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Mededelingenblad van de
Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn e.o.
Zoals U hebt gezien is omslag van Uit-de-Pasch m.i.v. dit nummer gewijzigd.
Voor de achtergronden hiervan zie blz. 6.
redactie (JD)

VIERINGEN
Paslaan 6

Aanvang 10.00 uur

Zondag 09 okt
Startdienst /
Kerkproeverij

Br. Dirk Jan Steenbergen (zie blz. 4)
Extra collecte: Voedselbank
Aansluitend: Najaarsledenvergadering (zie blz. 5 )

Zondag

16 okt

Regentessekerk (RGA): Mevr. Ds. Y.J. Hiemstra

Zondag

23 okt

Mw. Marianne Visch
Extra collecte: Doopsgezinde Zending

Zondag

30 okt

Regentessekerk (VVR): Mevr. Ds. E.K. VerhagenKrikke

Zondag

06 nov

Regentessekerk (VVR): Ds. K. Douwes

Zondag 13 nov

Mw. Marianne Visch
Extra collecte: Mennokoor

Zondag

20 nov

Regentessekerk (Gz): Ds. K. Douwes

Zondag 27 nov
Herdenking

Br. Dirk Jan Steenbergen
mmv Mennokoor
Extra collecte: Artsen zonder grenzen

Zondag

04 dec

Regentessekerk (VVR): Ds. K. Douwes

Zondag

11 dec

Dhr. Theo van Driel
Extra collecte: City Pastoraat De Herberg
_______
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HERFST, ER IS EEN TIJD VOOR ALLES
Herfst is mijn seizoen. Het klinkt misschien
gek. Daar waar veel mensen in de herfst last
krijgen van depressieve gedachten komt bij mij
juist de energie vrij. Misschien omdat vroeger,
toen ik nog aan windsurfen deed, ik in de herfst
op de surfplank alle krachten bij moest zetten
om overeind te blijven. Lekker was dat. Maar
ook omdat, juist tegen de herfst aan, alles weer begint. Alles weer gewoon
wordt. En dat zijn wij mensen. Voor een deel tenminste. Gewoontedieren.
Overigens worden over die depressieve herfstgevoelens de mooiste zinnen
geschreven. Robert Long schreef in het lied ‘het laatste jaar’ de zinnen:

De zomer heeft zijn geuren opgebruikt
Geen rozen meer, lavendel of seringen
Alleen nog maar de geur van dode dingen
Het is vocht en rot en schimmel dat je ruikt
Ik zie asters die de herfst nog wat trotseren
Maar straks zullen verdorren als het vriest
Er is niets wat de onttakeling kan keren
Het hoort erbij, maar god, wat is het triest …..
Als je dat hoort ben je geneigd om per direct mee te gaan huilen met de wolven
in het bos. En af en toe kan dat ook heerlijk zijn. Mee huilen, somberen, en
een beetje sterven. Maar dan……
Dan komt bij mij juist die tegenkracht in opstand. Die energie die me toeroept
van ‘ben je gek, aan de bak, het seizoen begint net’. Dat is de energie die me
dan op de been houdt, die me ondanks de tegenwind rechtop doet staan en
zeggen: oppakken en doorgaan. Stoppen met uithuilen …. Opnieuw beginnen.
Een nieuw seizoen, nieuwe kansen. Er is overal een tijd voor ….., nu is het tijd
om ervoor te gaan.

Prediker 3:
VOOR ALLES IS EEN TIJD
1 Er is voor alle dingen een moment en voor alle dingen onder de hemel is
er een tijd.
2 Er is een tijd om geboren te worden en er is een tijd om te sterven.
Er is een tijd om te planten en er is een tijd om uit de grond te trekken.
3 Er is een tijd om te doden en er is een tijd om te genezen.
Er is een tijd om af te breken en er is een tijd om op te bouwen.
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4 Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen.
Er is een tijd om te treuren en er is een tijd om te dansen.
5 Er is een tijd om stenen weg te gooien en er is een tijd om stenen te
verzamelen.
Er is een tijd om te omhelzen en er is een tijd om afstand te houden.
6 Er is een tijd om te zoeken en er is een tijd om te verliezen.
Er is een tijd om te bewaren en er is een tijd om weg te gooien.
7 Er is een tijd om te scheuren en er is een tijd om dicht te naaien.
Er is een tijd om te zwijgen en er is een tijd om te spreken.
8 Er is een tijd om van iemand te houden en er is een tijd om iemand te
haten.
Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.
Dirk Jan

______
UIT DE KERKENRAAD van 19 september 2022
- Het meditatief moment wordt verzorgd door Heleen. Zij leest een stukje voor
Hoe voeg je Jezus toe als vriend, wat goed aansluit bij de afgelopen 4 diensten Ontmoeting met Jezus. Het komt uit Uit-de-Pasch juni-juli 2020.
- Na het vertrek van zr. Antje van Dijk uit de kerkenraad is hierover onrust
ontstaan in de gemeente. De oude kerkenraad zal na 28 oktober, als Heleen
terug is van vakantie, nogmaals een gesprek met Antje afspreken.
- De begroting voor 2023 is besproken. De penningmeester maakt zich zorgen
over de verminderde ledenbijdrage en verminderde opbrengst van collectes.
- De Financiële Adviescommissie, br. Albert Diekema en br. Jan Willem
Huibers, lichtte de kerkenraad in over de verslechterde rendementen bij de
ING-bank en de grotere verliezen op onze balans in de afgelopen 3 jaar.
- Albert zal een inspectie van onze vermaning door Monumentenzorg Gelderland bijwonen en er zal een meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld.
- De kerkenraad besluit tot schriftelijke stemmingen tijdens de Najaarsvergadering over een te steunen meerjarenproject en de preekstoel.
- Op verzoek van leden zullen in de kerkdienst de stoelen in twee kortere rijen
en twee tafels met 2 stoelen daarachter opgesteld worden.
- De kerkenraad besluit aan te sluiten bij de nieuwe ADS-website voor onze
doopsgezinde gemeente Apeldoorn.
- Het omslag van Uit-de-Pasch zal met het nieuwe logo een nieuwe
vormgeving krijgen, maar er is nog voldoende herkenbaarheid.
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- Onze voorganger Dirk Jan Steenbergen is op vakantie van 10-16 oktober.
- De volgende kerkenraadsvergadering is maandag 17 oktober om 13.30 uur.
Secretaris, AnneJet Bennink

______
STARTDIENST
In de gesprekskring hebben we gesproken over de zeven hoofdzonden. Deze
zijn: ijdelheid/hoogmoed, jaloezie, woede, lust, gulzigheid, hebzucht en
luiheid.
In de startdienst van zondag 9 oktober komen deze zonden nog eens langs in
gedichten en gedachten. Maar de andere kant van de zonden. Want ze kunnen
ook een wereld van verschil maken. Nieuwsgierig? Kom zondag 9 oktober en
neem een vriend(in) mee want het is ook nog eens ‘kerkproeverij’.
Dirk Jan

_____

KERKPROEVERIJ-EVENT
zaterdag 8 oktober
en
KERKPROEVERIJ 9 oktober
De jaarlijkse Kerkproeverij vindt plaats op zondag 9 oktober. Het idee is om
mensen mee te nemen naar de dienst om kennis te maken met de
(doopsgezinde) kerk.
Het is dus een soort Open Kerkdag.
Voorafgaand aan de Kerkproeverij is er op zaterdag 8 oktober van 11.00 tot
16.00 uur in het Oranjepark het Kerkproeverij-Event. Op deze dag presenteren
veel kerken van Apeldoorn zich met een kraam, is er muziek in de muziektent,
is er eten en drinken en krijgen voorgangers vijf minuten spreektijd om hun
kerk te introduceren.
Onze Doopsgezinde Gemeente doet ook mee. Dirk Jan, AnneJet, Heleen, Wim
en Margriet zullen in de kraam staan.
Geef een uitnodigingskaart, die uitgereikt zijn op 25 september en ook nog in
de kerk liggen, aan familie en vrienden. We hopen op veel belangstelling.
AJB

______
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Agenda voor de Najaarsvergadering
zondag 9 oktober 2022 om 11.30 uur in de kerkzaal
1. Opening en welkom
2. Mededelingen
3. Vaststellen van de agenda
4. Ingekomen stukken
5. Notulen Voorjaarsvergadering 24 juli 2022 (bijlage)
6. Voorganger en gemeente
a. voorganger Dirk Jan Steenbergen
7. Gesprek over vernieuwingen in de gemeente
a. Kompas op Woensdag
b. Instuif
c. Wijzigingen in/aan/rondom het kerkgebouw
Verwijdering van de preekstoel (schriftelijke stemming – per email of
brief vooraf door afwezige leden/vrienden)
8. Commissie Toekomst
a. Projecten voor 3 jaar € 1.000 per jaar (schriftelijke stemming – per
email of brief vooraf door afwezige leden/vrienden.)
- Musicians without Borders (huidige project)
- Adoptie Programma: kinderen in Zuid-Amerika, Azië en Afrika
financieel ondersteunen bij hun schoolopleiding
- Zomerkampen Tent of Nations: Midden-Oosten werkgroep van
Wereldwerk ondersteunt kinderen financieel om aan de
zomerkampen deel te nemen
b. Adviezen over de toekomst van de gemeente
- groot huisbezoeken - Thema: Toekomst van de gemeente
- Bestuurlijke samenwerking met andere (doopsgezinde) gemeenten
9. Financiën
a. Vaststelling begroting 2023 (wordt ter vergadering uitgedeeld)
10. Rondvraag
11. Sluiting
Leden en vrienden met een mailadres ontvangen de stukken per email.
Leden en vrienden zonder mailadres ontvangen de stukken per post.
_______
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VERNIEUWING: LOGO EN
WEBSITE DOOPSGEZINDEN
NEDERLAND
In mei 2022 is het nieuwe logo
van de Doopsgezinden bekend
gemaakt.
Webmaster AnneJet Bennink was aanwezig bij de bijeenkomst in Amsterdam.
Vertegenwoordigers uit ca. vijftien Doopsgezinde gemeenten kregen uitleg
over het ontstaan van het nieuwe logo en de in wording zijnde nieuwe ADSwebsite. De grafisch vormgever Susan de Loor, die ook de vormgeving van
het blad Doopsgezind NL verzorgt, vertelt hoe ze in samenspraak met Kalle
Brüsewitz, communicatieadviseur ADS, tot het logo is gekomen.
Het doopsgezind blauw spreekt voor zich. De letter O is open, bevat water en
kan als doopvont worden gezien. De blauwe druppel valt in het water.
Opvallend is ook hoe de letter I met daarboven de gestileerde O tezamen als
kaars kunnen worden gezien.
Elke doopsgezinde gemeente krijgt op verzoek een logo met de eigen gemeentenaam erbij. Dit logo gebruiken we voor correspondentie, als briefhoofd en
op de omslag van Uit-de-Pasch.
De volgende stap in de vernieuwing is een nieuwe website. De webmaster gaat
1 oktober naar de bijeenkomst in Heerenveen om uitleg te krijgen over de
nieuwe makkelijk te gebruiken website voor onze gemeente.
In de volgende Uit-de-Pasch zal zij hierover verder verslag doen.
AJB

_____
DIENST 25 SEPTEMBER 2022

In deze dienst kwam het volgende citaat naar voren:
Er is maar één land: de aarde
Er is maar één volk: de mensheid
Er is maar één geloof: de liefde
Deze tekst is van F.M. Wibaut (1859-1936), en staat op zijn grafsteen. Hij
was een belangrijke wethouder voor Volkshuisvesting in Amsterdam
(SDAP).
André Maris
6
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JEUGDGROEP
Op 16 oktober komt de jeugdgroep voor de eerste keer bij elkaar. Het thema
voor dit jaar is ‘wat geloof ik, wat geloof jij’. Op veel verschillende (speelse)
manieren wordt het thema geloven belicht. Zo kun je geloven in God, maar ook
in de ander, de natuur of in jezelf.
16 oktober, in de vermaning in Apeldoorn. We beginnen om 16.00 uur en rond
19.00 uur gaat iedereen gevoed, gelaafd weer naar huis.
Neem rustig een vriend of een vriendin mee.
Dirk Jan

_______

JONGE VROUWEN
Ook deze zomer zijn de drie koffie-/theeochtenden heel goed bezocht.
Iedereen vindt het prettig elkaar ook buiten de kerk te ontmoeten. Goed voor
de saamhorigheid, juist in deze tijd met de vele spanningen en problemen in
de gehele wereld.
Op dinsdag 13 september waren er zes leden op onze openingsmiddag van het
nieuwe seizoen.
De kaars werd aangestoken voor de vele vluchtelingen in de hele wereld, na
het voorlezen van één van de vijftig mijmertjes uit het boekje Stille aandacht:
"Vluchtelingen"
Wanneer ik kijk naar vluchtelingen vanuit het idee dat de welvaart
waarvan ik profiteer en geniet MIJN welvaart is en dat het land waar ik
leef MIJN land is, is de oplossing simpel: grenzen dicht en deur op slot.
Waar zij blijven is HUN zaak.
Wanneer ik echter vluchtelingen zie als MIJN Medemensen, wordt dat
moeilijk. Laat staan wanneer ik ze MIJN Naasten noem. Of MIJN Broeders
en Zusters met wie ik Samen ONZE Aarde mag bewonen....
Er is geen ontkomen aan. Ik zal hoe dan ook MIJN aanspraken moeten
temperen in plaats van ze desnoods met geweld te verdedigen. En het
brood, dat ik ontvang zal ik eerlijker moeten delen.
Ik weet dat er veel bij te winnen is. Maar ik ben bang.
Daarna had iedereen de gelegenheid iets over zichzelf te vertellen en hopen
we nog een aantal onderwerpen voor de komende bijeenkomsten te krijgen.
We sloten deze middag af met het lied Handen heb je om te geven, dat
gezongen werd in de dienst over Ontmoetingen met Jezus: De rijke jongeling.
Janny en Heleen
_________
7

UIT – de – PASCH

OKT /NOV 2022

DE INSTUIF
Terugkijkend op de laatste drie bijeenkomsten, die in juli, augustus en
september, zien we dat we enkele trouwe bezoekers hebben gekregen, het zijn
meer Apeldoorners dan vluchtelingen, maar zo mocht het ook. Er zijn steeds
wat vluchtelingen, meestal uit het AZC hier, maar in augustus ook zes mensen
uit Beekbergen. Het blijkt moeilijk te zijn om via een affiche mensen naar ons
toe te krijgen. Alleen een enkeling komt via die onpersoonlijke informatie op
ons af. We moeten het veel meer hebben van de persoonlijke contacten die
AnneJet en ik opbouwen, omdat we taalles aan hen geven. Verder speelt een
rol dat deze mensen hier tijdelijk verblijven. Sommige van hen verhuizen naar
een andere plaats.
We doen natuurlijk ook ervaring op over hoe deze uren in de middag het beste
georganiseerd kunnen worden. Tussen 14.00-14.30 uur ontvangen we de
gasten met koffie, thee en wat lekkers. Daarna is het belangrijk om iets met de
hele kring van aanwezigen te organiseren, meestal in een spel, want zo maakt
iedereen met iedereen kennis en blijven wij niet plakken bij steeds dezelfde
mensen. Na 15.00 uur gaat de muziek een grote rol spelen. Wij boften dat er
enkele keren gasten waren die een muziekinstrument meebrachten en / of
piano speelden. Het kan ertoe leiden dat we samen zingen. Na 15.30 uur
proberen we een slotlied te vinden dat iedereen aanspreekt en dat ook in
verband staat met de reden waarom wij deze Instuif zijn begonnen: was er
maar vrede, en mocht het maar zo zijn dat er voor elk mens een fatsoenlijke
plaats om te leven was. Daarna nog wat drinken en napraten.
Wij gaan de komende twee maanden door: op 22 oktober en 26 november. In
het bijzonder doe ik een oproep aan diegenen die een muziekinstrument
bespelen en ook iemand die het aandurft om in een eenvoudige dans bij de
muziek voor te gaan. Dat zou erg leuk zijn! Het hangt altijd een beetje af van
wie er binnenkomt, maar één keer is dat leuk gelukt. Zo nu en dan komt er
ook iemand van onze eigen gemeente meedoen. Laat dat een aanmoediging
zijn.
Wim van der Schee
_________

Amish-gezegde:
Degene die je liefde het minst verdienen, hebben deze het hardst nodig
8
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GESPREKSKRING
In de gesprekskring (we waren met acht) hebben we gesproken over de zeven
hoofdzonden. Ondanks mijn stukje in UdP van vorige keer konden we toch niet
bedenken wat de hoofdzonden zijn. Nou is dat ook niet zo’n wonder. In de
eerste eeuwen van het christendom werden veel zaken gerangschikt. Zo ook de
zonden. Eind vierde eeuw kende men acht hoofdzonden. Paus Gregorius heeft
die in de zesde eeuw omgezet in de zeven zoals we die die nu (niet) kennen.
Toch was het leuk om samen over deze hoofdzonden te spreken. Kijken naar
de negatieve lading van de woorden en hoe er aan enkelen ook een positieve
draai gegeven kan worden. Van negatief naar positief, passend bij het
jaarthema van de DG-broederschap ‘een wereld van verschil’.
Volgende maand ‘vrede kun je leren’ waarin ik dan weer inspiratie op hoop te
doen voor een vredevolle kerstdienst.
Iedereen is welkom op 26 oktober om 14.30 uur in de vermaning.
Geef het door.
Dirk Jan

_______

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

Kanselbloemen:
dienst
- 14 aug
- 28 aug
- 11 sept
- 25 sept
Wijziging:

naam

- zr. J. Kat-Brongers
- br. V.J. de Wit
- zr. J.M. Stülke-de Wit
- zr. J. Hommes-de Boer
- dhr. H. van Elburg
Zr. M. van der Schee-Muis
Br. W.P. van der Schee
_______
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GESPREKSGROEP CO-EXIST
Op woensdag 5 oktober om 17.30 uur staat de eerste bijeenkomst gepland.
Tussen 19.30 – 20.00 uur ronden we af.
Deze eerste keer gaat het om het verhaal van Noach. Ik stel me voor dat het
een informeel huiselijk gesprek wordt. De bedoeling is dat er mensen vanuit
verschillende kerken en geloofsrichtingen bij elkaar komen, om te ontdekken
wat ons bindt en hoe breed het geloof kan uitwaaien.
Ook eten we met elkaar: heel eenvoudig met een broodje en een kop soep.
In verband hiermee is het handig als je me laat weten of je komt.
De kosten bedragen € 4,00 p.p., ter plekke te voldoen.
Wim van der Schee
e-mail: wpvanderschee@planet.nl of tel. 06 2290 2676

_______

GEDICHT POOLSE NOBELPRIJSWINNARES

Ik vind dit goed passen bij onze huidige tijd. Let op het jaartal onderaan, dat
als titel kan dienen.
André Maris
***
Vroeger kenden we de wereld blindelings:
ze was zo klein dat ze in een handdruk paste,
zo makkelijk dat ze met een glimlach te beschrijven was,
zo gewoon als de echo van oude waarheden in een gebed.
De geschiedenis deed niet zijn intree met fanfare:
ze strooide vuil zand in onze ogen.
Voor ons lagen verre, blinde wegen,
bitter brood en bronnen van vergif.
Onze oorlogsbuit is kennis van de wereld:
ze is zo groot dat ze in een handdruk past,
zo moeilijk dat ze met een glimlach te beschrijven is,
zo vreemd als de echo van oude waarheden in een gebed.
Wislawa Szymborska
(1945)
10
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DIET KOSTER
Ongeveer een jaar geleden was zij onze gast. Zij vertelde over haar werk in
het Palestijnse gebied op de Westelijke Jordaanoever: de Westbank1. Zij doet
dat al meer dan veertig jaar. Kortgeleden kwam haar 57ste Rondzendbrief uit.
Zij werkt er nog steeds. Wat ze doet komt voort uit wat ze ooit begonnen is in
het kinderhuis Bethanië, waar kinderen konden wonen en leven die door welke
omstandigheden dan ook niet bij hun eigen ouders of familie konden
opgroeien. Zo heeft Diet een gigantisch netwerk opgebouwd en is nu vooral
de zorgende oma, in nauw contact met haar vroegere kinderen en hún
kinderen, te vaak nog in erg moeilijke omstandigheden. Dat komt vooral door
de vele beperkingen die Israël de Palestijnse bevolking oplegt. In deze nieuwe
Rondzendbrief verhaalt ze voornamelijk over haar ‘familie’ en in het
bijzonder over de ingrijpende gebeurtenissen: een huwelijk en de zorg voor
zieke en gehandicapte ‘kleinkinderen’. Diet kan, omdat ze een Europese is en
ook een adres in Jeruzalem heeft, nogal eens een brug slaan tussen wat haar
mensen nodig hebben en wat alleen in Israël voor de bewoners van Israël
beschikbaar is. Dat zijn doorgaans geldverslindende activiteiten. Ook draagt
zij via degene die haar steunen financieel bij aan studiekosten, normaal voor
Palestijnen niet te betalen. Ze schrijft dat de euro op het ogenblik nogal aan
waarde verliest, dus ze kan er minder voor ‘kopen’: alle voorzieningen daar
zijn duurder geworden. Dit is bij uitstek praktisch vredeswerk: verbindend
waar dreigt dat mensen alleen nog als vijanden tegenover elkaar staan.
U kunt haar werk steunen door eens een geldelijke gift over te maken.
Doopsgezind Wereld Werk Deventer, rek.nr. NL27 TRIO 0786 8803 33
o.v.v. Kinderhuis Bethanië / werk diet koster
Wim van der Schee

_____

HERINNERING: LEZING VOETTOCHT SANTIAGO DE COMPOSTELA2
Wandelschrijfster Anne-Marie Kruiper geeft donderdag 6
oktober 2022 in de Doopsgezinde kerk een lezing over haar
pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, aanvang 20.00
uur. De toegang bedraagt € 5,00, inclusief koffie of thee.
Vooraf reserveren is wenselijk via tel. 06-42002091 of
middels een mail naar: djsteenbergen1961@outlook.com
1
2

voor een verslagje van deze bijeenkomst zie UdP-50.1
zie UdP-50.6
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Lezing: Het bezielde landschap
Spiritualiteit in de schilderkunst
Door dr. Kick Bras
In oude religies werd de natuur beleefd als bezield
door goden en geesten. Dat veranderde door het
christendom. Maar toch bleef ook in het christelijke
Westen de natuur een middel waardoor de
Schepper zich manifesteerde. Landschapsschilders
hebben vanaf de late Middeleeuwen dat ook
proberen te verbeelden. En ook later, toen het
kerkelijke christendom niet veel invloed meer had
op de kunstenaars, verlangden zij ernaar om hun
spirituele visie uit te drukken in hun landschappen.
In zijn boek en zijn lezing legt Kick Bras de nadruk op
de symbolistische kunst tussen 1880 en 1940, met
kunstenaars als Gauguin en Van Gogh, Emily Carr en
Jacoba van Heemskerk, Emil Nolde en Ferdinand Hodler. Aan de orde komen
thema’s als Bergen, Lucht en water, Eenheid met de kosmos. Het rijk
geïllustreerde boek ‘Het bezielde landschap. Spiritualiteit in de schilderkunst’
zal ook te koop zijn.
Dr. Kick Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland
en als onderzoeker spiritualiteit geassocieerd aan het Titus Brandsma
Instituut te Nijmegen (www.kickbras.nl).

Datum
Tijd
Plaats
Kosten

Info &
opgeven

Donderdag 13 oktober 2022.
20.00 uur.
Doopsgezinde Kerk.
€ 5,00. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de
bijdrage vooraf over te maken op de rekening NL48 INGB 0008
4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. ‘De Groene Hoed,
Lezing 13 oktober 2022’.
U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij AnneJet Bennink,
ajbennink@hotmail.com. Bij opgave uw naam en emailadres en
eventueel telefoonnummer vermelden.
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Film ‘The Biggest Little Farm’
Themafilm
met maaltijd en nagesprek
Negen jaar geleden woonden John en Molly
Chester nog in een appartementje in Los Angeles.
Ze vertrokken daar echter en begonnen een
boerderij op een dor stuk land, een uur buiten de
stad. Al die negen jaren filmde Chester het lange
en moeizame traject van kaalgeslagen land naar
een levendige boerderij, waarvan ‘The Biggest
Little Farm’ de weerslag is. Het begint als een
droom, die gebaseerd is op hoe boerderijen in
kinderboeken worden afgeschilderd. Het wonder
is dat hun Apricot Lane Farm er na acht jaar
bloed, zweet en tranen ook écht zo bij ligt; een
paradijselijk eilandje in een zee van uitstervende
monocultuur. Dat is voor een flink deel te danken aan Alan York, de biodiversiteitsdeskundige die John en Molly in de arm nemen. Traditioneel boeren blijkt behalve romantisch heel moeilijk te zijn. Harmonie en evenwicht?
De natuur laat zich liever van haar onvoorspelbare, bruuske kant zien. Van
slakkenplaag tot coyote-aanvallen, van aanhoudende droogte tot storm: als
boer reageer je voortdurend op het onverwachte.
Chester maakt helder dat de mens er goed aan doet mee te bewegen in
plaats van de aarde uit te putten. Een overtuigend in beeld gebrachte boodschap.
Datum
Tijd
Plaats
Kosten

Info &
opgeven

Vrijdag 18 november 2022
16.00 uur
Regentessekerk
€ 7,00 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 18
november 2022’
U kunt zich per mail aanmelden of nadere informatie vragen
bij hans.jdehaan@gmail.com
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BESLUITVORMING BOUW KERK (3/SLOT)
uit: Notulen ALV 20-11-1928 (vervolg van UdP-50.3 en 50.5)
Verschillende plannen en mogelijkheden werden besproken, maar voor alles
stond vast dat, indien bij de overgroote meerderheid onzer leden eveneens een
verlangen was naar verwezenlijking van onze plannen, er tevens moest zijn
een bereidheid tot offervaardigheid. Wij waren hieromtrent optimistisch
omdat, indien daar in de Gemeente leeft een verlangen naar eigen huis, een
ieder zich naar zijn krachten, zal medewerken tot bereiking van dit ideaal.
Ons optimisme ging echter niet zoover om het totaal ontbrekende bedrag van
onze Gemeenteleden te verwachten, maar dat behoeft ook niet, omdat wij toch
rekening mogen houden met het legaat van f 10.000 dat ons onlangs vermaakt
is, doch waarvan wij thans nog niet de beschikking hebben.
De zekerheid van dit bezit gaf ons echter de vrijmoedigheid ons tot een
doopsgezind fonds te wenden met verzoek ons eventueel te willen helpen in
de vorm eener hypotheek. De beheerders van dit fonds waren hiertoe op zeer
billijke voorwaarden bereid, echter werd als uitdrukkelijke voorwaarde
gesteld, dat de leden onzer Gemeente door een daad van offervaardigheid
zouden bewijzen, het bezit van een eigen kerk op prijs te stellen. Verder werd
toegezegd, dat als bovengenoemd legaat beschikbaar komt en de hypotheek
met dit bedrag verminderd wordt, de rentevergoeding over het resteerende met
een vol percent verlaagd zal worden.
Thans de exploitatierekening. Na lang wikken en wegen hebben wij de
volgende rekening samengesteld. Ook hierbij is, in bescheiden mate echter,
rekening gehouden dat het bezit van een eigen kerkgebouw bij zal dragen tot
grootere offervaardigheid der leden.
De begroting werd door ons samengesteld in ontvangst en uitgaaf op f 5350
zijnde de ontvangsten: subsidie f 1700; contributie leden f 2600; collecten
f 700; renten f 100; verhuur gebouw f 250.
Daartegenover de uitgaven: traktementen f 3650; contributie f 325; onkosten
f 325; verwarming en verlichting f 350; belasting f 100; onvoorzien f 100;
rente ± f 400.
U hebt thans gehoord wat wij meenen noodig te hebben en wat er ontbreekt,
aan U thans het laatste woord.
Welaan dan Broeders en Zusters gij hebt zoojuist blijk gegeven dat het Uw
wensch is een eigen huis voor de Gemeente te stichten, toont dan nu door
offervaardigheid dat het U ernst is. Applaus.
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Een zeer geanimeerd, soms warme discussie waaraan respectievelijk Broeder
Nuijen, Zuster Lameris, de Broeders R. de Boer, Smit, v.d. Weij, de Wilde,
Hiddema. Zuster Dirks, Broeder Klinkenberg, Zuster Boele, de Broeders
Osseman, H.W. v.d. Ploeg, Pijnappel, Zuster Steghers-Hoogenkamp en
Broeder de Wilde.
Sommigen van deze die het woord hadden gevraagd vroegen enkele
inlichtingen die door de Voorzitter of Penningmeester werden verstrekt,
anderen brachten nogmaals de wenschelijkheid en noodzakelijkheid naar
voren, weer anderen gaven als hunne mening te kennen of de gemeente niet
eerder met een en ander op de hoogte had moeten worden gesteld terwijl de
laatste spreker zijn wensch te kennen gaf dat de eventuele bouw als anderszins
niet door Katholieken zou worden uitgevoerd.
Onder de discussie had Broeder R. de Boer de vergadering verlaten.
Op de vraag van de Voorzitter of iemand nu nog het woord verlangde of
hoofdelijke stemming wenschte werd geen teken vernomen waarop de
Voorzitter tot zijn groot genoegen en niet het minst tot die van de Kerkeraad,
onder applaus meende te mogen constateren dat ook het tweede gedeelte van
punt 3 der agenda met algemene stemmen was aangenomen en dat de gehele
afwikkeling aan de Kerkeraad werd overgelaten.
De ondertusschen rondgedeelde inteekenbilletjes werden voor een gedeelte
daarna door de Penningmeester terugontvangen en kon deze meedelen dat de
inschrijvingen voorloop althans niet onbevredigend mocht worden genoemd.
De Voorzitter deelde vervolgens mede dat degenen die hun inteekenbilletje
nog niet hadden ingevuld deze konden bezorgen ten kantore van de Penningmeester.
Tenslotte vroeg de Voorzitter of de vergadering de Commissie wenschte te
benoemen die bij de leden zou rondgaan in zake de te geven bijdragen, of dat
zij dit aan de Kerkeraad wilde overlaten, werd tot het laatste besloten. Daarna
sloot de Voorzitter onder hartelijke dankbetuiging en met den wensch dat de
besprekingen van deze avond goede vruchten mocht afwerpen en in het
waarachtig belang van de Doopsgezinde Gemeente mocht zijn, de
vergadering.
Na afloop van de vergadering vergastte ds. van der Ploeg de aanwezigen door
het laten zien van lichtbeelden van kerken en interieurs terwijl zij tevens in de
gelegenheid werden gesteld inzage te nemen van een voorloopig ontwerp van
een te bouwen kerk voor onze Gemeente.
Jan D.
_______
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MAANDAGENDA OKT / NOV 2022
Kerkenraad
Jonge Vrouwen
Wijkvertegenwoordiging
Schoonmaak kerk
Gesprekskring
‘Een wereld van verschil’
Eat & Meet
Literatuurkring
Gespreksgroep Co-exist
‘Vrij en zinnig geloven’
Mennokoor
Instuif
Mediteren
‘De stilte ervaren’
Leerhuis
Hemels Gezang

maandag 17 okt
maandag 21 nov
dinsdag 11 okt
dinsdag 22 nov
dinsdag 18 okt
dinsdag ?? okt
dinsdag ?? nov
woensdag 26 okt
woensdag 30 nov
woensdag 26 okt
woensdag 30 nov
woensdag 16 nov
woensdag 05 okt
woensdag 02 nov
elke maandag
zaterdag 22 okt
zaterdag 26 nov
elke 1e en 3e dinsdag van
de maand
dinsdag 11 okt
dinsdag 08 nov
vrijdag 28 okt
vrijdag 25 nov

13.30h
14.00h
14.00h
10.00h
14.30-16.30h
17.30h
17.30-19.45h
17.30-19.45h
20.00-21.30h
14.00-16.00h
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 05 dec 2022 (digitaal),
en zo spoedig mogelijk daarna op papier.
Uw kopij graag uiterlijk donderdag 01 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. S.A.G. Koopman-Nagtegaal
tel. 055-366 30 84
De Hovenlaan 46, 7325 ZC Apeldoorn

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)

Druk: CopyService Eclipse, Apeldoorn

