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Mededelingenblad van de
Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn e.o.
VIERINGEN
Paslaan 6

Aanvang 10.00 uur

Zondag 10 apr
Palmpasen

vervallen

Witte Donderdag Br. Dirk Jan Steenbergen
14 apr 19.30h
Avondmaalsviering
Extra collecte: -Zondag
Pasen

17 apr

Br. Dirk Jan Steenbergen (zie ook bl. 5)
Extra collecte: Voedselbank
mmv Mennokoor

Zondag

24 apr

Regentessekerk (RGA): Mw. ds. E.K. Verhagen-Krikke

Zondag

01 mei

Regentessekerk (VVR): Ds. K. Douwes

Zondag 08 mei

Br. André Maris
Extra collecte: Groot Project DG Apeldoorn

Zondag

Regentessekerk (RGA): Mw. ds. Y.J. Hiemstra

15 mei

Zondag 22 mei

Br. Dirk Jan Steenbergen
Extra collecte: Mennokoor

Zondag

29 mei

Regentessekerk (VVR): Mw. M. Visch

Zondag 05 jun
Pinksteren

DG Buitendag (zie ook bl. 6)
Extra collecte: Doopsgezinde Zending

Zondag

Mw. ds. Els Rijkmans, Hoogezand
Extra collecte: Alg. Kampcie, Vrijplaatsenfonds

12 jun

_______
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VAN DE NIEUWE VOORZITTER

Beste leden en vrienden
Afgelopen zondag 27 maart hebben de aanwezigen instemmend
gereageerd op mijn kandidaatstelling voor de functie van voorzitter van
onze gemeente. Ik heb een toelichting gegeven over de belangrijkste
punten die aan de orde zullen komen:

•
•
•
•

•

bezinning op de belangrijkste taken die voor ons liggen
de
kernwoorden
vrede,
gerechtigheid,
geweldloosheid,
duurzaamheid, wederkerigheid, gelijkwaardigheid
onze relaties met elkaar
evaluatie over de ontwikkelingen die bezig zijn
o wat moeten we koesteren
o wat kan beter
o hoe kunnen we de gemeenteleden en vrienden blijven
betrekken bij alles wat we doen.
het stuk “visie op de toekomst van de doopsgezinde gemeente
Apeldoorn” zal een belangrijke impuls zijn dit gezamenlijk uit te
werken.

Naast deze functie blijf ik nauw betrokken bij doopsgezind WereldWerk
waarin ik lid ben van de werkgroep Midden-Oosten.
De kerkenraad zal iedereen blijvend informeren over de gang van zaken
binnen onze gemeente. Alle KR-vergaderingen zijn openbaar. Wel even
melden bij AnneJet welk punt je wilt bespreken.
Pieter Kat
_______

(PALM)PASEN
Ik was een kinderdienst aan het voorbereiden voor de zondag voor
Palmpasen toen ik deze afbelding tegen kwam. Eigenlijk hoef ik er niet
veel bij te zeggen denk ik. Deze afbeelding is voor mij (Palm)pasen in de
wereld vol oorlog. De koning van de vrede wordt ingehaald. Aan de ene kant
de gewone mensen met hun palmtakken. Juichend voor de vredevorst.
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Hun verlangen naar vrede uitend. Tegen de wil van de soldaten in. Aan de
andere kant de soldaten met hun speren die uit alle macht proberen de
zacht krachten in de wereld tegen te houden. Speren symboliseren de
macht van het kwade. Met alle geweld staan de soldaten klaar om elk
protest de kop in te drukken. De Pax Romana (in de tijd van Jezus) of de
‘vredesmacht van Poetin’ (nu) zijn niet de vrede die Jezus voorstaat. De
wereld met een gelijkwaardige plek voor iedereen. En steeds weer lijkt
het alsof de kwade krachten het van de goede winnen. Maar schijn
bedriegt. Het vermoorden van jezus na wat
valse aangiftes heeft het verhaal niet
gestopt. De goede krachten laten zich
steeds weer horen al lijken hun stemmen
soms verstomd. Steeds weer zullen ze zich
laten horen. Hun verhaal gaat door. Zoals
Jezus’ boodschap niet tot zwijgen kon
worden gebracht op ‘goede vrijdag’, zo zullen
de goede krachten zich steeds weer laten
horen totdat de echte vrede bereikt is.
Dirk Jan
___________

WAAR IS (JOUW) GOD NU?
Het is oorlog. En het is verschrikkelijk. Zoals elke oorlog verschrikkelijk
is en vaak veel leed bezorgt bij mensen die daar niet om hebben
gevraagd. De beelden gaan de hele wereld over en staan ook op ons
netvlies. Je kunt en wilt er niet omheen.
Als voorganger krijg je dan vaak de vraag: Waar is God nu? En liever
nog: waar blijft die God van jou?? Want als de Eeuwige het even lijkt te
laten afweten dan is het ineens niet meer de God van de kritische
vragensteller, maar alleen ‘die God van mij’ .
Wat kan ik met die vraag? Wat is mijn antwoord? Het is eigenlijk een
eeuwenoud probleem. Drie stellingen zijn aan de orde in het godsbeeld
van de vragensteller:
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1) God is goed
2) God is almachtig
3) Waarom grijpt God dan niet in
Ik ben erg geneigd om te zeggen dat God niet almachtig is. En of dat dan
is omdat de strijd met de kwade machten in de hemelse gewesten nog
steeds voortduurt en nog niet definitief beslist is weet ik niet. Eerder
ben ik geneigd dat God op deze aarde alleen maar werkt en kan werken
door mensen. En daar waar mensen falen komt er geen hand van God om
de boel te redden.
Op de vraag ‘waar is God dan’ zijn dan vele antwoorden mogelijk.
1) God is in de schuilkelders waar mensen elkaar troosten en moed
inspreken
2) God is op de plekken waar mensen vrachtwagens vol hulpgoederen
vullen en sturen naar het oorlogsgebied
3) God is bij de oorlogsverslaggever die met gevaar voor eigen leven
de wereld wil laten zien wat er gebeurt.
4) God is bij de soldaat op het slagveld die een kameraad redt
En zo is God op heel veel plekken !!!
Het doet me denken aan een klein verhaaltje. Een oudere man met
cynische inslag zit in de trein tegenover een klein jongetje met een
kinderbijbel op schoot. De man vraagt aan het jongetje: Geloof jij wat
daarin staat? Het kind antwoord: Ja, hoe zo, waarom niet? De man zegt
dan: Dat gaat toch over God. Ik geef je 10 euro als je mij kunt laten zien
waar God is. Het knulletje denkt even na en antwoordt dan: Ik geef u al
mijn zakgeld als u me kunt vertellen waar God niet is !!!
Dirk Jan Steenbergen

______

UIT DE KERKENRAAD
De vergadering op 15 maart kon weer live in de Mennozaal.
- Twee ingekomen stukken zijn uitvoerig besproken: het Mennoboek: Van
oergraan tot mennobrood. Hiervan bestellen we 5 exemplaren.
En de voorstelling Ontmoeting met gevolgen, die gaat over het leven van
Geertruydt Jansdochter Hoyer, de vrouw van Menno Simons. We gaan kijken
of we dit kunnen organiseren samen met onze buurgemeenten Zutphen en
Deventer.
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PAASVIERING MET PAASONTBIJT

zondag 17 april
De kerkenraad nodigt je van harte uit om mee
te doen aan het paasontbijt.
Deze bijzondere viering voor jong en oud
vindt plaats op zondag 17 april om 10.00h.
De kerkzaal zal dan weer prachtig ingericht zijn met gedekte tafels, waar je
vanaf 9.45 uur kunt aanschuiven. Tijdens de viering wordt er met elkaar
gezongen, gegeten en gedronken en geluisterd. Voorganger Dirk Jan
Steenbergen leidt de viering en het Mennokoor zal haar medewerking
verlenen.
De voorbereidingsgroep wil graag weten of je ook komt en met hoeveel
personen. Dit kun je doorgeven
- per email naar ajbennink@hotmail.com
- telefonisch bij AnneJet Bennink 06-13740856
Doe dit uiterlijk donderdag 14 april.
Graag tot ziens op 1e Paasdag!
AnneJet Bennink
_________

Interkerkelijke Paaszang Apeldoorn
PAASMORGEN RAADHUISPLEIN
persbericht
Het Interkerkelijke comité ‘Paaszang Raadhuisplein’ organiseert op zondag
17 april 2022 voor de 80 ste keer een Paassamenzang op het Raadhuisplein
te Apeldoorn, van 08.00 tot 08.30 uur met het zingen van de bekende
Paasliederen en een korte meditatie.
Deze jaarlijkse ‘Paasjubel’ is in april 1942 gestart door de gezamenlijke
Kerken en het Leger des Heils als daad van verzet tegen de oorlog en
bezetting en vanaf die tijd een traditie in Apeldoorn. Dit jaar voor de 80ste keer.
De laatste 2 jaar hebben we door corona geen Paaszang kunnen organiseren
en we willen u graag uitnodigen bij deze Paaszang aanwezig te zijn. Samen
kunnen we de Paasvreugde uitdragen en elkaar begroeten met de boodschap
van Pasen:
‘De Heer is waarlijk opgestaan’.
info: Interkerkelijk comité Paaszang Apeldoorn, 0621570656
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VANDAAG
Vandaag wil ik leven,
aards leven, ervaren en weten
dat ik een stuk van de hemel ontmoet.
In het goede van elke minuut.
In het verrassende van iedere situatie.
In het plezier vaan elkaar te mogen begroeten.
In het zware van het verdriet en tranen.
In het waardevolle dat mijn hart bewaart.
Vandaag wil ik leven,
hemels leven, ervaren en weten
dat ik op deze aarde u steeds tegenkom.
In elke goede minuut.
In elke verrassende situatie.
In elk plezierig medemens.
In elke verdrietige traan.
In elke klop van mijn onrustig hart.
________

Alfred C. Bronswijk

BUITENDAG
Onze jaarlijkse Buitendag voor alle leeftijden zullen we houden op zondag 5
juni a.s. (1e Pinksterdag)
Nadere informatie over de locatie en het programma volgt via email en brief.
Je kunt je nu al opgeven bij AnneJet Bennink ajbennink@hotmail.com of
______3740856
Correctie Jubileumboekje 125jr
In het boekje staat op blz. 2 vermeld dat br. J.H. Steghgers H.Jzn de eerste
voorzitter van de KR was, en met enkele reglementaire tussenpozen tot 1925
lid van de KR is geweest. Bij het doorzoeken van het Notulenboek 1920-1930
ivm de relatie met de Kring Amersfoort (zie UdP 50.3 bleek achteraf dat hij
in 1927 ook weer voor 5 jaar is benoemd tot KR-lid. Ere wie ere toekomt …….
(nb: hij is 09-12-1932 overleden).
(JD)
6

UIT – de – PASCH

APR / MEI 2022
DROOM EN NACHTMERRIE

Nachtmerrie
Ik loop door een wat plattelands aandoende stad. Het is meer een uit de
kluiten gegroeide plaats. Ik kom op een pleintje met aan de ene kant een
aardig ‘grand café’ en aan de andere kant restaurant ‘Poppe’ zo zegt de
stadswandeling vol reclame. Iets verderop in de straat staat een prachtig
pand dat vroeger dienstdeed als bioscoop maar waar tegenwoordig een
christelijke zendingsgemeente is gevestigd. Tegenover dat pand staat een
stadsmonument. Eens kerkte daar de Doopsgezinde gemeente zegt mijn
telefoon, maar tegenwoordig is het een bijgebouw van de zendingsgemeente. Echte christelijke zendingsdrang. De Dopersen zijn destijds
geassimileerd in een combinatie van vrijzinnige gelovigen.
Droom
Ik loop door een wat plattelands aandoende stad. Het is meer een uit de
kluiten gegroeide plaats. Ik kom op een pleintje met aan de ene kant een
aardig ‘grand café’ en aan de andere kant restaurant ‘Poppe’ zo zegt de
stadswandeling vol reclame. Iets verderop in de straat staat een prachtig
pand dat vroeger dienstdeed als bioscoop maar waar tegenwoordig een
christelijke zendingsgemeente is gevestigd.
Aan de overkant bevindt zich volgens mijn telefoon een stadmonument
met ontmoetingstuin. Ik draai me om en zie een charmant klein
kerkgebouw. Mijn oog valt op een foeilelijk groot doek dat me vertelt dat
de Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn de trotse bezitter is van dit
gebouwtje en dat er nog 2x per maand een dienst is. Een viering. De
hekken naast het gebouw zijn open op deze zonnige middag. Uit de
speakers langs het gebouw klinkt rustige muziek. Ik steek over en zie dat
er muurschilderingen zijn aangebracht op de muur die de ‘vermaning’, zo
noemen Doopsgezinden hun kerkgebouw, volgens de telefoon die een qrcode heeft gescand, moet beschermen tegen vandalisme.
Naast de vermaning staan 2 fietsen, waarvan 1 een driewieler is. Het zegt
vermoedelijk wat over de mobiliteit van de dames die de bloembakken
verzorgen. De een loopt gieters te vullen die op een karretje staan. Het
water komt uit overlooptonnen aangebracht aan de regenpijpen.
Milieuvriendelijk. Het water vindt op deze ecologische manier de weg naar
de bloembakken met Bijbelse planten. De andere dame loopt op me af en

7

UIT – de – PASCH

APR / MEI 2022

vraagt vriendelijk of ze iets voor me kan betekenen. De voorganger is er
vandaag helaas niet, vertelt ze, maar in de kerkzaal ligt een boekje met
het verhaal achter de planten en de Bijbelverhalen.
Gewapend met het boekje loop ik even later om het charmante en goed
onderhouden kerkgebouw. De kerkzaal heb ik even bewonderd. Met name
de ‘glas in lood’-ramen spraken tot mijn verbeelding. Er stond geen
preekstoel, maar de mooie tafel waarop de oude Bijbel lag liet zien dat
hier ‘het woord’ nog steeds centraal staat.
In een hoekje in de tuin is een klein zitje ingericht. Als je er zit met een
kopje koffie of thee en een stukje ‘dopers brood’ met roomboter, hoor je
het water van de fontein zachtjes klateren. Natuurlijk, je zit midden in
het centrum van de stad, dus je hoort ook parkerende auto’s, scheurende
scooters en roepende mensen. Maar desondanks is dit een heerlijk plekje,
een oase van rust midden in het centrum. Ik neem een kijkje in de gratis
bibliotheek die in het hoekje bij de brandtrap staat en pak een
gedichtenbundel uit de kast. Aan de zijkant hangt een bord. Ik heb een
foto als bijlage bij dit stukje toegevoegd.
Ik sla het gedichtenboek open op een willekeurige plek en lees een gedicht
van Erik Idema. Het verwijst naar Elia op de berg die de Eeuwige daar
ontmoet:
DE STILTE IS UW HUIS

U woont niet in een storm, o Heer,
maar in een zacht geruis.
Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:
De stilte is Uw huis.
Een stilte die zich horen laat,
heel zacht, nog ongekend;
ze fluistert van wat komen gaat
en wie U voor mij bent.
Ik zoek de stilte, zoek een rust
die ruimte maakt in mij.
Ik adem op, ik ben gerust
en voel U heel dichtbij.
Erik Idema
_________
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DE JEUGDCLUB

Zondag 27 Maart zijn we met 8 jongeren bij elkaar geweest. Helaas
waren er een paar afwezig en komen de jongeren uit Deventer de
volgende keer, maar ….. deze waren er wel.
We hebben een opdrachtenspel gespeeld met puzzels rond de Bijbel. De
puzzels en opdrachten waren ‘verstopt’ in en rond de vermaning. We
zaten in de kerkzaal, die een stuk zonniger was dan de Mennozaal.
Eindelijk werd de kerkzaal weer eens gevuld met jonge stemmen. Super!!
Het viel niet altijd mee, maar uit de meeste puzzels zijn de jongeren wel
gekomen. Eten en drinken was ruim aanwezig, maar ook in de ’MAC’ gingen
de vette snacks makkelijk naar binnen.
Over een maandje weer en misschien zelfs wel samen op kamp, met
ouders die dat willen, naar Schoorl. We zullen zien.
Dirk Jan

_______

EIND GOED, AL GOED
Het was even schrikken toen Marianne Visch kort voor 13 febr. mij berichtte
dat zij die zondag bij ons helaas niet kon voorgaan ivm een dubbele afspraak.
Wel bood ze daarbij direct een mogelijke oplossing aan, nl. haar stiefdochter
mw. ds. Lydi de Bruin-Visch, predikante te Arnhem (PKN).
Na kontakt met haar hebben we, mede gezien de zeer korte termijn deze
oplossing dankbaar geaccepteerd. Maar of dit nog niet genoeg was, meldde
kort daarna de organist van dienst Jan van Garderen zich ivm een coronabesmetting ook af. Rondgang bij onze overige pianisten/organisten leverde
geen vervanging op vanwege andere afspraken dan wel ook ziekte.
Voor dit probleem had ds. de Bruin echter al snel een oplossing, nl. de muziek
via haar laptop tijdens de dienst laten afspelen. Zo gezegd en gedaan, en er
werd goed meegezongen!
Al met al een bijzondere, maar toch geslaagde dienst. Als dank voor haar inzet
en improvisatievermogen kreeg ds. Lydi de Bruin ook de kanselbloemen mee
naar huis.
Heleen
________
9

UIT – de – PASCH

APR / MEI 2022

VAN DE LEDEN
NB: mutaties gaarne zsm doorgeven aan de
ledenadministratie en/of secretariaat

Kanselbloemen:
dienst
naam
- 13 feb

- mw. ds. L. de Bruin-Visch

- 27 feb

- br. A.J. Diekema

- 13 mrt

- zr. H.S. Dolleman-Bertoen

- 27 mrt

- fam. Kuperus

Extra:
- 16 feb
- 01 mrt

- mw. E. Vaassen, dirigente Mennokoor
- zr. J. Hommes-de Boer
________

INSTUIF
Voor de (tijdelijke) vluchtelingen uit het AZC Apeldoorn,
vluchtelingen uit de Oekraïne en belangstellende inwoners
uit Apeldoorn willen we vanaf april een maandelijkse instuif in onze doopsgezinde kerk organiseren.
Tijdens deze bijeenkomsten is er gelegenheid om bij een
kopje thee of koffie en wat lekkers met elkaar te praten of
een spelletje te doen.
De eerste bijeenkomst:
Zaterdag 9 april van 14.00 – 16.00 uur
Paslaan 6, Apeldoorn
De bijeenkomsten worden georganiseerd door Wim v.d. Schee en AnneJet
Bennink. In hun contacten met het AZC is gebleken dat veel tijdelijke
bewoners graag wat meer contact met Nederlanders zouden willen hebben. De
leiding van het AZC ondersteunt het initiatief.
Doe je mee? Alle hulp is welkom.
S.v.p. aanmelden bij AnneJet Bennink: ajbennink@hotmail.com
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VAKANTIEGELD SAMEN DELEN
In het voorjaar gaan we denken aan de zomervakantie en kijken uit naar het
vakantiegeld, dat velen in mei krijgen, maar niet iedereen.
Daarom organiseert Gertrudeke van der Maas, diaconaal ondernemer en
predikant van de Protestante Gemeente Apeldoorn (PGA) al jaren het project
"Vakantiegeld Samen Delen".
Als persoon konden wij wel een gift schenken, maar als Doopsgezinde
Gemeente Apeldoorn doen we er nu officieel aan mee. We zijn ingedeeld in
de werkgroep Centrum Noord, dit door de ligging van ons kerkgebouw aan de
Paslaan. De andere kerken in Centrum Noord zijn: de Koningshof, de Grote
kerk, de Wilhelminakerk, de Regentessekerk, de Lutherse kerk, de
Ontmoeting, de Rooms Katholieke kerk en de Barnabas kerk.
Donderdag 31 maart is de eerste vergadering in 2022. Dan kunnen de posters
en folders 2022 besteld worden. Deze kunnen vanaf Pasen tot Pinksteren in
de kerken uitgedeeld worden.
De giften kunnen t/m 2 juni overgemaakt worden en er is een duidelijke uitleg
over de aanvraag, als u denkt in aanmerking te kunnen komen voor een gift.
Janny Hommes
________
JONGE VROUWEN
Op 1 maart kwamen we voor de tweede keer in het nieuwe jaar bij elkaar met
4 zusters. Na het welkom werd de kaars aangestoken om het licht door te
geven aan onze afwezige zusters en het leed in de wereld.
Een mooi gedicht dat hierbij aansloot is van Alfred Bronswijk:
Geest van opstandigheid

Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die ons de moed schenkt
om in te gaan,
tegen alles wat kleineert,
tegen alles wat het uitzicht ontneemt,
tegen alles wat misbruikt en schendt,
tegen alles wat onvrede brengt.

Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die ons de kracht geeft
om mee te werken
aan alles wat gerechtigheid bouwt,
aan alles wat tranen droogt,
aan alles wat leven bevordert,
aan alles wat strijdt tegen de dood.
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Kom in ons midden,
Geest van de opstandigheid,
die ons leert geloven
in alles waarin liefde woont,
in alles wat kloven overbrugt,
in alles wat verzoening brengt,
in alles wat Christus de mensen heeft geboden.
Daarna zijn we doorgegaan met de boekbespreking; De historische roman van
Simone van der Vlugt, Nachtblauw. Deze roman speelt zich af in de Gouden
Eeuw, over de geschiedenis van Delfts Blauw. De discussie kwam goed op
gang en we vulden elkaar goed aan.
Na deze mooie en boeiende middag, we kwamen gezien de tijd niet meer toe
aan een afsluitend gedicht, zien we elkaar weer op 5 april a.s.
Janny en Heleen
_______

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 (de vluchtelingen uit) de Oekraïne, die we via
Doopsgezind Wereldwerk zullen steunen.
Wie komt helpen bij deze dag?
Datum
Woensdag 27 april 2022
Tijd
9.00 - 15.00 uur
Plaats
Doopsgezinde kerk
Info
Karel de Vries, kareleen@kpnplanet.nl, tel. 055-3554110
12
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EEN ‘RARE’ DROOM
van: René Diekstra
uit: De Stentor 18-01-2022

Een man sterft plotseling. Hij
heeft altijd netjes geleefd en
door oplettendheid en matigheid een flink vermogen vergaard, waar zijn kinderen
profijt van zullen hebben.
De geestelijke die de uitvaartplechtigheid leidt en de mensen die afscheid van hem nemen, prijzen hem de hemel in.
Maar zo gemakkelijk gaat dat
niet. Bij de hemelpoort aangekomen blijkt de man voor
een toelatingscommissie te
moeten verschijnen. De commissie adviseert Petrus over
wie wel en niet in de hemel op
te nemen. In dit geval luidt het
advies: niet opnemen. De
wanhopige man, die voorziet
dat hij tot in eeuwigheid in de
hel moet verblijven, smeekt
Petrus om een onderhoud om
zijn zaak alsnog te bepleiten.
Dat wordt hem toegestaan.
Tijdens het gesprek vertelt
hij Petrus hoe netjes en oppassend hij altijd heeft geleefd.
"Met alle respect!" roept hij

aan het eind van zijn pleidooi
vertwijfeld en boos uit. "Ik
snap niet waarom iemand als
ik niet de hemel in mag."
"Als het u helpt", antwoordt
Petrus onderkoeld, "wil ik u
bij hoge uitzondering wel
vertellen waar de commissie
haar negatieve advies op
baseert." Petrus slaat het dossier open: "Hier staat, en ik
citeer: 'De commissie baseert
haar advies op haar oordeel dat
betrokkene niet gelukkig en
betekenisvol genoeg geleefd
heeft en ook in andere opzichten niet optimaal gebruik
heeft gemaakt van de hem
geboden mogelijkheden '."
De man hoort Petrus stomverbaasd aan en zegt: "Maar
dat kan je, dat kan je toch van
zo veel mensen zeggen. Dan
komt er toch praktisch geen
mens meer de hemel in!"
"Daar hebt u meer gelijk in
dan u denkt", zegt Petrus. "Er
wordt hier inderdaad niemand
toegelaten. Sterker nog, er is
hier helemaal geen hemel! De
hemel is waar u zojuist vandaan bent gekomen. Of althans, daar had-ie kunnen
zijn. Mensen scheppen de hemel. Of niet. Tegen de tijd dat
wij eraan te pas moeten komen, is het in elk geval te laat."
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EEN KRIJGSZUCHTIGE TIJD
Steeds gedacht: één soldaat maakt nog geen oorlog.
Maar nu met man en macht gezocht naar geruststelling,
naar de winter in een zwaluw zien overgaan, of de boter
op het aanrecht bestuderen en hoe snel zacht, dat iets nog
zacht kán worden in deze wereld en we allemaal zo smeerbaar,
maar de kou spat van beeldschermen, uit radiostemmen.
Ze zeggen dat de veldslag is begonnen, dat anderhalve
rus en een paardenkop dit wilden, terwijl wij toch weten dat
vrede meer aanzien geeft dan geweld, dat alleen menslievendheid
je een stoel in de geschiedenis geeft. En ook: een vechtersjas of een
ijzervreter is geen identiteit, het is een mal waar je jezelf in giet.
Wie het zwaluwnest bevuilt, broedt uiteindelijk zijn eigen ei kapot.
Het volgende moeten we onthouden: dat we allemaal als
vluchteling geboren worden, op zoek naar de juiste plek,
naar veiligheid en wat voorspoed, een liefkozende blik.
Dus maak vrij baan in het hart, want daar is een onmeetbare
ruimte. En bedenk dit: in ieder welkom zit een schuilkelder.
Marieke Lucas Rijneveld
Volkskrant 5 maart 2022

_______

Uitnodiging NPV-lezing 12 mei "Genieten van genoeg"
Op verschillende plekken geeft de Bijbel ons wijze lessen in tevredenheid.
Maar waarom is het soms zo moeilijk om te genieten van genoeg? Mevrouw
Bakker-Huizinga wil zich graag met ons wat verder in dit onderwerp
verdiepen. We gaan kijken naar de steeds groter wordende tegenstellingen
tussen rijk en arm. Ook in ons eigen leven staan enerzijds hebzucht en
anderzijds zorgen het genieten vaak in de weg. Vanuit de Bijbel gaan we aan
zelfonderzoek doen en met elkaar in gesprek over de vragen van nu.
Van harte welkom op:
D.V. donderdag 12 mei om 19.45 uur in het
Leger des Heils, Hofveld 21 - 23 te Apeldoorn
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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 18 mei.
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 emailadres vermelden.
15
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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 emailadres vermelden.
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Zondag 10 april 2022
Jorrit Douwes & Pim Weierink
Doopsgezinde Kerk Apeldoorn
Spaans temperament en eeuwenoude romantische klanken

Pim Weierink

Jorrit Douwes

In een mooi, gevarieerd programma voor klassiek gitaar
Herleven eeuwenoude klanken van het Ancien Regime in de duo stukken
van Rameau.
Komen de variaties op een thema van Brahms in de bewerking van Julian
Bream & John Williams opnieuw tot leven
Gaat u genieten van eigentijdse bewerkingen van enkele stukken van
Tedesco,
Voelt u de mediterrane passie in het werk van Manuel de Falla
En als kers op de taart
Het zelden uitgevoerde grosses duo in a-moll van Ferdinand Rebay op de
requinto gitaar

10 april 2022
Doopsgezinde Kerk Apeldoorn
Paslaan 6
15.00 uur
Entree €12.50
Reserveren
infocgsapeldoorn@ziggo.nl
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MAANDAGENDA APR / MEI 2022
dinsdag 12 apr
dinsdag 10 mei
dinsdag 21 jun
dinsdag 05 apr
Jonge Vrouwen
dinsdag ?? mei
Wijkvertegenwoordiging
dinsdag
woensdag 13 apr
Schoonmaak kerk
woensdag 11 mei
Gesprekskring
dinsdag 26 apr
‘Waar staan we & Hoe verder’ dinsdag
dinsdag 26 apr
Eat & Meet
dinsdag
Literatuurkring
dinsdag 10 mei
Gespreksgroep
woensdag 06 apr
‘Geloven in 21e eeuw’
Mennokoor
iedere maandag t/m ??
Mediteren
elke 1e en 3e dinsdag van
‘De stilte ervaren’
de maand t/m 17 mei
dinsdag
Leerhuis
dinsdag
vrijdag 29 apr
Hemels Gezang
vrijdag 27 mei
Kerkenraad

13.30h
14.00h
14.00h
10.00h
14.30-16.30h
17.30h
20.00-22.00h
14.00-16.15h
20.00-21.30h
18.30-19.30h
10.15-11.45h
20.00-21.30h

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde Kerk, Paslaan 6, Apeldoorn, tenzij
anders aangegeven. NB: kijk voor actuele (corona-)informatie op de website.

VAN DE REDACTIE
Ieder die een bijdrage aan deze Uit-de-Pasch heeft geleverd heel hartelijk
dank. De volgende uitgave zal verschijnen maandag 30 mei 2022 (digitaal),
en zsm daarna op papier.
Uw kopij graag uiterlijk donderdag 26 mei, maar liefst eerder, bij de redactie,
bij voorkeur in Word-opmaak.
NB: eventuele persoonlijke informatie en/of foto’s met duidelijk herkenbare
personen alleen met toestemming van betrokkenen!
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DOOPSGEZINDE GEMEENTE APELDOORN e.o.
verdere gegevens
JONGE VROUWEN: Zr. J. Hommes - de Boer

tel. 055 - 533 55 38
Vanenburg 14, 7339 DN Ugchelen
email: janny12@planet.nl

LEDENADMINISTR: Zr. H.S. Dolleman - Bertoen

tel. 055 - 533 83 44
Hoenderloseweg 73, 7339 GB Ugchelen
email: hsbertoen@dolleman.net

WIJKCOÖRDINAT.: Zr. J. Hommes - de Boer

zie verder onder Jonge Vrouwen
MENNOKOOR:

Zr. J. Kuperus - van den Brink
tel. 055 - 542 34 65
Smeltersdonk 11, 7326 HW Apeldoorn
email: marko.kuperus@gmail.com

BROEDERKRING:

Br. P.B.S. Kat
tel. 06 - 161 187 66
De Hovenlaan 76, 7325 VG Apeldoorn
email: pieterslb@gmail.com

JONGEREN:

Br. D.J. Steenbergen

voor nadere gegevens zie voorblad onder Voorganger

-----------------------------------------------------BETAALREKENINGEN
Doopsgezinde gemeente Apeldoorn e.o.
NL16 INGB 000 2536573 t.n.v. Doopsgezinde gemeente Apeldoorn e.o.
Maatstaf voor de ledenbijdrage:
- individuele leden ca. 1,5% van het belastbaar inkomen
- echtparen (beiden lid) 2% van het belastbaar inkomen
- vrienden: € 120,- per jaar
- vergoeding kosten afdracht aan A.D.S.: € 70,- per lid
- vergoeding kosten maandblad: € 15,-; incl. porto € 25,Mennokoor
NL21 INGB 000 6090078 t.n.v. Doopsgezinde gemeente betreft
Mennokoor

“Want een ander fundament,
dan dat er ligt,
namelijk Jezus Christus,
kan niemand leggen”
(1 Kor. 3-11)

Afzender:
Paslaan 6
7311 AK Apeldoorn

Druk: CopyService Eclipse, Apeldoorn

