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

Aanvang 10.00 uur

Zondag 10 okt
Startdienst/
/Kerkproeverij

Br. Dirk Jan Steenbergen (zie ook bl. 7)
muziek/zang: Suzan en Jasper
Extra collecte: Musicians without Borders

Zondag

17 okt

Regentessekerk (VVR): Ds. K. Douwes

Zondag

24 okt

Ds. Jantine Brouwer-Huisman, Deventer
Extra collecte: Mennokoor

Zondag 31 okt
14.30 - 16.30h

DG-Apeldoorn 125 jaar (zie ook bl. 8)
Mmv het Mennokoor en Joko Trees

Zondag

Regentessekerk (VVR): Ds. K. Douwes

07 nov

Zondag 14 nov

Dhr. Raang Boer Iwema, Warnsveld
Extra collecte: Artsen zonder Grenzen

Zondag

Regentessekerk (Gz): Ds. P.W.A. Overdiep

21 nov

Zondag 28 nov

Br. Dirk Jan Steenbergen
Herdenking overledenen
Mmv het Mennokoor
Extra collecte: City Pastoraat - Herberg Kerst (1)

Zondag

05 dec

Regentessekerk (VVR): Ds. K. Douwes

Zondag

12 dec

Br. Dirk Jan Steenbergen
Extra collecte: City Pastoraat - Herberg Kerst (2)

NB: voor actuele informatie over de diensten in de Regentessekerk zie
https://www.regentessekerk.nl/vieringen/kerkdiensten/
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DE VOSSEN HEBBEN HOLEN
Ik zit hier met een boek van Rien Poortvliet in mijn handen. Prachtige
natuurtekeningen. Een heerlijk boek om op een grijze middag als deze in
te bladeren. Hoef je een keer niet te wandelen. De titel van het boek is:
De vossen hebben holen. Ik kocht het omdat Marianne een viering wilde
maken met als thema ‘wonen’. Maar veel woonplekken van dieren stonden
er dan weer niet in. De titel is ontleend aan de Bijbel. Een tekst in o.a.
Lukas 8. Letterlijk luidt de tekst zo:

Jezus volgen
57 Terwijl ze onderweg waren, zei iemand tegen Jezus: "Ik zal U volgen,
waar U ook heen gaat." 58 Jezus zei tegen hem: "Vossen hebben holen en
vogels hebben nesten. Maar de Mensenzoon heeft geen plaats om te
slapen."
59 Jezus zei tegen iemand anders: "Volg Mij." Maar de man zei: "Mag ik
dan wachten tot ik mijn vader heb begraven?" 60 Maar Jezus zei: "Laten
de doden hun doden maar begraven. Maar jij moet de mensen over het
Koninkrijk van God gaan vertellen."
61 Weer iemand anders zei: "Ik zal U volgen, Heer, maar ik wil eerst
afscheid nemen van mijn familie." 62 Maar Jezus zei tegen hem: "Mensen
die bij het ploegen achteromkijken, zijn niet geschikt voor het Koninkrijk
van God."
Als ik dit lees word ik toch een beetje onrustig. Hoe radicaal het
evangelie soms kan zijn. Hoe radicaal de woorden van Jezus hier zijn.
Dan vraag ik me oprecht af of ik wel geschikt ben als voorganger. Ik kan
het best op een theologische manier relativeren. Want een traditionele
begrafenis duurt wel heel lang. En afscheid nemen, tsja, dat doe je toch
altijd als je weggaat. Daar moet je niet nog een keer moeilijk over doen.
Maar zo radicaal als deze woorden klinken. Kan ik dat opbrengen? Ik
vrees van niet. Vaak lees ik er dan maar snel overheen. Maar soms ga ik
toch twijfelen. Ik ben nogal gehecht aan mijn eigen huis. Vooral als ik
thuiskom van vakantie bijvoorbeeld weet ik weer hoe goed ik het
eigenlijk heb.
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En Rien Poortvliet kan dan een mooi vossenhol tekenen. Ik leg mezelf
toch graag ter ruste in mijn eigen bed. In mijn eigen, misschien wel te
grote, huis. Reken niet op mij als rondreizend prediker. Ik kan niet eens
veel langer dan 2 weken op vakantie.
Dirk Jan

-------------

UIT DE KERKENRAAD
Op 7 september kon de kerkenraad weer in de Mennozaal bijeenkomen.
Janny Hommes begon met een gedicht van Alfred Bronswijk ‘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’. Uit ‘Vol van
Geest’.
We stonden stil bij het overlijden van Marleen Traarbach op 1 september.
In reactie op de vraag naar de top-tien van Bijbelse afbeeldingen ontving de
kerkenraad ook reacties in de zin van ‘we blijven liever stillen in den lande’.
Het 125-jaar bestaan van de gemeente maakt dat er aandacht komt voor het
opknappen van de buitenkant van het gebouw. Gevelreiniging, schilderen
van de hekken en beschilderen van de betonnen erfscheidingen. Daarnaast
wordt gewerkt aan een jubileumboekje en wordt er een 100-tal uitnodigingen
verzonden voor de bijeenkomst op 31 oktober.
De Najaarsvergadering van de gemeente vindt wat later plaats dan
gebruikelijk het wordt 12-12-21.
De kerkenraad heeft zich gebogen over de belastingmaatregel waarbij
vrijwilligers een vergoeding kunnen ontvangen, die terug gestort wordt naar
de gemeente; dat kan voor betrokkene het effect hebben van een grotere
aftrekpost bij de belastingaangifte.
De hulp bij de boekhoudkundige taken van de penningmeester vervalt toch
en het geheel komt in handen van de penningmeester.
In oktober zullen weer de bijeenkomsten met de jongeren worden hervat.

3

UIT – de – PASCH

OKT /NOV 2021

Na enige discussie is besloten de expositie ‘ Justice for peace’ niet te
houden; overigens is deze inmiddels ook niet meer beschikbaar. Op 15
oktober begint een expositie met schilderijen.
Tenslotte boog de kerkenraad zich over de publicaties op de website.
Besloten wordt om de inhoud van Uit de Pasch maar gedeeltelijk op te
nemen vanwege de geldende privacyregels.
Veel praktische zaken zijn aan de orde geweest en we hopen dat de Covidmaatregelen een volop vieren van het 125-jaar bestaan mogelijk maken.
Antje van Dijk
------------GEBRUIK KERKRUIMTES
Zusters, broeders en overige gebruikers van Paslaan 6,
Met ingang van 28 september heeft de overheid een groot deel van de
coronarichtlijnen versoepeld en kunnen we de kerkruimtes weer min of meer
normaal gebruiken. De anderhalve meter regel hoeven we niet meer te
hanteren en als kerkelijke gemeente hoeven we geen coronacheque uit te
voeren.
Daar er nog steeds besmettingsrisico bestaat blijft het wel nodig de gebruikte
ruimtes voor en na gebruik goed te ventileren. Voor zover er niet-gevaccineerden onder ons zijn, is het van belang dat ze heel kritisch zijn op de
aanwezigheid van mogelijke covid-symptomen en bij twijfel niet aan bijeenkomsten deelnemen. Deze beperking geldt natuurlijk ook voor wel gevaccineerden zodat we de risico’s zoveel mogelijk mijden
Albert Diekema.
-------------

Het licht is rond
Het licht is rond en rolt naar alle kanten
de bergen op en af, de dalen door,
de wezens in en uit en langs de planten
stijgt het de bomen in en gaat het alles voor.
Waarheen? Ik vraag dat niet, ik kom, ik ga,
omdat mijn handen en mijn voeten,
mijn ogen en mijn hart zo moeten
en ik het licht nu eenmaal zo versta.
4
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IN MEMORIAM MARLEEN TRAARBACH

27-08-1932

01-09-2021

Marleen vierde haar 89ste verjaardag, was bij Eat & Meet, en alles leek zo
gewoon. Vier dagen later kregen wij het bericht van haar overlijden. Het
was voor eenieder een enorme schok; wij hadden het niet zien aankomen.
Wij leerden Marleen kennen als een actieve, zeer zelfstandige
persoonlijkheid. Ze reed auto, maakte grote bergtochten, was actief
betrokken bij alles wat de kerk betrof. Het Leerhuis, de gesprekskringen,
bijbelstudie groepen. Ze probeerde zoveel mogelijk de zondagse kerkdiensten bij te wonen, Marleen WAS er.
Maar ongemerkt ging ze, beetje bij beetje, achteruit. Het vervoer werd
een probleem. De mobiliteit ging achteruit, ook in huis. Ook de ogen
gingen achteruit, ze kon ook niet meer fluitspelen, een van haar grote
hobby`s. Maar nooit een klacht. Marleen was op de medemens gericht.
Vol belangstelling, meelevend en betrokken bij het wel en wee van de
ander. Met haarzelf ging het "natuurlijk" goed. Voor mij is Marleen een
voorbeeld hoe je oud kunt worden. In een mooie, warme dienst, geleid
door Dirk Jan namen wij afscheid van Marleen, blij dat wij bij haar
vrienden hebben gehoord.
Con Melchior
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Een dierbare herinnering
Ruim 10 jaar geleden vierden wij ons 50-jarig huwelijk in onze kerk.
Marleen en Harry van Veen verrasten ons
met het spelen van “Morceau de Concours”
van Gabriel Fauré, Marleen op de dwarsfluit en Harry op het orgel. Voor ons en
voor de talrijke bruiloftsgasten klonk het
prachtig vanaf het balkon. Hun muzikale
bijdrage is altijd een mooie herinnering
gebleven.
Pieter en Jeltje
3 september 2021

-------------

JONGE VROUWEN
Eindelijk weer een stukje van de groep Jonge Vrouwen. De laatste keer, dat
we bij elkaar kwamen, was op 13 oktober 2020 met als onderwerp
"Aandacht ".
Nu de openingsmiddag op 21 september 2021. Om 14.00 uur in de kerk,
genoten van het gesprek met elkaar (6 dames) onder het genot van thee met
iets lekkers. We wandelden naar CODA om daar de tentoonstelling "Paper
Art" te bewonderen. Enkele van ons waren er al heen geweest, maar je blijft
je verwonderen, wat binnen- en buitenlandse kunstenaars kunnen maken van
papier en karton. Onontkoombaar is de reusachtige vrouwenfiguur Ignosi
van de Zwitserse Manuela Granziol. Deze zwangere halfgodin met haar
hoofd in de arm verwijst naar de Griekse mythe over gnosis. Ignosi moest de
kennis bewaken en mocht niets doorgeven aan de mensheid. De goden
vertrouwden haar niet, ze werd daarom onthoofd.
Naast deze tentoonstelling waren er ook vele prachtige sieraden te zien.
Na een kop koffie in het restaurant weer terug naar de kerk.
We kijken al uit naar de volgende bijeenkomst op 26 oktober.
Heleen en Janny
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STARTZONDAG 10 oktober
Het jaarthema van de broederschap is ‘Nieuw Doopsgezind Peil’. In onze
gemeente zullen we ook aandacht proberen te besteden aan dat thema.
Voor de gespreksgroep trekken we het wat breder. Waar staan we nu
met geloof en gemeente(s). Maar voor de startdag, en een eventuele
middag, beperken we het tot onszelf.
Voor de startdag is er een gespreksopzet bedacht. Ik denk dat we dat
maar gaan combineren met een viering en koffie. Een beetje integratie
zodat we een programma hebben van ± 1,5 tot 2 uur, incl. koffie met
gebak. Bij deze discussie-viering gaat het over loslaten/achterlaten en
bewaren/meenemen.
Thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld :
Familie(tradities), vooroordelen, gewoontes van je land, bezit, angst, ego.
Aansluitend kan iedereen die dat wil mee schilderen aan de grijze muur
rondom de kerk. Als het goed is zijn de kunstenaars dan bezig en kunnen
we allemaal helpen.
Voor degenen die dat willen kunnen we afspreken om gezamenlijk te
lunchen.
Dirk Jan Steenbergen

-------------

OVER DE JEUGDGROEP
Zondag 10 oktober is de startdienst. Die is ook geschikt voor de jeugd.
Misschien alleen met de jongeren onder elkaar, maar anders met de hele
gemeente. Ook zij kunnen prima meedenken en meepraten over de stand
en de toekomst van de dopersen in Apeldoorn. Ik zorg in ieder geval voor
een goed te pruimen ochtendviering met ook voldoende aandacht voor
‘jong’. Maar natuurlijk ook voor ‘oud’.
Aansluitend kunnen de jongeren mee schilderen aan de grijze muur om
de kerk.
Dirk Jan

7

UIT – de – PASCH

OKT /NOV 2021

125
Op 31 oktober vieren we ons 125-jarig jubileum. We willen er een
behoorlijk feest van maken. Eerlijk is eerlijk, het is maar net de vraag of
een volgend 25-jarig lustrum er nog wel in zit. Daarom mooie plannen
voor 31 oktober. Dan zal het feest en de viering in de vermaning een
feit zijn. Van 14.30h tot 16.30h. Van koffie met gebak, serieuze
woorden, een lustrumlied, en natuurlijk een feestelijke borrel. Alles
komt langs.
Op het grote doek buiten komt een lustrumdoek. En vanaf de 15e
oktober is er een expositie in de vermaning waarbij ook ruimte is voor
onze eigen kunstenaars.
We sturen veel uitnodigingen en hopen op een grote opkomst.
De jubileumcommissie

OPROEP voor het jubileumboekje zoeken we nog naar (suggesties voor)
verhaaltjes en/of ‘wist u dat ….’-items, over bijzondere gebeurtenissen en/of
wetenswaardigheden uit het meer of minder recente verleden van de
gemeente, zo mogelijk ook met foto’s. Reacties gaarne vóór 14 okt. a.s. naar
Jan Dolleman, tel. 06-14172716, of email: jan2@dolleman.net.
-------------EXPOSITIE vanaf 15 oktober
De plannen lagen er al een poosje, maar nu is het eindelijk zover. Er komt
een echte expositie in de vermaning. Regionale kunstenaars laten werk
zien onder de titel ‘recht of krom’. Daarnaast exposeren kunstenaars uit
onze eigen gemeente 2 van hun werken. Misschien dat er ook nog een
bijdrage komt van de jongeren aan deze expositie, maar dat is bij het
schrijven van dit stukje nog uiterst onzeker. Samen met Wiebe van
Dingen is er een samenstelling gemaakt van een aantal werken. De
officiële opening is 15 oktober.
Dirk Jan Steenbergen
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VAN DE LEDEN
NB: mutaties gaarne zsm doorgeven aan de
ledenadministratie en/of secretariaat

Overleden:

zr. M.H. Traarbach 02-09-2021

Kanselbloemen:
dienst
naam
- 08 aug

zr. J.E. Bot - Bot

- 22 aug

zr. M.H. Traarbach

- 12 sept

zr. M.G. Diekema - Arkema

- 26 sept

zr. R. Wenzel - Donga
----------

25 JAAR DIRIGENT MENNOKOOR
In september 1996 werd Elni Vaassen-Schwengle de
nieuwe dirigent van het Mennokoor. We waren vanaf het
begin blij met haar komst en dat is zo gebleven. Ook Elni
heeft er geen spijt van, getuige deze lange staat van dienst
en haar onverminderd enthousiasme.
Met veel geduld probeert ze onze stemmen in goede
banen te leiden en hoewel we haar muzikale oren soms
geweld aandoen, laat ze dat niet merken
en gaat blijmoedig opnieuw proberen. Het plezier in het
zingen van de koorleden staat echter altijd bij haar
voorop.
Om haar te bedanken voor al die plezierige jaren zetten
we Elni als koorleden op 4 oktober, na de repetitie, in het
zonnetje.
IdV
NB: De gespreksgroep van oktober zal zijn op 19 oktober. Dat is dus NIET
de laatste dinsdag van de maand !!!
Dirk Jan
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PERSPECTIEF IN COVID-TIJD 2020-2021
HENNIE LANSEN, auteur van het boek “alsof het nog gewoon is” (herin-

neringen 1928-1948) schreef een ontboezeming over de lockdown (zie UdP49.6), en perspectief in Covid-tijd.
(haar boek werd op 30 augustus 2020 gepresenteerd voor 30 mensen in onze
kerk; het is nog steeds te bestellen via: alsofhetnoggewoonis@outlook.com)
Pieter Kat
Maanden en maanden alleen zijn, sporadisch bezoek, dat was het leven van
Henne, die dat net als in de oorlog overkwam, waar ze ook niet om gevraagd
had.
Er was eens een arm landje,
gezagsgetrouw en zoet.
En dat was geen wonder:
men had het er wel goed.
Er was geen echte armoe meer,
de meesten hadden werk;
ze gingen naar de bioscoop
en ’s zondags naar de kerk.
Maar ja, ze waren met zoveel:
miljoenen op een kluit.
Dat werd vaak wat beklemmend
en dus wilden ze er uit.
Een dagje naar het strand
dat was niet meer genoeg.
Bali of de Balearen
was waar men nu om vroeg.
Turkije of Tunesië,
Sri Lanka, Curacao!
Geen Texel of Terschelling meer,
daar ben je veel te gauw!
Het daag’lijks leven was gevuld
met drukte en lawaai.
Maar oei! Toen kwam het virus
en werd het reuze saai!
Ze mochten ’s avonds niet meer uit.
Voor sommigen een ramp!
Een enkele onnozele
noemde het zelfs een kamp!

Maar ach, wat kon hij weten
van een ander soort bestaan.
Er was toch stroom voor
verlichting?
Er kwam schoon water uit de kraan.
Ik heb zoiets ook eens beleefd;
het duurde jarenlang.
En straf bij overtreding was ….
de kogel of ’t gevang.
Er was geen telefoon,
geen smartphone, geen TV;
geen radio of nieuwe krant;
een oude voor bij de WC.
En daarbij was de temperatuur
ver onder nul gezakt.
Niets anders dus dan wachten maar,
verstoken van contact!
Toch hebben heel veel mensen
-net als ik- het overleefd.
Soms denk ik stiekem dat gebrek
ook inspiratie geeft.
Voel je niet zo zielig
om dat wat je verloor!
Er is nog zoveel over!
De toekomst gaat wel door!
Hennie Lansen, april 2021

10

UIT – de – PASCH

OKT /NOV 2021

DIET KOSTER TE GAST.
Op dinsdagmiddag 14 september mochten wij Diet ontvangen. Zij is voor
enkele weken in Europa om familie en vrienden en begunstigers van haar
werk te ontmoeten. Hoewel ze nu 77 jaar is, gaat haar werk gewoon door als
een uitvloeisel van wat zij een kleine 50 jaar geleden begonnen is. Ze begon
te werken in een kinderhuis in wat nu de ‘Westbank’ heet. Vaak waren het
kinderen zonder eigen ouders of familieverbanden. Uiteraard werd er
aangesloten op de cultuur zoals die daar heerste. Wat eerst kleine kinderen
waren, werden pubers. Het kan daar niet zo zijn dat opgroeiende jongens en
meisjes bij elkaar wonen. Zo werd besloten dat Diet in een apart huis ging
wonen met de oudere jongens. Dat was een job voor dag en nacht: gewoon
leven in een gezinsverband. Zij werd het ankerpunt en een moeder voor veel
van die jongens. Nu zijn het mannen, maar de familieband is er nog steeds.
Diet maakte mee hoe die mannen trouwden en zelf kinderen kregen. Modern
gezegd staat ze nu aan het hoofd van een grote groep van mensen die nauw
op elkaar betrokken zijn. Zoals dat gebeurt als je je leven met elkaar deelt.
Diet is een christen, van origine doopsgezind en eerst uitgezonden door een
Zwitserse vredesorganisatie. Ook heeft ze nauwe banden gekregen met de
evangelisch-lutherse Kirche in Duitsland. Voorts zijn de banden met de
doopsgezinde broederschap altijd blijven bestaan. Tegenwoordig is het
‘Wereldwerk’, een instelling van de ADS waarin mensen samenwerken die
praktische dienst aan de wereld op poten zetten, die het contact onderhoudt.
Collectes ten behoeve van wat met recht vredeswerk genoemd mag worden,
gaan via Wereldwerk naar de groep waar Diet deel van uitmaakt. De
Palestijnen zijn over het algemeen moslim. Dat maakt in de samenwerking
en de persoonlijke verhoudingen niets uit. De een gaat naar de kerk, de ander
gaat naar de moskee, maar in beide gevallen, zo vertelde Diet, zegt men:
‘We gaan bidden’. Er is niet een grote spanning of tegenstelling vanwege
godsdienst of politiek in Diets ‘familie’. Wel hebben ze steeds te maken met
de rechtsongelijkheid en het verschil in voorzieningen tussen de bewoners
van de Westbank en de bewoners van Jeruzalem, in Israël, dat maar op
enkele kilometers afstand ligt. In het praktisch leven stuit men voortdurend
op problemen, bijvoorbeeld bij ziekte en werkeloosheid. Via Diet kan het
dan lukken om van de veel betere voorzieningen in Israël gebruik te maken,
maar alles wat even buiten het gewone bereik van het leven gaat, kost
handenvol geld en het is maar afwachten of je toestemming krijgt. Wie de
Rondzendbrief leest die Diet enige malen per jaar stuurt, krijgt de nieuwste
voorbeelden aangereikt van problemen die alleen met veel geld opgelost
kunnen worden. Wat deze middag op ons allen veel indruk maakte, is hoe de
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regering van Israël werkelijk alles van wat de Palestijnen doen en laten,
mogen en niet mogen, heeft geregistreerd. Bij de vele controles kan de
dienstdoende politieman of soldaat direct op zijn smartphone of laptop zien
of de betrokkene is wie hij is, wat hij doet en mag doen, waar hij woont etc.
Het is de consequentie van een ‘koude’ oorlog die al tientallen jaren
voortduurt met veel ellende aan beide zijden. Desgevraagd vertelt Diet dat
het haar indruk is, dat de mensen nu vooral moe zijn, gelaten. De strijd wordt
niet opgezocht, maar steeds zijn er incidenten waarin geweld de kop opsteekt
en waarin de Palestijnen het onderspit delven. Zo blijft de bevolking
structureel en feitelijk geconfronteerd met onrechtvaardigheid en kunnen
veel jonge mannen bijvoorbeeld geen gezin stichten, omdat ze geen werk
hebben en geen inkomen.
Diet memoreerde dat zij niet zoveel jaren meer heeft om dit werk te blijven
doen. Ze is bezig om haar werk om te zetten in een vorm waarin anderen dit
geleidelijk van haar kunnen overnemen. Ze blijft er wonen, want het is haar
leven geworden. Mocht zij onverwacht ziek worden of erger, dan kan dit
opkomen voor elkaar in de geest van een vreedzaam coëxistentie worden
voortgezet. Het was een goede middag, met zo’n 14 mensen in de kring,
waaronder enkelen die voor het eerst in onze kerk waren. De collecte had
dan ook een mooie opbrengst.
Wim van der Schee
----------

Folder expositie
'Recht of krom'
zie blz. 8
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INTERKERKELIJKE GESPREKSGROEP
Geloven in de 21ste eeuw
Een uitnodiging tot gesprek waarin hopelijk leden uit meerdere kerkgenootschappen en andere geïnteresseerden met elkaar van gedachten wisselen over
de vraag hoe het geloof zich een weg zal banen door de komende eeuw.
Eensdeels in de overtuiging dat Gods verbond met de mensheid zal
voortduren en anderdeels vanuit het inzicht dat wij er zelf wat aan moeten
doen, waarbij de traditionele structuren ‘bejaard’ zijn geworden en niet meer
voldoen. Bij die oude structuren reken ik het opgedeeld zijn in zovele
kerken. De eerste bijeenkomst is gepland op woensdag 6 oktober om 14.00
uur in onze doopsgezinde kerk.
Ieder van jullie heeft dit al kunnen lezen in het activiteitenboekje van de
Groene Hoed. Mijn vraag zou ook zijn: ‘Neem eens iemand mee, die verder
niet in de kerk komt, maar wel beseft dat de naastenliefde en de
rechtvaardigheid als de grondbeginselen van de samenleving bewaard en
bewaakt moeten blijven.’
Opgave bij Wim van der Schee, wpvanderschee@planet.nl
----------

UITNODIGING NPV-LEZING "Vergeven en vergeten"
Op D.V. donderdag 28 oktober kunnen we u (zoals het er nu uitziet) weer
uitnodigen voor een NPV-lezing. Het thema is 'vergeven en vergeten'. Moet je
altijd vergeven? Betekent vergeving dat er geen straf meer hoeft te volgen? En
wat als berouw uitblijft?
Klinisch psycholoog Jan van der Wal laat deze en andere vragen in de lezing
aan de orde komen. Hij neemt hierbij de Bijbel als uitgangspunt en laat zien dat
de toepassing daarvan in de praktijk best ingewikkeld kan zijn.
Van harte welkom op:
Donderdag 28 oktober om 19.45 uur in de kerk van de Ger. Gemeente, Graaf
van Lijndenlaan 9 in Apeldoorn
NPV-adeling Apeldoorn,
Leonie van Dongen
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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.
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 altsaxofoon, dwarsfluit, piano, diverse percussie-instrumenten, geeft saxofoonles, schrijft
verhalen voor vertellers en voorstellingen, componeert en organiseert jazzworkshops.

Datum

Vrijdag 22 oktober 2021

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).
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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.
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MAANDAGENDA OKT / NOV 2021
dinsdag 05 okt
dinsdag 02 nov
dinsdag 07 dec
dinsdag 26 okt
Jonge Vrouwen
dinsdag 23 nov?
Wijkvertegenwoordiging
dinsdag
Gesprekskring
dinsdag 19 okt
‘Waar staan we & Hoe verder’ dinsdag 30 nov
dinsdag 26 okt
Eat & Meet
dinsdag 30 nov
Literatuurkring
dinsdag 09 nov
Gespreksgroep
woensdag 06 okt
e
‘Geloven in 21 eeuw’
woensdag 03 nov
Mennokoor
iedere maandag
Mediteren
elke 1e en 3e dinsdag van
‘De stilte ervaren’
de maand
dinsdag 26 okt
Leerhuis
dinsdag 09 nov
dinsdag 23 nov
vrijdag 29 okt
Hemels Gezang
vrijdag 26 nov
Kerkenraad

14.00h
14.00h
14.00h
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 6 dec 2021 (digitaal),
en zsm daarna op papier.
Uw kopij graag uiterlijk donderdag 02 dec, 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. 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

-----------------------------------------------------BETAAALREKENINGEN
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:
Maasstraat 31
7333 JC Apeldoorn

Druk: CopyService Eclipse, Apeldoorn

