars en zeker-weters, wetenschappers en journalisten, theologen 
en filosofen, en iedereen die bereid is te reflecteren op zijn of haar denkkader.’  
Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: de filosofische tekortkomingen 
van atheïsme én theïsme, het herijken van het begrip waarheid in tijden van 
post-truth en alternative facts, spreken ván God (en niet óver God), almacht als 
afzien van macht, en de kracht van kwetsbaarheid en leven uit liefde.  
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 Leerhuis 
 

Van God spreken 
- Vervolg informatie - 

 
Met een groep geïnteresseerde lezers bespreken we in de loop van het 
seizoen dit boek. Hierbij vragen wij ons af wat dit boek ons anno 2021 te 
zeggen heeft. Dit lezen en bespreken gebeurt stapsgewijs, per hoofdstuk of 
per twee hoofdstukken. De leiding is iedere keer in handen van een van de 
predikanten van deelnemende geloofsgemeenschappen: Regentessekerk, 
Doopsgezinden en Lutheranen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data  10 bijeenkomsten op de volgende dinsdagen  

21 september, 5 en 26 oktober, 9 en 23 november,  
7 december 2021;   
18 januari 2022, 8 februari, 1 en 15 maart. 

 
Plaats   Doopsgezinde kerk (Paslaan 6)  
 
Tijd  10.15 – 11.45 uur 
 
Kosten € 10,00 per seizoen.  

Wie in het vorige seizoen al betaalde, hoeft dat nu niet 
opnieuw te doen, omdat in het vorige seizoen maar een klein 
gedeelte van de bijeenkomsten door kon gaan.  

 
Info & opgave André Maris, (055) 312 46 32, meneermaris@gmail.com. 
  

Boekgegevens 
Titel  Van God spreken. Gesprekken over religie, geschiedenis en filosofie.  
Auteurs  Job van Schaik en Wouter Slob  
Uitgave  Amsterdam 2019.  

Buijten en Schipperheijn.  
Paperback, 224 pagina’s, 7 hoofdstukken plus epiloog, € 16,95. 
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 Gesprekskring 
 

Waar staan we nu & Hoe nu verder 
o.l.v. Dirk Jan Steenbergen 

 
In het 7e  en laatste jaar van de Pelgrimage van 
Gerechtigheid en Vrede, is het thema Waar 
staan we nu?.  
Als je aan een pelgrimstocht begint, zorg je dat 
de inhoud van jouw bagage is afgestemd op de 
lange, onzekere tocht. 
In dit zevende jaar van onze pelgrimage wordt 
het tijd om de balans op te maken. Wat 
namen wij mee uit de traditie? In het 
komende jaar kunnen wij bij onszelf en met 
anderen nagaan welke geloofsopvattingen, 
welke gebruiken en welke gewoonten uit onze 
traditie ons onveranderd dierbaar zijn 
gebleven, aan welke elementen hieruit wij 
minder waarde zijn gaan hechten, en aan welke nieuw ontdekte zaken wij 
in het gemeenteleven een grotere plaats zouden willen geven. Een 
belangrijk hulpmiddel daarbij zouden onze ervaringen uit 2020 kunnen zijn, 
toen de wereld door de coronapandemie ineens op z’n kop stond en veel 
dingen die altijd vanzelfsprekend geweest waren ineens niet meer konden. 
Waar voor de één iets wegviel met het stilvallen van de gewone kerkgang, 
leek er voor de ander juist ruimte te ontstaan. Ruimte om nieuwe manieren 
van geloofsbeleving te ontdekken en uit te proberen. Gaan we terug naar 
hoe het altijd was? Of is er ook iets blijvend veranderd? Weten we nu 
misschien beter wie we zijn, als geloofsgemeenschap? 
 
Het eindpunt van een pelgrimsreis is het begin van de volgende tocht. Waar 
geloven wij in? Wie willen wij in de wereld zijn? Dat zijn onze wegwijzers als 
geloofsgemeenschap op onze route naar de toekomst: waar gaan wij ons 
op richten? Van harte welkom! 
 
Na afloop van de gesprekskring kunt u deelnemen aan Eat & Meet (zie pag. 16). 
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Gesprekskring 
 

Waar staan we nu & Hoe nu verder 
- Vervolg informatie - 

 
Data   Dinsdag 28 september 2021 

Dinsdag 26 oktober  
  Dinsdag 30 november  
  Dinsdag 25 januari 2022 
  Dinsdag 22 februari  
  Dinsdag 29 maart 
 
Tijd   14.30 - 16.30 uur 
 
Plaats  Doopsgezinde kerk (Mennozaal)  
 
Info & opgave  Dirk Jan Steenbergen, steenbergen8596@kpnmail.nl. 
 Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en email-

adres vermelden. 
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Gespreksgroep 
 

Geloven in de 21ste eeuw 
Gastheer & gespreksleider Wim van der Schee 

 
Geloven door toetreding tot een kerk 
om daar je inspiratie en opdracht voor 
het leven in te vinden, lijkt op z’n 
retour. Onze kerken worden leger en 
slechts weinige jongeren voelen de noodzaak of het verlangen erbij te gaan 
horen. De vormen van ons traditionele geloofsleven lijken versleten. Is dan niet 
de tijd gekomen om de grenzen tussen de diverse kerkelijke erven te openen? 
Kunnen we ons niet beter gezamenlijk richten op de kernwaarden van het 
christelijk geloof? Hoe leggen we nieuwe verbindingen met de samenleving en 
waarom? Met deze beginvragen zoeken we vanuit doopsgezinde kring het 
gesprek met leden en geïnteresseerden uit ‘eigen’ en andere kringen. Het gaat 
om een open gesprek, met geen ander doel dan naar elkaar te luisteren met de 
focus op de bijbel en de levensvragen die ons bezig houden. 
 
In iedere bijeenkomst kiezen we een thema voor de volgende keer. Iemand 
bereidt het voor en stuurt de anderen een A-4 met een thema, een tekst of 
vragen. Mogelijke thema’s: zin ontvangen en geven, ons geestelijk leven, 
geloven doet iedereen, een Woord voor de wereld, de toekomst is beloofd, 
solidariteit.  
Gastheer en gespreksleider is Wim van der Schee. Hij neemt het thema voor de 
eerste bijeenkomst voor zijn rekening. ‘Co-exist!’ Een oproep. 
 
Deelname Een vaste groep van 6-12 deelnemers. Daarnaast is ieder-

een welkom die een keer of een enkele keer wil meedoen. 
 

Datum   Eerste woensdagmiddag van de maand 
6 oktober, 3 november, 1 december 2021 
5 januari, 2 februari , 2 maart, 6 april 2022 

 

Tijd  14.00 - 16.15 uur. 
 

Plaats  Doopsgezinde kerk 
 

Info & opgave Wim van der Schee, (055) 301 53 85, wpvanderschee@planet.nl  
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Literatuurkring 
 

Boekbesprekingen en literaire zoektochten 
o.l.v. Theo van Driel 

 
Het vierde seizoen van de literatuurkring komt er weer 
aan. We gaan met elkaar in gesprek over een boek, dat 
de deelnemers zelf aandragen. Samen zoeken we hoe 
verdieping en bezinning een plaats hebben in de 
literatuur.  
Voor de 1e bijeenkomst kiezen we het boek De avond 
is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld 
 
In De avond is ongemak beschrijft Marieke Lucas 
Rijneveld het schrijnende verhaal van een 
gereformeerd boerengezin dat wordt getroffen door 
de dood van een kind. Door de ogen van Jas, die zich 

ophoudt in het niemandsland tussen kindertijd en volwassenheid, zien we 
hoe de familieleden elk op hun eigen manier omgaan met het verlies. Vader 
en moeder zijn volledig verlamd door verdriet en zien niet hoe Jas en haar 
zusje Hanna en haar broer Obbe ondertussen langzaam ontsporen. 
Het is een verbluffend romandebuut dat is doortrokken van seksualiteit, 
geloof en de smerigheid van het bestaan. 
 
Data o.v.b.  dinsdagavonden 14 september, 9 november 2021 

en 11 januari, 15 maart, 10 mei 2022. 
 
Tijd   20.00 - 22.00 uur 
 
Plaats  Doopsgezinde kerk 
 
Kosten   Geen 
 
Info/opgave Theo van Driel, (06) 18 19 36 12, theodoor52@live.nl 
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Overige gesprekskringen 
 
De Disgenoten (vrouwen, lunchgroep) 
  Christien de Graeff  

 (055) 355 30 05, cdegraeff@kpnmail.nl 
 
 
Jonge Vrouwen (dinsdagmiddag) 

Janny Hommes-de Boer  
(055) 533 55 38, janny12@planet.nl 

 
 
Broederkring (vrijdagavond) 

Pieter Kat, (055) 506 20 69  
pieterifh@gmail.com 

 
 
De Keerkring (middaggroep) 

Loes Hendriks, (055) 355 29 35  
loeshendriks@telfort.nl 

 
 
Gespreksgroep 50+ 

Barbera Visser-Fijn van Draat, (055) 521 63 97, 
visfijn@hotmail.com 

 
 
Tussen Werk en Kerk (jonge ouders/echtparen) 

Marielle Slis-van Royen  
(055) 506 39 49, mariellevanroyen@gmail.com 

 
 
Gesprekskring ‘Gesprek onderweg’ (1e donderdagochtend van de maand) 

Ries Kassens 
(055) 355 52 36, rieskassens@gmail.com 
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Activiteiten  
Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn 

 
 
 

Algemeen 
De leden van de Oecumenische Basisgemeente 
Apeldoorn vinden elkaar in de combinatie van 
betrokkenheid op de samenleving, christelijk 
geloof en zingeving. Diverse bronnen, zoals de 
bijbel, zingevingsliteratuur en de krant, vormen 
de inspiratie om gezamenlijk te denken en te 
praten over levensvragen en maatschappelijke 
onderwerpen. De activiteiten vinden plaats in 
het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente. 

 
Vieringen  
Elke eerste zondagmorgen van de maand om 10.00 uur is er een viering. Deze is 
telkens anders van opzet omdat iedere viering een andere voorbereidingsgroep 
heeft en er geen vaste voorganger is. Zowel bijbelse als maatschappelijke 
thema’s komen aan de orde. Samen zingen, naar muziek luisteren, delen van 
brood en wijn zijn terugkerende onderdelen. De vieringen leveren bijzondere 
momenten op te midden van alles wat we doen. Er is gelegenheid tot 
ontmoeting en bezinning. We vinden hier inspiratie en bemoediging om onze 
weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk. 
 
Themabesprekingen bij de basisvergaderingen 
Op elke derde vrijdag van de maand is er een basisvergadering waarbij naast 
huishoudelijke zaken, actuele thema’s worden besproken. Thema’s die gaan over 
godsbeelden, liturgievernieuwing, oorlog en vrede, armoede en gerechtigheid. 
De basisvergaderingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk.  
 
In de maandelijkse e-mail-nieuwsbrief worden voor zowel de vieringen als de 
basisvergaderingen de data, tijdstippen en de aan de orde zijnde thema’s 
opgenomen. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via info@oecumenische-
basisgemeente-apeldoorn.nl 
Deze informatie staat ook op www.oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl 
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Muziekdiensten 2021-2022 
 

Jonge talenten in de Lutherse Kerk Apeldoorn 
 
 
Elke tweede zondag van de maand wordt er om 12 
uur in de Lutherse kerk een muziekdienst gehouden, 
waarin jonge talenten in kleine bezetting grote 
muziek ten gehore brengen.  
Ingebed in een klassieke liturgie worden  
(Bach-) cantates en vocale muziek uitgevoerd door 
jonge musici en conservatorium studenten. 
 
Programma 2021-2022 
2021  12 sep Ich wand’re durch Theresiënstadt (Ilse Weber)  

- Euwe de Jong 
10 okt  Jubilate Deo, solocantate (Dietrich Buxtehude)  
14 nov  Requiem (Gabriel Fauré) 
12 dec  Aria’s en koralen uit de Messiah (Georg F. Händel) 
25 dec  Aria’s uit het Weinachtsoratorium (Johann Seb. Bach) 

2022  09 jan  O nata Lux (Ola Gjeilo, Morton Lauridsen) 
13 feb In de ban van Barok  

- Maurits, Lisa, Alexander en Harald Bunt 
13 mrt  Aria’s en koralen Matthäus Passion (Johann Seb. Bach) 
17 apr  Paasmuziek uit Oratorium Messiah (Georg F. Händel) 
08 mei  Close Harmony Hymns vocaal kwartet en harmonium  
12 un  Jazzmuziekdienst  

- trio HOT 
10 jul  Orgelmuziekdienst 

 
Tijd   12.00-13.15 uur, inloop vanaf 11 uur 
Plaats   Lutherse Kerk, Röntgenstraat 9, Apeldoorn 
Kosten   Geen / Collecte 
Info    www.luthersekerkapeldoorn.nl 
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Vespers: God is een gedicht 
 

Momenten van bezinning en beleving 
op de zondagmiddag 

 
‘… en God is de poëzie die in elke 
religie wordt opgevangen’  
(Les Murray) 
 
De vesper is een korte bijeenkomst als 
de avond (bijna) invalt. In samenzijn, 
even stilstaan, een tekst, een gedicht, 
muziek, een lied en stilte.  

De kerk is vanaf 16.00 uur geopend, bezoekers kunnen in alle rust binnen 
gaan kijken en de sfeer proeven. De vespers hebben een laag-drempelig 
karakter en zijn geschikt voor jong en oud, voor alle mensen die houden van 
een meditatief moment, iedereen is van harte welkom! 
 
Het thema van dit seizoen luidt ‘God is een gedicht’, geïnspireerd door de 
bovenstaande dichtregel van Les Murray. In elke vesper staat een gedicht 
centraal over God, in weerklank met een bijbeltekst. Zo zal het komende 
jaar een bonte stoet van dichters voorbijtrekken die geprobeerd hebben 
om het goddelijke op dichterlijke wijze op te vangen: van vol overtuigde 
gelovigen tot weifelende sceptici en verstokte atheïsten die het toch niet 
konden laten om over God te dichten. Wie weet welke verrassende en 
verruimde uitzichtpunten of nieuwe vragen we op die manier gaan 
ontdekken. 

Data Iedere vierde zondag van de maand  
 25 jul, 22 aug, 26 sept, 24 okt en 28 nov 2021, 

23 jan, 27 feb, 27 mrt, 24 apr,  22 mei en 26 jun 2022. 
(in de maand december is er geen vesper!) 

 
Tijd 16.30 - 17.00 uur 
 
Plaats  Regentessekerk (kerkzaal)   
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Activiteitenoverzicht 2021 - 2022 
 
datum activiteit locatie tijd  blz 
 
2021 
juli  
zo 25 jul vesper regentessekerk 16.30 uur 32 
 
augustus 
do    5 aug zomeravondlezing  regentessekerk 20.00 uur   4 
zo  22 aug vesper regentessekerk 16.30 uur 32 
 
september 
za  11 sep nationale orgeldag  regentessekerk 11.00 uur   5 
zo 12 sep muziekdienst lutherse kerk 12.00 uur 31 
di 14 sep literatuurkring doopsgezinde kerk  20.00 uur 28 
do  16 sep themacafé regentessekerk 16.30 uur 17 
di  21 sep leerhuis doopsgezinde kerk 10.15 uur 23 
di  21 sep meditatie doopsgezinde kerk   18.30 uur 18 
do  23 sep inspiratiebijeenkomst doopsgezinde kerk 20.00 uur   6 
vr  24 sep hemels gezang doopsgezinde kerk   20.00 uur 19  
zo  26 sep vesper regentessekerk 16.30 uur 32 
di  28 sep gesprekskring (Steenbergen) doopsgezinde kerk 14.30 uur 25 
di  28 sep eat & meet doopsgezinde kerk 16.30 uur 16 
 
oktober 
di    5 okt meditatie doopsgezinde kerk 18.30 uur 18 
di    5 okt leerhuis doopsgezinde kerk 10.15 uur 23 
wo   6 okt gespreksgroep (v.d.Schee) doopsgezinde kerk 14.00 uur 27 
zo 10 okt  muziekdienst lutherse kerk 12.00 uur 31 
do  21 okt themacafé regentessekerk 16.30 uur 17 
vr   22 okt voorstelling ‘van begin…’ regentessekerk 20.00 uur   7 
zo  24 okt vesper regentessekerk 16.30 uur 32 
di  26 okt leerhuis doopsgezinde kerk 10.15 uur 23 
di  26 okt gesprekskring (Steenbergen) doopsgezinde kerk  14.30 uur  26 
di  26 okt eat & meet doopsgezinde kerk 16.30 uur 16 
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datum activiteit locatie tijd  blz 
 
vr  29 okt hemels gezang doopsgezinde kerk 20.00 uur 19 
 
november 
di    2 nov meditatie doopsgezinde kerk 18.30 uur 18 
wo   3 nov gespreksgroep (v.d.Schee) doopsgezinde kerk 14.00 uur 27 
di    9 nov leerhuis doopsgezinde kerk 10.15 uur 23 
di   9 nov literatuurkring doopsgezinde kerk 20.00 uur 28 
do  11 nov cursus ‘ketters!‘ regentessekerk 14.00 uur 21 
zo 14 nov  muziekdienst lutherse kerk 12.00 uur 31 
di  16 nov meditatie doopsgezinde kerk 18.30 uur 18 
do  18 nov themacafé regentessekerk 16.30 uur 17 
vr  19 nov film ‘Buladó’ regentessekerk 16.30 uur   8 
di  23 nov leerhuis doopsgezinde kerk 10.15 uur 23 
do  25 nov cursus ‘ketters!’  regentessekerk 14.00 uur 21 
vr  26 nov hemels gezang doopsgezinde kerk 20.00 uur 19 
zo  28 nov vesper regentessekerk 16.30 uur 32 
di  30 nov gesprekskring (Steenbergen) doopsgezinde kerk 14.30 uur 25 
di  30 nov eat & meet doopsgezinde kerk 16.30 uur 16 
 
december 
wo   1 dec gespreksgroep (v.d.Schee) doopsgezinde kerk 14.00 uur 27 
di    7 dec leerhuis doopsgezinde kerk 10.15 uur 23 
di    7 dec meditatie doopsgezinde kerk 18.30 uur 18 
do    9 dec cursus ‘ketters!’  regentessekerk 14.00 uur 21 
zo 12 dec  muziekdienst lutherse kerk 12.00 uur 31 
do  16 dec themacafé regentessekerk 14.30 uur 17 
vr  17 dec hemels gezang doopsgezinde kerk 20.00 uur 19 
di  21 dec meditatie doopsgezinde kerk 18.30 uur 18 
za 25 dec  muziekdienst lutherse kerk 12.00 uur 31 
 
2022  
januari 
zo    2 jan nieuwjaarsbijeenkomst doopsgezinde kerk 15.00 uur   9 
di    4 jan meditatie doopsgezinde kerk  18.30 uur 18 
wo   5 jan gespreksgroep (v.d.Schee) doopsgezinde kerk 14.00 uur 27 
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datum activiteit  locatie tijd  blz 
 
zo   9 jan  muziekdienst lutherse kerk 12.00 uur 31 
di 11 jan literatuurkring doopsgezinde kerk 20.00 uur 28 
di  18 jan leerhuis doopsgezinde kerk 10.15 uur 23 
di  18 jan meditatie doopsgezinde kerk 18.30 uur 18 
di  18 jan poezieavond regentessekerk 19.30 uur 10 
do  20 jan themacafé regentessekerk  16.30 uur 17 
zo  23 jan vesper regentessekerk 16.30 uur 32 
di  25 jan gesprekskring (Steenbergen) doopsgezinde kerk 14.30 uur 25 
di  25 jan eat & meet doopsgezinde kerk 16.30 uur 16 
vr  28 jan hemels gezang doopsgezinde kerk 20.00 uur 19 
 
februari 
di    1 feb meditatie doopsgezinde kerk 18.30 uur 18 
wo   2 feb gespreksgroep (v.d.Schee) doopsgezinde kerk 14.00 uur 27 
di    8 feb leerhuis doopsgezinde kerk 10.15 uur 23 
zo 13 feb muziekdienst lutherse kerk 12.00 uur 31 
di 15 feb meditatie doopsgezinde kerk 18.30 uur 18 
do  17 feb themacafé regentessekerk 16.30 uur 17 
di  22 feb gesprekskring (Steenbergen) doopsgezinde kerk 14.30 uur 25 
di  22 feb eat en meet doopsgezinde kerk 16.30 uur 16 
vr  25 feb hemels gezang doopsgezinde kerk 20.00 uur 19 
zo  27 feb vesper regentessekerk 16.30 uur 32 
 
maart 
di    1 mrt meditatie doopsgezinde kerk 18.30 uur 18 
di    1 mrt leerhuis doopsgezinde kerk 10.15 uur 23 
wo   2 mrt gespreksgroep (v.d.Schee) doopsgezinde kerk 14.00 uur 27 
do  10 mrt voorstelling ‘alle 7…’ doopsgezinde kerk 20.00 uur 11 
zo 13 mrt  muziekdienst lutherse kerk 12.00 uur 31 
di 15 mrt leerhuis doopsgezinde kerk 10.15 uur 23 
di  15 mrt meditatie doopsgezinde kerk 18.30 uur 18 
di 15 mrt literatuurkring doopsgezinde kerk 20.00 uur 28 
do  17 mrt themacafé regentessekerk 16.30 uur 17 
vr  25 mrt hemels gezang doopsgezinde kerk 20.00 uur 19 
zo  27 mrt vesper regentessekerk 16.30 uur 32 
di  29 mrt gesprekskring (Steenbergen) doopsgezinde kerk 14.30 uur 25 
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di  29 mrt eat & meet doopsgezinde kerk 16.30 uur 16 
 
april 
di    5 apr meditatie doopsgezinde kerk 18.30 uur 18 
wo   6 apr gespreksgroep (v.d.Schee) doopsgezinde kerk 14.00 uur 27 
zo 17 apr  muziekdienst lutherse kerk 12.00 uur 31 
di  19 apr  meditatie    doopsgezinde kerk 18.30 uur 18 
do  21 apr excursie-café regentessekerk 16.30 uur 12 
zo  25 apr vesper regentessekerk 16.30 uur 21 
di  27 apr koningsdag doopsgezinde kerk 09.00 uur 13 
vr  29 apr hemels gezang doopsgezinde kerk 20.00 uur 19 
 
mei 
zo   8 mei  muziekdienst lutherse kerk 12.00 uur 31 
di 10 mei literatuurkring doopsgezinde kerk 20.00 uur 28 
di  17 mei meditatie doopsgezinde kerk 18.30 uur 18 
wo  18 mei excursie vertrek regentessekerk 09.30 uur 14 
zo  22 mei vesper regentessekerk 16.30 uur 32 
vr  27 mei hemels gezang doopsgezinde kerk 20.00 uur 19 
 
juni 
zo 12 jun  muziekdienst lutherse kerk 12.00 uur 31 
vr  24 jun hemels gezang doopsgezinde kerk 20.00 uur 19 
zo  26 jun vesper regentessekerk 16.30 uur 32 
 
juli 
zo 10 jul  muziekdienst lutherse kerk 12.00 uur 31 
 
Zonder datum  
ma 1x wk mennokoor  doopsgezinde kerk 20.00 uur 20 
zo 1x mnd jongeren activiteit   nader bepalen 16.00 uur 15 
vr  1x mnd basisvergadering doopsgezinde kerk 20.00 uur 30 
 



 

Participanten en contactpersonen 
 

Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn e.o. 
Paslaan 6, 7311 AK  Apeldoorn 
www.dgapeldoorn.doopsgezind.nl  

  
AnneJet Bennink  ajbennink@hotmail.com 

  Emo Bruins  ebruins@simpc.nl 
 

Evangelisch Lutherse Kerk Apeldoorn 
Prof. Röntgenstraat  9, 7311 AM  Apeldoorn 
www.luthersekerkapeldoorn.nl 

  
Martha Delsman d.f.delsman@gmail.com 
Theo van Willigenburg vanwilligenburg@kantacademy.nl

   
Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn  
Contactadres: Zwolseweg 32, 7315 GM  Apeldoorn 
www.oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl 

 
Hans de Haan  hans.jdehaan@gmail.com  

(055) 521 40 08 
Heleen Verdonk  heleen.verdonk@upcmail.nl 

 
Regentessekerk Apeldoorn  
Regentesselaan 14b, 7316 AD  Apeldoorn 
www.regentessekerk.nl 

 
Klaas Douwes  kdouwes@gmx.com  

(06) 21 62 26 76 
Sjoerd de Haan   sjoerddehaan@planet.nl 
Frans van Hasselt van.hasselt@wxs.nl 
Wim Sips  wajm.sips@gmail.com  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
De Groene Hoed is het samenwerkingsplatform voor activiteiten van de 
Doopsgezinde Gemeente, de Evangelisch Lutherse Kerk, de Oecumenische 
Basisgemeente en de Regentessekerk in Apeldoorn. 
 
De Groene Hoed organiseert en coördineert in Apeldoorn bijeenkomsten 
rondom zingeving, cultuur, geloof en samenleving. 
 
Volg De Groene Hoed ook op www.facebook.com/degroenehoed. 


