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

Aanvang 10.00 uur

Zondag 05 jun
Pinksteren

DG Buitendag (zie ook bl. 5)
Extra collecte: Doopsgezinde Zending

Zondag

12 jun

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

Zondag

19 jun

Regentessekerk (VVR): Ds. K. Douwes

Zondag

26 jun

Dhr. Theo van Driel
Extra collecte: Citypastoraat De Herberg

Zondag

03 jul

Regentessekerk (VVR): Drs. R. van Warven

Zondag

10 jul

Dhr. Theo van Driel
Extra collecte: Ondersteuning Ind. Broederschappen

Zondag

17 jul

Regentessekerk (RGA):

Zondag

24 jul

13.30h: Voorjaarsledenvergadering
Aansluitend: Vesper Br. Dirk Jan Steenbergen
Extra collecte: Stichting Doopsgez. Wereldwerk

Zondag

31 jul

Regentessekerk (RGA): Ds. K. Douwes

Zondag

07 aug

Zondag 14 aug

Regentessekerk (RGA):
Br. Dirk Jan Steenbergen
Extra collecte: Groot Project DG Apeldoorn
_______
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ONDERWEG
In het jubileumjaar van de ADS in Mennorode kocht ik het boekje
ONDERWEG, een spirituele reisgids. Daarin schrijft Marion Bruggen over het
LEGE MIDDEN.
Een nieuw begin kan niet zonder het oude. Je neemt jezelf mee, met je
geschiedenis en je begrenzingen in tijd en ruimte. Vanuit het oude sta je open
voor vernieuwing. Er zijn onveranderlijkheden die je leven bepalen. Sekse,
afkomst, opleiding, kinderen, leeftijd liggen vast. Hoe je er mee omgaat niet.
Er is altijd een leeg midden, een onontgonnen terrein dat uitnodigt om te
verkennen. Een mens zonder open plek roest vast. Een mens zonder omheining
valt uit elkaar. In het samenspel schuilt de kracht om te groeien en je eigen
menselijkheid te ontdekken.
Spiritualiteit wordt verbonden met die lege omheinde plek. De omheining
staat voor de traditie, de vormen die gegeven zijn in een levensbeschouwing,
onze doperse tradities. Het lege midden symboliseert het onverwachte,
onmogelijke, nieuwe, ongrijpbare. Het vraagt om een eigen verbinding, die niet
wordt opgelegd, maar van binnenuit wordt ontdekt en ervaren. Spiritualiteit
is cirkelen rondom het lege midden dat nog niet bezet is door beelden, vormen,
regels of oordelen en waar nog niet alles is uitgedacht en ingevuld. Daar kun
je in contact komen met een werkelijkheid die groter is dan jezelf. Het kan
je overkomen in de natuur, in de stilte, in muziek, door kunst, in een dienst,
waar je uitstijgt boven de werkelijkheid.
Dit heb ik vorige week ervaren bij het aanschouwen van de mozaïeken in
Ravenna en de kunst in Bologna.
Pieter

________

REDACTIEWIJZIGING
Vanwege haar benoeming tot penningmeester van de DG-A heeft Margreet
van der Schee zich teruggetrokken uit de redactie van de UdP. Inmiddels is
André Maris bereid gevonden die taak over te nemen. Hij zal zich met name
met de inhoudelijke zaken bezighouden.
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VAN DE LEDEN
NB: mutaties gaarne zsm doorgeven aan de
ledenadministratie en/of secretariaat

Kanselbloemen:
dienst
- 17 apr
id: Paaskaars
- 08 mei

naam
- zr. R. Wenzel-Donga
- br. K.E. de Vries
- br. A. Maris

id: moederdag - alle moeders
- 22 mei

- mw. J.W. Hofman-Barendsen
_______

JONGE VROUWEN
Dinsdag 5 april kwamen we met vijf dames bij elkaar. Na het verwelkomen
werd de kaars aangestoken voor alle mensen, die vrede in de wereld een kans
willen geven met Gods hulp.
Het onderwerp voor deze middag was ‘de toekomst’.
Als we bidden om toekomst, om Uw toekomst, om Uw rijk,
laten we dan toch vooral denken aan die mensen op deze wereld,
die hier zo weinig toekomst zien.
Aan de vluchteling in een kamp, in een tent met kieren.
Aan de zieke op haar bed, waar zij afscheid nemen moet.
Aan het kind dat in zijn leven al te veel leed heeft gezien.
Aan de mens die nooit mocht zijn wie hij of zij ten diepste is.
Aan de vader die zijn kinderen niet goed te eten kan geven.
God we bidden: laat komen de vrede, de vriendschap, de vrijgevigheid
Harmke Heuver.
We leven in een wereld vol spanningen, maar tijdens ons gesprek over de toekomst, keken we zeker ook naar ontspanning.
We eindigden deze middag met een zin van Huub Oosterhuis in het boekje
Vrede: Het visioen van vrede, houd je alleen levend, als je er over zingt.
Op 3 april is er in de Grote Kerk ook door enkele Jonge Vrouwen meegezongen voor de Oekraïne.
3

UIT – de – PASCH

JUN /JULI 2022

Dinsdag 24 mei hebben we met vijf zusters op ”Het Leesten”
theegedronken en een korte wandeling gemaakt, daarna nog even in het
zonnetje nagepraat.
De koffie/thee ochtenden zijn afgesproken, de data zijn vrijdag: 24 juni bij
AnneJet, vrijdag 15 juli bij Margriet en dinsdag 16 augustus bij Zoë Kuit.
Tijd 10.30 uur. Graag wel even doorgeven of je kunt komen.
Janny en Heleen

________
BUITENDAG 5 JUNI (1E PINKSTERDAG)
Onze jaarlijkse Buitendag zullen we dit jaar houden op
zondag 5 juni.
Het programma ziet er als volgt uit:

11.15h verzamelen bij de Heilige-Geestkapel Assel (op
Natuurbegraafplaats Westerwolde), Alverschotenseweg
50, 7346 AL Hoog Soeren; parkeerruimte aanwezig.
11.30h Pinksterviering
12.30h vertrek voor de lunch
13.00h lunch bij (pannenkoeken)restaurant Berg en Dal
in Hoog Soeren
ca. 14.30h afsluiting van de Buitendag
Omdat we met een groep komen, wil het restaurant graag
van tevoren weten wat onze menukeuze is.

https://www.restaurantbergendal.nl/

Daarvoor is het nodig om je uiterlijk 29 mei bij mij op te
geven.
We hopen op een gezellige dag!
AJB

________

LEDENVERGADERING
Op zondag 24 juli houden wij om 13.30 uur de voorjaarsvergadering. Daarna
is er een vesperviering. Agenda en stukken zullen per email, en voor de nietdigitale leden/vrienden per post worden toegestuurd.
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PINKSTEREN
In 2018 werd het 50-jarig jubileum van de ‘Raad van Kerken in Nederland’
gevierd. Onder de titel ‘De Geest waait’ werden er 25 pinksterliederen
verzameld. Vertegenwoordigers van verschillende kerkgenootschappen schreven daar een korte overdenking bij. Voor de broederschap schreef Jannie
Nijwenning een stukje bij het lied wat ze had uitgezocht. Het uitgezochte lied
was: wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de geest.
Jannie schreef: Wij doopsgezinden hebben niet zoveel met ‘de geest’. We
staan wat meer met beide benen op de grond. Liever gewoon aan de slag dan
vaag gefilosofeer. Beetje kort samengevat.
Daarbij past ook de tekst die ze had uitgekozen. Over de vruchten van de
geest. Dus, fijn dat je weet van de geest, maar wat doe je met die wetenschap. Wat zijn de vruchten die we hier op aarde moeten herkennen. Het lied
staat vol met van die vruchten. Lees maar:
1 Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;

2 geloof om veel te geven,
te geven honderd in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

3 En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt,
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

4 Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de Messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

Er is nog veel meer te zeggen over de geest van Pinksteren maar dat doen we
op de buitendag zie blz. 5 (red.). Een viering die Annejet en ik hebben voorbereid. Ik zou zeggen, geef je op en ga mee.
Dirk Jan Steenbergen
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GEMEENTEBERAAD
Op 11 juni vindt in Mennorode het derde
Gemeenteberaad plaats. Het thema kijkt
vooruit op het jaar-thema van 2022/2023:
'Wereld van verschil'.
De ongelijkheid in de wereld is groot. In veel ook door dopers uitgesproken
preken en gebeden neemt het woordenpaar ‘vrede en gerechtigheid’ een
prominente plaats in. Mogen we niet wat concreter worden bij de invulling
van die gerechtigheid door met meer aandacht te profeteren voor het
verkleinen van verschillen?
Het Gemeenteberaad is een veilige plaats om over deze verschillen van
gedachten te wisselen. Met workshops, theater, kunst, en ruimte voor
ontmoeting en samen vieren. Een dag van inspiratie, vieren, informatie en
ontmoeting.
Het programma ziet er als volgt uit:
10:00 Aankomst en ontvangst
10:15 Viering door ds. Geja Laan
10:30 Opening door ADS-voorzitter Miekje Hoffscholte-Spoelder
10:45 Introductie op het jaarthema door ds. Sonja van der Meulen
10:55 Eerste workshopronde
11:55 Tweede workshopronde
13:00 Lunch
14:15 Voorstelling met nagesprek: TBS on Tour
16:00 Afsluiting met zang
De vorige twee edities vonden digitaal plaats, vanwege de coronapandemie.
Dat we elkaar nu fysiek kunnen zien is daarom een extra reden om te komen.
Neem uw gemeente, uw regio en iedereen die u kent mee naar Mennorode.
Opgave online, via de Nieuwsbrief van de ADS.
AJB
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INSTUIF 21 mei jl.

Zaterdagmiddag om 14.00 uur begon onze tweede instuif, voor vluchtelingen
die in en rond Apeldoorn wonen en voor de Apeldoorners die mee willen doen
om met elkaar in contact te treden. Het is een avontuur, want we weten niet of
er mensen komen en hoeveel en van welke leeftijd. De uitnodiging had een
week tevoren in de Apeldoornse krant (De Stedendriehoek) gestaan en er hing
een affiche met uitnodiging in de hal van het
AZC. Daar wonen 400 vluchtelingen. Om
14.30 uur bleek dat we met 16 mensen waren,
Margreet, AnneJet en ik en 13 anderen,
waarvan als ik goed tel er 5 uit Apeldoorn
kwamen en 8 uit het AZC. Wij zaten in twee
kringen met koffie en thee en praatten de
taalbarrière omver. Het was genoeglijk, er viel niemand buiten het contact.
Met de meest zwijgzame (zo leek het me) ben ik gaan sjoelen en dat was een
goeie zet. Hij vond dat heel leuk en werd beter bij iedere beurt. Na een kwartier
kwam AnneJet me
ophalen. We hadden
een spel voorbereid
dat we met alle
aanwezigen konden
doen, een kringspel.
Ik vond het spannend
of de mensen het
zouden snappen en
het leuk zouden
vinden. Het lukte
goed en de sfeer werd
meer ontspannen. Er
was vrolijkheid en de
mensen hielpen elkaar. In een volgend spel werd iedereen in een groepje van
vier ingedeeld.
Onder meer heeft elke groep uitgedokterd in hoeveel talen zij ‘ik loop’ kunnen
zeggen en schrijven. We kwamen tot 7 talen: Arabisch, Turks, Maleis, Frans,
Duits, Engels en Nederlands. Daaropvolgend kreeg elke
groep een loop-opdracht, als groep te volbrengen. Ook
daarover moest even worden nagedacht en gesproken. Nu
zat de ontspanning erin en we durfden het aan een liedje
met elkaar te zingen. We kozen voor ‘Toemba, toemba’,
een soort Afrikaans esperanto. Dat lukte ook en zelfs
hebben we erop gedanst in een lange sliert, waarbij bleek
dat een van onze Turkse gasten ons daarin goed voor kon
gaan. In het laatste deel van de middag is nog wat verder
gepraat en hebben sommigen nog een spel gedaan. Ik denk
dat iedereen voldaan naar huis is gegaan.
7
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Waar doe je het voor? Het is voor allen heel goed om met heel andere mensen
kennis te maken. Je komt even uit je eigen gemakkelijkheid en denkt je in hoe
het leven en de situatie van de ander is. Voor de vreemdelingen geldt dat ze
nog weinig contacten hebben, ze moeten wennen, kunnen hier niet veel en zijn
blij met contact en aandacht, zoals wij als we koud zijn blij worden van wat
warmte. Na twee instuiven denk ik dat het moeilijk is voor de vluchtelingen
om de stap naar buiten te maken, naar de Nederlanders, en dan ook nog in een
kerk. Vele vluchtelingen zijn moslim, maar daarbinnen zijn er veel verschillen, niet anders dan wat er onder christenen heeft plaatsgevonden. AnneJet en
ik zetten de maandelijkse instuiven voort en denken steeds na over wat in de
organisatie misschien nog anders en beter kan. Heeft iemand een idee, laat het
ons weten! De volgende instuiven zijn op zaterdagmiddag 18 juni en 23 juli.
Je bent welkom.
AnneJet en Wim
_________

DE GESPREKSGROEP ‘GELOVEN IN DE 21STE EEUW’
TERUG- EN VOORUITBLIK

Van november tot in mei kwamen we 1 x per maand bijeen. We begonnen met
8 mensen, waarvan 5 van buiten onze doopsgezinde gemeente, zelfs van
buiten de samenwerkende kerken in de Groene Hoed. De opkomst was vooral
te danken aan de publicatie in het blad dat wekelijks alle Apeldoorners bereikt:
‘De Driehoek’. Eén deelnemer viel onderweg af. Wij zijn, als ik het zo mag
samenvatten, een gelukkige groep geworden. Spoedig bleek dat we vanuit heel
verschillende (geloofs)opvattingen bij elkaar kwamen. Dat maakte de gesprekken soms spannend, maar vooral ook boeiend. Het grote onderwerp van
deze cyclus, de vraag: ‘Zijn de kerken straks nog nodig in de samenleving van
deze nog lang niet voorbije eeuw’, heeft niet tot een eensluidend antwoord
geleid. De eensgezindheid lag nog het meest op het vlak dat bijna niemand
zich er ernstige zorgen over maakte. De ene vanuit een onwankelbaar
Godsvertrouwen, de ander omdat die de kerken al heeft afgeschreven (om de
uitersten even te benoemen). Het neemt niet weg dat we diepgaand over
geloofsvragen hebben gesproken, vanuit de bijbel, vanuit filosofische
stromingen en vanuit maatschappelijke bezorgdheid. In de laatste bijeenkomst
bleek dat we – ondanks de verschillen van mening – allen de overtuiging
hebben dat ons bestaan in de grond van de zaak een medemenselijk bestaan is
8

UIT – de – PASCH

JUN /JULI 2022

en moet zijn. Vanwege die medemenselijkheid zullen er altijd waarden
overeind gehouden moeten worden, zoals rechtvaardigheid, respect voor de
ander en samenwerking om het behoud van de aardse bronnen waarvan ons
fysiek bestaan afhankelijk is.
Onder hetzelfde motto ‘Co-exist’ starten we hopelijk in oktober met een
nieuwe gespreksronde. Dat is geen voortzetting van de bestaande groep,
hoewel het ieder vrij staat weer te komen. Ik hoop op een nog wat bredere
samenstelling van de groep deelnemers, in het bijzonder ook vanuit de andere
deelnemende gemeentes in De Groene Hoed. We gaan verhuizen naar een
tijdstip aan het eind van de middag, zie het nieuwe Activiteitenboekje dat
binnenkort weer zal uitkomen. Als we beginnen rond 17.30 uur kunnen ook
mensen deelnemen die overdag aan hun werk of school gebonden zijn.
Iedereen vanaf ca. 18 jaar is welkom, ook als niet-vast lid, maar om eens te
kijken hoe het gaat. In het nieuwe seizoen gaat het wel weer over de toekomst
van ons geloof, maar nu in elke samenkomst op basis van een bepaald
Bijbelverhaal, in onderling overleg te kiezen.
Wim van der Schee
_______

VAKANTIEGELD SAMEN DELEN
Het is weer mei: de natuur is uitbundig en de
dagen lengen, het buitenleven komt op gang.
Een tijd om plannen te maken voor uitjes en
vakanties. Voor steeds meer mensen is dat
niet weggelegd. Het is al een grote uitdaging
om de energierekening en de dagelijkse
boodschappen te kunnen betalen. En dan
maar hopen dat de wasmachine niet stuk gaat! Daarom houden we als
gezamenlijke kerken in de gemeente Apeldoorn de actie Vakantiegeld Samen
Delen. Als teken van verbondenheid. Wie het goed heeft nodigen we uit te
delen met wie van weinig moet leven. Doet u ook weer mee? Alle informatie
vindt u op:
www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl
en in de folders in de kerk en op de website van onze kerk.
________
9
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KONINGSDAG IN ONZE VERMANING (27-04-2022)
Om met de deur in huis te vallen: er kwamen zeldzaam veel leden en vrienden
en vriendinnen langs. Wat een gezelligheid! En velen van hen kwamen niet
‘even’ langs, maar waren vanaf héél vroeg in de ochtend al aanwezig en
daarna druk aan het werk om van deze dag een feest te maken. Het behoeft
eigenlijk geen verslag, want jullie waren erbij. Om toch enkele indrukken vast
te leggen het volgende. Dit traditionele koningsfeest markeert, hoe je het
verder ook waardeert, onze vrijheid met al die zekerheden van onbezorgd naar
buiten te kunnen gaan. Alles te hebben wat je hartje begeert. En dat dit zelfs
een traditie is die we elk jaar kunnen herhalen. Maar zo is het niet overal in de
wereld. Daarom hing aan de gevel de vlag van
Oekraïne en was de opbrengst van de fancy fair
bestemd voor de getroffenen in dat land. Rond €450,is er verdiend. Dank gaat uit naar Pieter Kat die dat
goed geregeld had. Binnen in de kerkzaal was de
vanouds bekende tweedehandsspullenmarkt. Er
waren boeken, servieswerk en er was de tafel van
Con Melchior: sieraden, horloges en brocante
voorwerpen. Onvermoeibaar stond zij daar. Ook
onvermoeibaar waren de dames die de koffie en de
thee verzorgden en Janny Hommes met als speciale
taak het schoonhouden van de toiletten. Zij had vele klanten, want buiten al
stond een bordje waarop de richting voor wie in hoge nood verkeerde. Er was
veel aanloop en soms leek het even op een reünie
van oude bekenden. Halverwege de ochtend
kwam Annette Stülke met een traktatie (oranje
tompoezen, geheel in stijl) voor al degenen die er
aan het werk waren. Wij hebben het eind van de
feestelijkheden niet meer mee kunnen maken,
maar het was een zeer geslaagde dag. Naar verluid
hebben degenen die er bij de sluiting nog waren
een glaasje oranjebitter gedronken en toen moest
er nog worden opgeruimd!! En reken maar dat bij
het sluiten van de deuren de kleedjes weer op de tafels lagen. Een woord van
dank ook aan de organisator achter dit gebeuren: Karel de Vries. Hopelijk
kunnen we deze happening volgend jaar weer opzetten en meemaken.
Margreet en Wim van der Schee

_______
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ZOMERAVONDLEZING
God in het digitale tijdperk
door Hans Busstra
Technologische ontwikkelingen lijken onontkoombaar, je moet er wel in mee.
Tegelijk boezemen ze ook angst in. Aan
welke machten geven we ons eigenlijk
over? We zouden er meer vat op willen
hebben, tegelijk duizelt het ons van alle
snelle ontwikkelingen.
Hans Busstra neemt het publiek aan de hand van technologische ontwikkelingen mee naar onderliggende filosofische aannames. De term ‘dataïsme’
valt wel eens als omschrijving van een nieuw wereldbeeld. Maar is de hele
werkelijkheid wel geheel in data te vangen?
Op basis van wetenschappelijke inzichten bekritiseert Busstra het idee dat de
werkelijkheid te reduceren is tot 1-en en 0-en. De mensheid lijkt zich veelmeer in een overgangsfase te bevinden van een materialistisch wereldbeeld, waarin de wereld bestaat uit voorspelbare materie, naar een wereldbeeld waarin materie niet op zichzelf ‘bestaat’, maar enkel in relatie tot de
menselijke geest zich aan ons voordoet. Vooraanstaande quantumfysici zoals
Pauli, Heisenberg en Bohm zagen dit lang geleden al en schreven over de
verbanden tussen de quantumtheorie, oosters denken en westers mysticisme.
Kortom, voor wie goed kijkt en luistert, lijkt de moderne wetenschap religieus denken -zeker in metaforische, vrijzinnige zin- eerder te ondersteunen
dan te bekritiseren.
Documentairemaker Hans Busstra heeft zich verdiept in de
digitale wereld. Als essayist en documentairemaker
onderzoekt hij de relatie tussen technologie, wetenschap en
religie. Zo maakte hij onder andere voor VPRO Tegenlicht
een documentaire over artificiële intelligentie (AI) als een
nieuwe vorm van religie.
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Datum
donderdag 28 juli 2022
Tijd
20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Plaats
Doopsgezinde kerk
Kosten € 5,00 p.p. inclusief drankje. 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 28 juli 2022’.
Info & opgave U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij AnneJet Bennink,
ajbennink@hotmail.com. Bij opgave uw naam en emailadres (of eventueel
telefoonnr.) vermelden.
________
FOTO IMPRESSIE EXCURSIE 18 MEI jl.

Priorij Essenburgh & Museum Marius van Dokkum
foto’s Dirk Delsman
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HET ONZE VADERGEBED EN HET ARAMESE JEZUS-GEBED
Wij kennen allemaal het Onze Vader-gebed. Minder bekend is het Aramese
Jezus-gebed.
Aramees was de taal die Jezus sprak. Je mag op goede gronden veronderstellen dat de Aramese versie van het Jezus-gebed dichter bij het oorspronkelijk door Jezus uitgesproken gebed staat dan het ‘Onze Vader’, zoals dat
overgeleverd is in de kerkelijke traditie.
God, als bron van alle zijn, is hier niet in de hemel, zoals in het kerkelijk ‘Onze
Vader’, maar in het hart van de mens. Dit is een belangrijk kenmerk van het
gnostische Christendom uit de eerste eeuwen. Als we in ons hart geraakt
worden door wat ons in het hier en nu omringt, (dat kan de natuur zijn, de
kosmos of de medemens), dan is dat een intieme ontmoeting met het
alomtegenwoordige goddelijke.
Dit Jezus-gebed benadrukt de oorspronkelijke eenheid tussen God en de mens,
en het wil die eenheid bevestigen, of herstellen waar die verstoord is geraakt.
Vrije hertaling van Bram Moerland
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
André Maris
_______
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Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, er van

overtuigd zijn dat wat je niet ziet toch bestaat.
Hebreeën 11:1

De parabel van de tweeling in de buik van de moeder hoorde ik jaren geleden
voor het eerst en was er zeer door geraakt. Daarna heb ik het in verschillende
varianten vaker voorbij zien komen. Deze metafoor maakte dat ik me realiseer
dat we heel veel niet weten en dat niet alles is wat het lijkt. Met een open geest
kunnen we heel veel leren en ervaren.
Waarschijnlijk is het geschreven door Henry Nouwen (Nederlandse priester
en schrijver 1932 – 1996), ook Wayne Dyer (Amerikaanse zelfhulp en
spirituele schrijver) heeft dit verhaal vaak gebruikt, het komt voor in zijn boek
Wishes Fulfilled.
Margreet M.
NB: dit is een vrije vertaling..
IS ER LEVEN NA DE GEBOORTE? EEN
GESPREK TUSSEN EEN TWEELING IN
DE BAARMOEDER
Stel je eens het volgende voor. Twee baby’s zitten
in de baarmoeder en voeren een gesprek. Laten
we deze tweeling omwille van de verbeelding
Ego en Geest noemen.
Geest zegt tegen Ego: ‘Ik weet dat het moeilijk te geloven is, maar ik geloof
echt dat er ‘iets’ moet zijn na de bevalling. Misschien zijn we hier om ons
voor te bereiden op wat hierna komt'. ‘Wat een onzin, wat een zweverig
gedoe’, zei Ego. ‘Er is geen leven na de bevalling. Wat voor leven zou dat
zijn? Aanvaard je levenslot. Maak het je gemakkelijk en vergeet die onzin
over leven na de geboorte.’
Geest zei, ‘Ik weet ‘t niet, maar er zal in ieder geval meer licht zijn dan hier.
Misschien lopen we wel met onze benen en eten we uit onze monden.
Misschien hebben we andere zintuigen die we nu nog niet snappen.’
Ego reageerde, ‘Dat is absurd! Lopen is onmogelijk. En eten met onze
monden? Doe niet zo gek! De navelstreng voorziet ons van voeding en alles
wat we nodig hebben. De navelstreng is zo kort. Leven na de geboorte moet
dus logischerwijs uitgesloten zijn.’
Geest bleef herhalen: 'Nou, ik denk dat er iets is en misschien is het anders
dan hierbinnen. Stel dat we de navelstreng niet meer nodig hebben.’ Waarop
Ego reageerde, ‘Als er leven zou zijn, waarom is er dan niemand ooit van
14
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teruggekomen? Geboren worden is het einde van het leven, en erna is er niets
dan duisternis, stilte en angst. Het brengt ons nergens’.
‘Ik weet het niet hoor’, zei Geest, ‘maar we zullen mama in ieder geval
ontmoeten en zij zal voor ons zorgen. ‘Mama? Geloof jij echt in een moeder?
Dat is ronduit lachwekkend. Als mama bestaat, waar is ze dan nu?’
Geest zei: ‘Ze is overal en om ons heen. We zijn omgeven door haar en we
zijn van haar. Het is in haar waar we leven. Zonder haar zou deze wereld niet
bestaan’ ‘Nou, ik zie haar niet. Dus het is niet meer dan logisch dat ze dan ook
niet bestaat.’ zei Ego.
Waarop Geest antwoordde: ‘Soms, als je stil bent en je je focust en echt, écht
goed luistert, kun je haar aanwezigheid voelen, kun je haar waarnemen en kun
je haar liefdevolle stem horen. Ik geloof echt wel dat er een leven is na de
geboorte. Ik geloof dat deze duisternis, het steeds benauwder gevoel en het
gevoel van opgesloten zitten onderdeel is van een groeiproces dat ons
klaarmaakt voor een plaats in het stralend hemels licht, en dat we dat
binnenkort zullen beleven. Als we dat doormaken zullen we Moeder van
aangezicht tot aangezicht ontmoeten en een vreugde beleven die ver buiten
ons bevattingsvermogen ligt.’
________

ACTIVITEITENBOEKJE 2022-2023
Voor het nieuwe seizoen 2022-23 heeft de Programma-commissie
van de Groene Hoed een interessant en gevarieerd programma
samengesteld.
Dit zullen twee activiteiten minder zijn vanwege de geringe belangstelling in voorgaande jaren. Maar je kunt genieten van lezingen, een film, een voorstelling, de poëziemiddag en de excursie.
Het boekje zal half juni verschijnen en worden verspreid onder de
leden en vrienden van de vier betrokken geloofsgemeenschappen.
Natuurlijk kun je een exemplaar aan belangstellenden geven. De
activiteiten zijn ook bedoeld voor alle belangstellende inwoners
van de regio Apeldoorn.
De Groene Hoed wenst je weer een geïnspireerd seizoen met deze
zingevingsactiviteiten.
AJB

_________
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Zo’n twee maanden geleden
maakte ik een wandeling
door onze wijk.

Inwendig loop ik te grinniken
Het is nog steeds fris, je kan wel zeggen koud.
Dus heb ik mijn warme, geklede, grijze jas aangetrokken.
En natuurlijk mijn hoed op; anders verrek ik na een kwartier
van de hoofdpijn. Als moeder mij zag in deze jas en met hoed op, zei ze: ‘Je
lijkt wel een dominee!’ – en dat was niet als compliment bedoeld. In die tijd
was ik nog geen lekenpreker, maar moeder heeft dat niet meer mogen
meemaken.
Ik loop door een rustige, beetje dorpse straat, de Hattemerweg. Twee
fietsers halen mij in. Een vader en dochter denk ik; een meisje van ongeveer
acht jaar op een mooie, nieuwe, hemelsblauwe fiets. Ze kijkt over haar
schouder en zegt: ‘Sorry dat ik het zeg, meneer... maar u lijkt wel een spion.’
Allerlei gevoelens buitelen door mij heen: een spion lijk ik wel, ha, een spion.
En ‘sorry dat ik het zeg, meneer’. Beleefd, netjes opgevoed, maar ook een
beetje vrijpostig. Inwendig loop ik te grinniken. Ik roep naar de overkant:
‘Niet doorvertellen dat hier een spion loopt, hè’.
Het meisje op de hemelsblauwe fiets antwoordt: ‘Ik zal niks zeggen’. Ik zie de
vader lachen.
Maar dan denk ik: is hier wel sprake van ‘spion zijn’? In deze wandelervaring
is toch niks wat het daglicht niet kan verdragen?
Ik was een jaar of negen en kon niet slapen. Ik stapte uit bed, sloop de trap
af en hoorde vader en moeder in de kamer praten. Moeder zei: ‘Ik vind dat
je nogal loopt te vitten op André. Je mag wel wat aardiger voor hem zijn. Hij
doet zijn best.’ Vader bromde wat ten antwoord.
Dit was niet voor mij bestemd, besefte ik. En het ging over mij! En ik had het
niet eens zo ervaren, dat vader onaardig tegen mij was. Verstijfd van
schaamte sloop ik de trap weer op. Ze hadden mij toch niet gehoord?
Hier was ik bij toeval een ‘spion’ geweest, en het had mij een gevoel van
schaamte gegeven. Maar: bij toeval een spion – dat kan helemaal niet!
Nou ja, spion of geen spion ... Wat een mooie ervaring om even een kijkje te
nemen in kinderland en een bondje te maken met een meisje van acht!
Column André Maris
Doopsgezind NL 04/05 2022

________
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BESLUITVORMING BOUW KERK (2)
uit: NOTULEN ALV 20-11-1928 (vervolg UdP 50.3)
De allereerste vraag die hierbij naar voren komt mag zeker wel luiden kan de
Kerkeraad met een voorstel tot U komen, voldoende gemotiveerd om elke
aarzeling weg te nemen? Die vraag beantwoordt hij met een volmondig ja!
Voor geldbelegging heeft de Kerkeraad de hand gelegd op een perceel gelegen
aan de Paschlaan1. Zoo lang het niet voor een doel gebruikt behoeft te worden,
brengt het de huur op. Het perceel is betaald met eigen geld n.l. opbrengst der
effecten + gelden uit het reservefonds. Het geheele pand is vrij en dus het vrije
eigendom der Doopsgezinde Gemeente. Ook is genoemd perceel zoo groot
dat er eventueel een kerk op gebouwd kan worden met een kosterswoning
daarbij. Doch daarover later. De grond is er dus.
Nu over de kosten: Nieuwe kerk + kosterswoning + orgel + inventaris
f 30.000. Van ons eigen geld rest ons nog een bedrag van duizend gulden in
het reservefonds. Zooals U allen bekend is, is aan onze Gemeente vermaakt
een bedrag van f 10.0002.
Dadelijk spreken wij den wensch uit, dat de erflater er nog tot in lengte van
dagen van moge profiteren, maar toch mogen wij hier wel zeggen, ja openlijk
verklaren, dat zoo’n bedrag een geruste steun is voor aflossing in latere tijden,
waardoor wellicht geld als hypotheek is te krijgen op voordeeligen
voorwaarden. Ook moeten wij hier verklaren dat juist die schenker het
mogelijk heeft gemaakt dat wij met een voorstel tot bouw kunnen komen.
Om zoo weinig mogelijk hypotheek op te nemen, hebben wij ons voorge-steld
een beroep te doen op alle leden.
Zeg ronduit, wat gij ervoor over hebt, om tot eigen bouw over te gaan. Wij
stellen ons voor, hier – hedenavond inteekenbilletjes neer te leggen en wij
hebben gesproken over de instelling van een Commissie die alle leden zal
bezoeken.
Onze Penningmeester zal zoo dadelijk nog nadere cijfers en berekeningen
geven en uit alles zal U blijken dat bij eenige offervaardigheid onzerzijds de
zaak financieël voor elkaar kan komen.
Na de toelichting op het tweede gedeelte van punt 3 geeft de Voorzitter thans
het woord aan de Penningmeester.
Broeder Lamsvelt begint met te zeggen dat reeds geruimen tijd bij de
Kerkeraad een verlangen naar een eigen huis voor de Gemeente bestond.
1

notulen KR 01-12-1927: Paschlaan 6, per 01-01-1928 aangekocht van de heer
Persijn (JD: ?br. P.?), als belegging en evt. tzt locatie voor bouw kerk
2
notulen KR 01-12-1927: van br. Dekker
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Toen bleek, dat ook onder de leden onzer Gemeente eenzelfde verlangen
leefde, benoemde de Kerkeraad uit haar midden een Commissie bestaande uit
de broeders ds, van der Ploeg, Voorzitter en Penningmeester, met opdracht de
mogelijkheid na te gaan en de plannen voor te bereiden tot bouw van een eigen
kerk.
Vanzelfsprekend is het, dat deze Commissie in de eerste plaats haar aandacht
wijdde aan de financieële zijde van dit vraagstuk. Onder oogen moest worden
gezien 1e de kostprijs van een kerkgebouw 2e de exploitatie-mogelijkheid.
In verband met deze punten werd het wenschelijk geacht om ons licht op te
steken bij andere Doopsgezinde Gemeenten, die in het bezit zijn van een
nieuwe kerk,
Een mooie gelegenheid deed zich daartoe voor toen ds. van der Ploeg een
spreekbeurt in Bussum moest vervullen. Daar en bij ons bezoek in Baarn
hebben wij zoo duidelijk gevoeld de groote waarde voor een Gemeente, het
bezit van een eigen huis.
De gegevens ons verstrekt en rekening houdende met onze eigene middelen,
deden ons vaststellen, dat de kosten van een eigen kerkgebouw zouden moeten
bedragen ongeveer f 30.000.
Hoe nu aan dit bedrag te komen? Aan eigen middelen is beschikbaar ca
f 4.000. En nu het ontbrekende?
(wordt vervolgd) JD
______

TUSSEN KROEGEN EN KERKEN
In je leven zijn er dagen en die zitten niet mee,
Dan zijn er twee plaatsen, de kerk en het café,
Waar je even kunt rusten, in stilte of met een glas,
Er is geen mens op de wereld die daar niet eens was.
Tussen kroegen en kerken is er weinig verschil,
Want drinken en bidden maakt alle twee stil.
Je denkt alleen aan je zonden, bij drank en gebed,
Iedereen heeft daar ooit wel een voetstap gezet.
Soms staan ze met zijn tweeën naast elkaar op het plein,
In de kroeg is er bier, in de kerk rode wijn.
Toch wint de één van de ander als het gaat om publiek,
Maar in de hemel of op aarde is er altijd muziek.
Ingezonden: Stijn Koopman

________
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MAANDAGENDA JUN / JUL 2022
maandag - jun
maandag 11 jul
Jonge Vrouwen
vrijdag 24 jun (AnneJet)
Koffie/thee ochtend
vrijdag 15 jul (Margriet)
Wijkvertegenwoordiging
dinsdag
dinsdag 28 jun
Schoonmaak kerk
dinsdag ?? jul
Gesprekskring
dinsdag
‘Waar staan we & Hoe verder’ dinsdag
dinsdag
Eat & Meet
dinsdag
Literatuurkring
dinsdag
Gespreksgroep
woensdag
‘Geloven in 21e eeuw’
Mennokoor
iedere maandag
Mediteren
elke 1e en 3e dinsdag van
‘De stilte ervaren’
de maand
dinsdag
Leerhuis
dinsdag
vrijdag 24 jun
Hemels Gezang
vrijdag 27 mei
Kerkenraad

13.30h
10.30h
14.00h
13.30h
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 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 08 aug 2022 (digitaal),
en zsm daarna op papier.
Uw kopij graag uiterlijk donderdag 04 aug, 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!
19

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. 055-506 20 69
De Hovenlaan 76, 7325 VG Apeldoorn
email: pieterslb@gmail.com
tel. 06-161 187 66

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

