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Overweging 

Deze overweging schrijf ik op Goede Vrijdag, het feest van de 

opstanding is aanstaande. We kunnen niet wachten om te vieren dat 

God zelf zijn Zoon uit de dood heeft opgewekt. Dat God door de 

eeuwen heen de Bevrijder is, uit slavernij, uit bedrukte tijd, uit 

gevoelens van hopeloosheid. 

Nu, vandaag op Goede Vrijdag, reik ik voorbij Pasen. Er komen nog 

meer vrijheidsdagen aan. 5 mei, Bevrijdingsdag en Pinksteren, de 

gave van de Heilige Geest, Geest die onze geest vrijmaakt en 

verlicht. 

Er is geen groter feest mogelijk dan een feest waar de bevrijding 

wordt gevierd. In donkerte, in beklemming: als er dan licht in je 

leven komt, dan kan er een explosie van vreugde loskomen. 

Blijdschap alom, opgestaan in de vroege morgen, het open graf, de 

dood is er niet meer te bekennen. Deze vreugde zoekt haar weg en 

in ons dagelijkse leven gaat ze vaak met kleine stappen, haast 

onmerkbaar stappen uit het graf, opstanding. We lezen het terug in 

dit gedicht van Menno van der Beek: 

 

 

 

 

I 



Hij ging op straat rond. Ik had geen idee 

wat hij deed. Beleefd vroeg ik hem mee 

en bij het eten kwam hij langzaam los 

en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten. 

 

II 

Vooral bij een paar glazen wijn: 

toen hij een aantal diepe dingen zei 

vielen alle gesprekken op hun plaats 

en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk. 

 

III 

Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas 

die ik niet nodig had en die hem iets te groot was,  

maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk 

om net te doen alsof het ding hem paste. 

 

IV 

En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren, 

en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer 

met nieuwe ogen naar alle verhalen: 

er valt nog zoveel van elkaar te leren. 

 

V 

Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan: 

hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan, 

geen ziekte is hem onbekend gebleven 

maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan. 

 

VI 

Zijn hart was vast te groot, want de regering, 

het geld, de macht en andere groeperingen 

hebben hem opgepakt en ergens opgesloten 

waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen. 

 

 

 



VII  

En toen we later weer iets van hem hoorden, 

toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord; 

wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen 

en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor. 

 

En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik: 

dat iemand zei, doe dit voor iedereen - doe het voor mij. 

Ds. Louisa Vos 

 

Gedachtenis mw. Ria Hilbrands 

Op 30 maart jongstleden overleed mevrouw Ria Hilbrands, gedoopt 

Maria Christina Hendrika, in de leeftijd van 69 jaar. Zij werd 

geboren op 8 mei 1952 in Gouda. Ria kreeg samen met haar 

voormalige man, hij overleed in 2016, drie dochters. Ria was 

geschoold als psychiatrisch verpleegkundige, en ze had 

verschillende banen. 

Mevrouw Hilbrands kenden wij, als Lutherse gemeente, vanaf 2012, 

2013. Ze kwam toen nieuw in onze kerk en is gebleven.  

Ze nam heel wat aan levenservaring mee, waarin ze ons meenam. 

Ze vertelde over de zeven jaren dat ze in Israël was, in de kibboets, 

over de betekenis van de Hebreeuwse uitspraak ‘volgend jaar in 

Jeruzalem’, over wat de jaren in Israël haar hadden gegeven. Deze 

periode nam ze tot aan het einde van haar leven mee in haar geloof. 

Haar geloof waar ze graag over sprak, met aan de ene kant kracht 

en aan de andere kant een besef dat een ander anders kon geloven- 

dat gaf ruimte in het contact.   

Toen ze aansluiting zocht bij onze gemeente, had Ria al 

gezondheidsproblemen, en daarbij erg veel pijn. Die pijn wilde ze 

graag wegduwen, maar ze werd erdoor getekend.  

Twee van de dochters leerden wij ook in de gemeente kennen, 

Simone deed midden in de gemeente belijdenis en Liesbeth was 

enkele jaren actief als leidster van de kinderkerk. 

Ruim een week voor haar overlijden ging het in een 

stroomversnelling mis met Ria. Ze moest acuut worden opgenomen 

op de intensive care, en daar bleek ze nog meer te mankeren dan al 

bekend was. De problemen waren te groot, ze kon niet meer beter 



worden en ze werd een dag voor haar overlijden overgebracht naar 

het hospice. Daar overleed ze. Haar dochters en een zus waren bij 

haar.  

Ria’s dochters brachten haar weer thuis in haar huis op 

Bronsbergen, het huis waar ze van had gedroomd, en wat een 

aantal jaren geleden werkelijkheid voor haar werd. Ze was er heel 

blij mee en ze heeft er gelukkige momenten gehad.  

Toen haar dochters Ria vanuit het hospice weer naar huis brachten, 

zongen ze Sjalom chaverim - vrede, vrienden. Op de uitvaart was 

dit het laatste lied dat we zongen, aan haar graf. Sjalom, vrienden. 

Dit was haar zegenbede aan de mensen die ze achterliet, en deze 

zegenbede zongen we haar toe, en elkaar. 

Volgend jaar in Jeruzalem. 

Ds. Louisa Vos 
 

Paasgroet van de classispredikant 

Van de scriba van de classis ontving de kerkenraad deze 

Paasgroet van ds. Van Beelen, die we toch nog graag aan u 

doorgeven. 

 

“…en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘leg je vingers hier en kijk 

naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer 

ongelovig, maar geloof’.” (Johannes 20:27) 

 

Het is toch niet te geloven! 

En Jezus zegt: “maar geloof”. Want het werd Pasen. 

Als vanzelfsprekend is het ook dit jaar Pasen, zoals elk jaar. Als 

vanzelfsprekend vieren we als kerk de opstanding van Jezus uit de 

dood. Wat dat is Pasen. Maar zo vanzelfsprekend dat Pasen er elk 

jaar is, is en blijft het een wonderlijk feest. Het feest van de 

opstanding uit de dood. Evangelie van overwinning en eeuwig leven. 

Het is toch niet te geloven! Dat vertelt ook Johannes: er is 

verwondering, twijfel, verwarring. Al zijn er die zeggen: Hij leeft. 

Tomas neemt dat niet zomaar aan en hij is de enige niet. Het is te 

begrijpen dat hij het niet begrijpt. 

Toch komt er een omslag. Die komt als Jezus komt. 
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In die ontmoeting zegt Jezus: “Omdat je Mij gezien hebt, geloof je. 

Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven”. Daarmee moeten wij 

het doen. Met een getuigenis van toen. 

Johannes vertelt nog iets anders, iets vreemds over die ontmoeting 

tussen Jezus en Tomas. Want als we denken aan opstanding en 

eeuwig leven, dan roept dat al snel woorden op als vrede, 

gezondheid, heelheid, geluk, rust. 

Heelheid. Maar hoe heel is de opgestane Jezus? 

Tomas vraagt naar de wonden, die Jezus opgelopen heeft. Hij krijgt 

zijn zin. Die wonden zijn er. Kijk maar, voel maar, zegt Jezus.  

Jezus draagt de gevolgen van de kruisiging. 

Wat is dan opstanding? 

Hoe is dan opstanding?    

Wil Johannes zeggen: opstaan en leven bij God doe je 

met de littekens van je leven nu en je sterven? Hoe 

heel is dat, wat Johannes hier zegt over Jezus. En wat 

hij zegt in Openbaring 5: Christus, de leeuw uit de stam Juda is het 

lam, dat eruit ziet als een lam dat geslacht was. 

Het gaat ook altijd weer anders. Niet zoals wij het zouden invullen. 

Gods liefde en glorie schittert het meest in Christus aan het kruis. In 

het sterven valt de dood neer. In de opstanding gaan de littekens 

mee. En toch zijn we op weg naar woorden van Openbaring 21, als 

God alle tranen uit onze ogen zal wissen en er geen dood meer zal 

zijn. Geen rouw van wie achterblijven. Geen jammerklacht onder 

ziekte of oorlog. Geen pijn in je eigen lichaam of als verschrikkelijke 

beelden je ziel doorsnijden. Niet meer, “want wat er eerst was is 

voorbij”. Zijn de littekens nog te zien? Maar het lijden is wel voorbij. 

“Maar geloof”, zegt Jezus. Geloof, wat niet te geloven is. Dat is: 

vertrouw er op dat Gods hand liefdevol de tranen zal wissen. Het 

heeft zin om te blijven roepen: Kyrie eleison, Heer, ontferm U. 

Pasen zegt: God ontfermt zich en is al begonnen met tranen te 

wissen. Voorzichtig, volhardend naar voleinding. De gebrokenheid 

voorbij. 
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Opnieuw vieren we het wonderlijk feest van de eerste nieuwe dag. 

Gezegend Pasen! 

Jaap van Beelen 

 

Pinksteren  

In Handelingen 2 wordt verteld dat de volgelingen van Jezus op de 

dag van het Pinksterfeest met zijn allen bijeen waren, en dat daar 

de heilige Geest over hen werd uitgestort. In de Christelijke kerken 

vieren we jaarlijks het Pinksterfeest, de gedachtenis van de 

uitstorting van Gods Geest over de gelovigen. Maar de eigenlijke 

oorsprong van het Pinksterfeest is dus joods. Van origine is het een 

oogstfeest: zeven weken (50 dagen) na de oogst van de eerste 

gerst moet, zo staat het in Leviticus 23: 15, een graanoffer aan de 

Heer aangeboden worden uit de nieuwe tarweoogst. Daarom wordt 

het ook wel het Wekenfeest genoemd. En ons woord Pinksteren 

betekent eigenlijk vijftig. In latere tijden verschoof in het Jodendom 

de betekenis van dat feest van de eerstelingen van de oogst naar 

het vieren van de ontvangst van 

de Thora, de wet, en dan meer in 

het bijzonder de tien geboden op 

de Sinaï. In de beschrijving van 

Lucas in het boek Handelingen 

valt op dat de mensen die voor 

het feest in Jeruzalem waren  
 

Pinksteren 

Eén der fresco's van Giotto, in de Cappella 

degli  Scrovegni in Padua, die vermoedelijk 

dateren van rond 1306 

 

verzameld, die uit allemaal verschillende streken afkomstig waren, 

en allerlei verschillende talen spraken, de discipelen hoorden 

spreken in hun eigen taal. Dat klinkt als een verwijzing naar de 

gezaghebbende rabbijn  Jochanan ben Zakkai (30- 90), die zei dat 

tijdens de openbaring op de Sinai de stem van God zich had 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fresco_(schilderterm)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cappella_degli_Scrovegni
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cappella_degli_Scrovegni
https://nl.wikipedia.org/wiki/Padua_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jochanan_ben_Zakkai
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verdeeld in de zeventig talen van de mensheid, om zich zo tot alle 

volkeren te kunnen richten.         

Na het jaar 70 van onze jaartelling, toen de joodse tempel door de 

Romeinen werd verwoest, zijn de feesten uit elkaar gegroeid. Voor 

Christenen verloor het Pinksterfeest de betekenis die het in het 

Jodendom had. Pinksteren, zoals beschreven in Handelingen,  werd 

beschouwd als de geboorte van de Christelijke kerk, en het 

Pinksterfeest als een jaarlijkse viering van de “verjaardag” van de 

kerk. Dat die Geest ons mag inspireren in heel ons leven!  

 Jan vB 

 

Ervaringen als nieuw synodelid 

Vorig jaar mei 2021 ben ik na een verkiezingsronde geïnstalleerd als 

nieuw, vervangend synodelid. Ik had me aangemeld omdat Louisa 

Vos ging stoppen als lid en er lang nog niemand zich had aangemeld 

om haar plaats in te nemen voor de vertegenwoordiging van onze 

Gemeente in de Evangelisch-Lutherse Synode. Een tweede 

afgevaardigde van onze Gemeente is nu, door zijn verhuizing naar 

de Achterhoek, dhr. Maarten van der Wouden. Hij was al langer lid 

van de E.L.S. en is verkozen tot voorzitter van de 

synodevergadering. Dit alles gebeurde in de mooie Lutherse Kerk 

aan het Spui in Amsterdam. 

Een mooie ervaring, vooral de zorgvuldigheid en de stiptheid 

waarmee alles gebeurde maakten indruk op mij. 

Ik wil iets meer over mezelf en mijn achtergrond vertellen. 

Ik ben geboren in Deventer op 8 juni 1953. Ik was de oudste in een 

gezin met 5 kinderen. Ik werd gedoopt in de Nederlands. 

Hervormde Lebuïnuskerk. Vooral omdat mijn grootouders heel 

gelovig waren. Mijn eigen ouders verlieten de kerk, omdat ze niet 

geloofden. Wel waren ze humanistisch.                                                                                                                                             

Mijn vader was wegenwacht en werkte lang voor de ANWB, moeder 

was huisvrouw en altijd thuis. Ik doorliep de HBS-A en ging daarna 

sociologie studeren in Utrecht. In mijn studietijd maakte ik kennis 
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met vele geestelijke en religieuze stromingen en ook met 

natuurvoeding, en mens- en milieuvriendelijk ondernemen.  

Het pakte mij zo, dat ik mijn studie ervoor opgaf. Ik trouwde en 

kreeg een dochter, mijn enige kind. Toen zij 3 jaar was ben ik 

gescheiden en bleef ik 16 jaar alleen met mijn dochter. 

Ik werkte een tijd als secretaresse en kon daarna een droom 

verwezenlijken: er kwam een natuurvoedingswinkel in Lochem waar 

ik 12 jaar heb gewerkt als zelfstandig winkelier. 

In die tijd richtte ik met mensen een stichting op en later nog een 

b.v. voor de winkel t.b.v. een eigen winkelpand. Ook hielp ik mee 

een kleine leprastichting op te richten en kwam er via mijn tweede 

partner contact met India. We steunden een weefproject voor 

leprozen. Toen ik in 1995 met mijn tweede partner in Zutphen 

kwam wonen ben ik vervolgens 24 jaar lid geweest van de 

Gemeentelijke Adviescommissie Ontwikkelingssamenwerking. 

Mijn tweede partner overleed in 2002. Ik was toen al meer met mijn 

geloof bezig, lid van een gebedsgroep. In 2009 ben ik in Nijmegen 

aan de Radboud Universiteit part-time religiestudies, richting 

geestelijke verzorging gaan studeren. Ik haalde de bachelor en deed 

het grootste deel van de master geestelijke verzorging/pastorale 

zorg. Om allerlei redenen moest ik helaas de studie afbreken.  

Ik was inmiddels al gastlid en na enkele jaren ben ik                   

belijdend lid geworden van onze Evangelisch-Lutherse gemeente 

Zutphen. In 2016 deed ik belijdenis en werd toen ook lid van de 

kerkenraad en ouderling-pastoraat. 

Wat was mijn motivatie om mij aan te melden als lid van de E.L.S.? 

Tijdens mijn deelname aan de Lutheran Summerschool in 2019 in 

Amsterdam, een hele week optrekken en van alles delen met 

diverse mensen uit kerkenraden en met predikanten werd ik mij 

bewust van een groot gedeeld erfgoed. De sfeer, de diepgang, de 

open houding naar de samenleving, lezingen door sprekers van 

buitenlandse universiteiten over o.a. theologie, politiek en 

samenleving was gewoon geweldig. Dus ja, ik voel me geroepen om 
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vanuit mijn levenservaring, theologische kennis en bestuurlijke 

ervaring, alsook mijn inzichten in samenleving en ondernemerschap 

een hopelijk nuttige bijdrage te leveren. 

Hoe is de ervaring in de vergadering van de E.L.S. ? 

De plenaire vergadering vind meestal 2 maal per jaar plaats en 

beslaat een gehele dag.                                                                                                                            

De mooie locatie is meestal landgoed Nieuw Hydepark in Doorn. Dit 

huis en landgoed zijn eigendom van de PKN. De agenda is meestal 

flink gevuld en er wordt een strak programma gevolgd. 

De te lezen stukken zijn best veel, maar geven veel inzicht in 

diverse zaken. 

Het is inspirerend dat de dag altijd wordt gestart door een korte 

Dagopening, waarin onze president Andreas Wöhle voorgaat. 

Eveneens is er een korte dienst als Dagafsluiting. 

Na de officiële opening is er vaak een spreker over een bepaald 

onderwerp. Daarna wordt een gehele agenda afgewerkt. Tussendoor 

is er koffie en een lunchpauze. Zo is er veel gelegenheid om met 

elkaar in de `wandelgangen` te spreken en met meer mensen 

kennis te maken. 

Er komen in de vergaderingen verschillende thema´s aan de orde, 

zoals bestuursrechtelijke zaken, opleidingen voor predikanten en 

docentschap “Lutherse theologie” aan universiteiten. Verder muziek, 

verbindingen tussen gemeenten en vooral de toekomst van de 

Lutherse kerken in Nederland. 

Over de toekomst van de Lutherse kerken in Nederland is op 9 april 

jl. een grote kerkenradendag geweest in de Lutherse Kerk in 

Utrecht. Er waren vertegenwoordigers van 23 van de 26 

kerkenraden aanwezig, waaronder 2 leden uit Zutphen. 

Er wordt nagedacht over verschillende mogelijkheden van 

voortbestaan en het scala van situaties van kerken ligt best ver uit 

elkaar. In ieder geval vindt de Synode een open gesprek van het 

allergrootste belang en is men niet van plan een top-down beslissing 
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te nemen maar vanuit de raden zelf oplossingen met elkaar te 

bespreken. 

De sfeer in de E.L.S. is prettig en respectvol en men heeft veel 

betrokkenheid bij de geluiden uit verschillende delen van het land. 

Er is onder alles ook voldoende humor en tijd voor ontspanning en 

een tikje bourgondische aandacht voor het eten en drinken die ons 

op de been moet houden. 

Aan het eind van de vergadering is er een uitgebreide rondvraag. Ik 

voelde mij geroepen om aandacht te vragen in deze corona tijd voor 

het vele leed over ziekte en overlijden, voor de pijn die mensen nog 

steeds hebben vanwege het niet samen een uitvaart mogen houden. 

Dit gaat over heel veel achterblijvers die er elke dag nog verdriet 

van hebben. De aantallen zijn zo groot, dat ik van mening ben, dat 

er een landelijke, vanuit de regering ingestelde gedenkdag zou 

moeten komen.  

Ik hoorde dat de Raad van Kerken hier wel mee bezig was. Mogelijk 

horen we er binnenkort iets over. Er wordt in ieder geval aan 

gewerkt een dergelijke dag nationaal te gaan houden. 

       Carry Nijland 

 

Kerkenradendag Utrecht 2022 

Op 9 april jl. was er in de mooie Lutherse kerk van Utrecht vlakbij 

de Dom in de Hamburgerstraat een belangrijke vergadering vanuit 

de E.L.Synode georganiseerd. Alle leden van Lutherse kerkenraden 

waren uitgenodigd. In totaal waren uit het hele land rond de 65 

mensen gekomen. 

Deze dag ging vooral over de toekomst van de Lutherse kerken in 

Nederland. Het was de bedoeling om te peilen hoe men er in het 

land over dacht, ideeën te verzamelen en mensen tot concrete vast-

stellingen te brengen. 

Na de plechtige Dagopening startte een woordkunstenaar de dag 

met een korte actie. We kregen allen een vel papier uitgereikt, dat 

blanco bleek te zijn. Ik kon het niet laten even te denken aan die 
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moedige jongeman in Rusland, die werd gearresteerd omdat hij een 

wit vel papier bij zich had en zo demonstreerde tegen de oorlog. Dit 

lege vel vertegenwoordigde zijn toekomst. 

Wij werden uitgenodigd om slechts een enkel woord op te schrijven 

als ons kernwoord als het zou gaan om ónze toekomst als kerken. 

Na verzameling bleek dat velen woorden hadden gebruikt die gingen 

over: samen, verbinding, vertrouwen, hoop. 

Er volgde een interview door Erik Fledderus met Andreas Wöhle over 

beleid voor de toekomst. Andreas verzekerde ons dat de ideeën 

voor meer centralisatie niet van bovenaf zullen worden opgelegd. 

Het moet juist uit de kerkenraden en gemeenten zelf komen wat en 

hoe en in welke mate ze willen centraliseren of fuseren. Wij zijn 

allen nu zelf aan zet.  

Wel is duidelijk dat in beweging komen en vernieuwen nodig zijn. Er 

geldt een zekere urgentie. 

Wat houdt ons tegen om in beweging te komen en te vernieuwen ? 

Soms kan dat zijn, - dat men als Gemeente te veel in zichzelf 

gekeerd is,  - dat men zich afsluit en alles bij het oude wil laten, of - 

soms speelt een rol dat mensen onderling in raad of gemeente niet 

goed met conflicten kunnen omgaan wat negatief uitpakt of verlamt. 

Het moge duidelijk zijn dat in dit laatste geval men altijd om hulp 

kan vragen bij de Synodale Commissie.  

Zaken waar men de komende jaren over moet nadenken en 

misschien centraler moet regelen of moet samenwerken met andere 

kerken, Lutherse of Protestantse zijn onder andere: 

- Financieel beheer 

- Beheer van gebouwen, verhuur of meer open zijn 

- Beleid ivm predikanten en kerkelijke werkers 

- Muziek, cantatediensten, eisen aan organisten en cantores 

- Liturgie als kostbaar erfgoed 

- Lutherse theologie present stellen (Leren van Luther is een 

succes in het hele land) 

- Eisen aan aantallen leden van een kerkenraad 
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- Hoe men elkaar meer kan ondersteunen 

- Onderlinge contacten aanhalen en koesteren. 

Zo werden we verder bevraagd over hoe je realistisch je eigen kerk 

ziet over ca. 10 jaar. Wat zou er dan in die kerk gebeuren ? Wat 

zouden we perse willen behouden en wat zouden we kunnen/willen 

loslaten ? Hierover hebben we in kleine groepjes samen over 

gesproken en gediscussieerd. 

Aan het einde van de dag was er een prachtig concert op het orgel 

van de kerk met een cantor die prachtig heeft gezongen.                 

Carry Nijland 

 

Het Triduum sacrum, de heilige drie dagen 

Wel het hoogtepunt van het kerkelijk jaar: we gedenken het lijden, 

sterven en de opstanding van onze Heer. 

Dat begon al op Witte Donderdag, we lazen over Jezus  angst  in 

Getsemane, na het paasmaal te hebben 

gebruikt. Ook wij vierden samen het 

Heilig Avondmaal. Aan het eind van de 

dienst wordt de altaartafel helemaal 

leeggemaakt. De ontbloting van de 

altaartafel geeft aan dat Christus door 

zijn leerlingen wordt verlaten. Hij wordt 

van zijn klederen beroofd en die uiterste 

ontlediging wordt gesymboliseerd door de 

lege altaartafel.   

Op Goede Vrijdag werd de dienst vervolgd; in hoofdzaak door het 

lezen van het gehele lijdensverhaal zoals door Marcus beschreven, 

tot aan de graflegging aan toe. De Paaskaars wordt gedoofd. Ook 

deze dienst wordt zonder een zegen beëindigd: morgen wordt hij 

vervolgd. 

Op Stille Zaterdag werd de nieuwe Paaskaars de kerk ingedragen: 

het licht van Christus symboliserend. De Paasjubelzang weerklonk, 

er volgden enkele lezingen, onder andere het verhaal van de 
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uittocht uit Egypte en het Paasevangelie zoals door Mattheus 

beschreven. Dan volgde de 

doopgedachtenis, spraken 

uit ons af te wenden van 

alles wat verkeerd is, en 

ons toe te wenden tot God. 

 

En op Eerste Paasdag een 

feestelijke dienst  met de 

viering van het Heilig 

Avondmaal aan de gedekte 

altaartafel.   
Het contrast met de sobere altaartafel van Goede Vrijdag is wel heel treffend.  

 

De cantor wordt uitgezwaaid 

Na de dienst van 1e Paasdag hebben we afscheid genomen van onze 

cantrix, Agnes Bedeker. Ds. Vos sprak dankbare en lovende 

woorden over haar inzet gedurende 25 jaar om het muzikale niveau 

van de kerkdiensten op een 

hoog peil te brengen en te 

behouden. In het vorige 

nummer van De Omroeper is 

een afscheidsinterview met 

Agnes geplaatst. In deze 

Paasdienst zongen we op haar 

verzoek nog eenmaal onder 

haar leiding “Dan zal ik leven”, 

tekst van Huub Oosterhuis en 

muziek van Antoine Oomen.  Zij werd verblijd met een cadeaubon 

en een boeket. En Agnes bedankt de gemeente voor haar geduld. 
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Andreas Wöhle over Dorothee Sölle 

 

Hoe vind je een nieuwe taal wanneer de oude grammatica van het 

geloof voor velen niet meer verstaanbaar is? Dorothee Sölle (1929-

2003) zocht moedig naar ‘een nieuwe taal’ voor geloof, theologie en 

kerk. Een uitdaging waar kerken en gemeenten vandaag ook voor 

staan. 

Wie was Dorothee Sölle? 

Dorothee Sölle (Keulen, 30 september 1929 - Göppingen, 27 april 

2003) was een Duitse, lutherse theoloog. Geloof en politiek waren 

volgens haar niet te scheiden. Ze hing een God is dood-theologie 

aan. Hiermee bedoelde ze dat het beeld van de algoede en 

almachtige God in het licht van de verschrikkingen van de Tweede 

Wereldoorlog niet zomaar kon blijven staan. Ze ijverde voor de 

'ontmythologisering' van de Bijbel. Ze was hoogleraar in de 

systematische theologie aan het Union Theological Seminary in New 

York. Ze schreef meer dan 40 boeken. Mystiek en verzet (Baarn, 

1998) geldt voor velen als haar belangrijkste werk. 



17 

 

Wanneer hoorden we voor het eerst van haar? 

Voor velen zal het interview met Dorothee Sölle en de Zuid-

Afrikaanse dominee Beyers Naudé dat de IKON in 1985 uitzond de 

eerste of meest memorabele kennismaking zijn geweest met deze 

bijzondere lutherse theologe en strijdbare vrouw. Toen de 

interviewer aan het einde van dat gesprek de beide 

gesprekspartners uitnodigde om nog een laatste vraag aan elkaar te 

stellen, vroeg Sölle Beyers Naudé om een zegen! Zoals zo vaak ging 

zij daarmee de veilig afgesproken maatschappelijke setting van een 

situatie - in dit geval een tv-interview - te buiten, en opende het 

moment voor een authentieke ontmoeting. Daarin lag dan ook 

steeds haar kracht: in de scherpzinnige authenticiteit van haar 

theologisch denken en geleefd geloof. 

Waarmee is zij bekend geworden? 

Sölle werd geboren in een tijd toen het fascisme in Duitsland sterk 

aanwezig was. Als kind van die tijd stelde zij de radicale vraag naar 

een echte ommekeer van kerk en samenleving vanuit de gruwelijke 

ervaring van de Shoah die zeven miljoen joden het leven had 

gekost. Doorgaan met de oude samenleving was even ondenkbaar 

als doorgaan met eenzelfde soort theologie! Volgens Sölle was God 

zelf, de god die de kerk ongebroken meende te kunnen verkondigen 

- ook na de ervaring van Auschwitz -, in de kampen vermoord!     

Met de moed der wanhoop probeerde Sölle vanuit het beeld van ‘de 

dood van God’ - zoals ook anderen in die tijd deden - een nieuw 

verstaan van geloof te vinden. Haar nietsontziende eerlijkheid in de 

beschrijving van de breukvlakken van het bestaan en het geloof 

maakte haar algauw tot een voorbeeldfiguur voor velen die na 

oorlog en Auschwitz worstelden met geloof en kerk en samenleving.  

Daarbij bezat Sölle de ‘gave van het Woord’. Haar gedichten, 

artikelen en toespraken pasten in geen van de bestaande 

categorieën van het theologisch genre. Reden voor veel 

academische theologen van die tijd om Sölle als ‘niet-academische 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beyers_Naud%C3%A9
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theologe’ te bestempelen en haar een erkende plek in de 

academische wereld te weigeren. 

Wat kunnen gemeenten met haar gedachtegoed? 

Met haar moedige zoektocht naar ‘een nieuwe taal’ voor geloof, 

theologie en kerk wees Sölle een richting die ook voor onze huidige 

zoektocht naar betekenisvolle vormen van geloof en kerk belangrijk 

is. Dat is immers ook de uitdaging waar kerken en gemeenten 

vandaag voor staan: hoe authentiek te verwoorden welke vorm van 

geloven een mensenleven kan dragen wanneer alle oude 

antwoorden al een keer zijn ontmaskerd als schijn, leugen of 

kortzichtigheid? En hoe een nieuwe taal te vinden wanneer de oude 

grammatica van het geloof voor velen niet meer verstaanbaar is?  

Zien we de doorwerking van haar gedachtegoed ergens terug? 

Sölle heeft bij haar eigen zoektocht de mystiek (her)ontdekt, als 

een wijze van zoeken en spreken die niet overhaast tot antwoord 

verstart maar de openingen aanduidt waar authentieke vragen 

kunnen klinken. En ze heeft duidelijk gemaakt hoe die mystieke 

manier van geloven en leven de kunstmatige scheiding tussen 

geloof en politieke verantwoordelijkheid weet te overwinnen.  

Beide elementen zijn ook vandaag van levensbelang voor de 

betrouwbaarheid van geloof en kerk, en voor de zoektocht naar 

nieuwe vormen van kerk-zijn en geloven. De uitdagingen van een 

klimaatcrisis, de sociale en economische gevolgen van de 

wereldwijde migratiebewegingen, de onrechtvaardige verdeling van 

de toegang tot kennis en resources: al deze uitdagingen zijn, zo 

heeft Sölle laten zien, ook uitdagingen voor het geloof en voor de 

kerk die dat geloof verkondigt. Zo kan Sölle’s radicale en tedere 

verkenning van die uitdaging ons ook vandaag nog nieuwe wegen 

wijzen. 
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 Van de boom leren 

 die elke dag opnieuw 

 ’s zomers ’s winters 

 niets verklaart 

 niemand overtuigt 

 niets produceert. 

 Eens zullen de bomen leermeesters zijn 

 het water wordt drinkbaar 

 en de lofzang zo zacht 

 als de wind op een septembermorgen. 

 

Andreas Wöhle, president van de Lutherse synode.   

 

De grenzen aan de groei en Pinksteren 

Dezer dagen is het vijftig jaar geleden dat het rapport van de club 

van Rome verscheen, met als ondertitel 

“De grenzen aan de groei”, met als 

hoofdauteur Dennis Meadows van het 

Massachusets Institute of Technology 

(MIT). Het deed indertijd het nodige stof 

opwaaien, omdat het een somber 

toekomstbeeld schetste bij voortzetting 

van het bestaande beleid: de aarde zou 

meer en meer vervuild raken en allerlei 

belangrijke grondstoffen zouden uitgeput 

raken. Dat beeld sloot goed aan bij de 

opvattingen van de milieubeweging van 

toen, zoals bijvoorbeeld verwoord door de 

Vereniging Milieudefensie, die in die tijd 

werd opgericht. In die dagen maakten nog 

slechts weinigen zich druk over de aantasting van het milieu door 

het 
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       ingewikkelde terug- 

streven naar ongebreidelde economische groei.   koppelingsystemen in 

Groei werd gezien als noodzaak, als iets goeds.   “Grenzen aan de groei” 

Zonder groei geen welvaart, geen 

werkgelegenheid. Wie in navolging van dat 

rapport zijn bezorgdheid over de toekomst van 

de wereld uitsprak, werd al snel ofwel 

genegeerd, ofwel belachelijk gemaakt, zeker 

wie in zijn gedrag toonde de bezorgdheid 

serieus te nemen; die werd voor spelbederver 

of drammer uitgemaakt. 

Inmiddels zijn we vijftig jaar verder. Door 

diverse technische oplossingen en 

aanpassingen zijn een aantal van de 

verwachtingen van de Club van Rome niet bewaarheid. Maar wat 

destijds nog niet als een probleem werd gezien, de uitstoot van 

broeikasgassen als koolstofdioxide, wordt inmiddels algemeen 

erkend als een bedreiging van het leven op onze planeet: de huidige 

uitstoot van broeikasgassen leidt tot een aanzienlijke gemiddelde 

temperatuursverhoging op de aarde. Een klimaatsverandering die 

gepaard gaat met meer weersextremen (hitte, droogte, stortregens, 

stormen) en een stijging van de zeespiegel. En natuurlijk is ook die 

klimaatverandering (die niet dreigt, maar al gaande is) een gevolg 

van het door de mensheid negeren van de negatieve gevolgen van 

de ongebreidelde economische groei. In een radioprogramma werd 

onlangs aandacht besteed aan twee boeken over deze problematiek: 

Jaap Tielbeke (“We waren gewaarschuwd”) en Geert Buelens (“Wat 

we toen al wisten”) blikken terug op vijftig jaar negeren van de 

impliciete waarschuwingen van de Club van Rome door vrijwel alle 

beleidsmakers, zowel bij overheden als in het bedrijfsleven.  

In een ander artikel in dit blad wordt aangegeven dat Pinksteren 

oorspronkelijk een oogstfeest was. En wat doe je eigenlijk als je 

oogst? De aarde die je bewerkt hebt en ingezaaid, levert je een 
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product op: de oogst. Als je dat jaar in jaar uit doet, put je de grond 

uit, tenzij je zorgt dat wat er aan de bodem wordt onttrokken ook 

weer wordt aangevuld, door bemesting. De kringloop wordt zo 

gesloten. Wat voor mest geldt, geldt ook voor andere, bijvoorbeeld 

fossiele, grondstoffen. Dat geldt op kleine schaal, maar ook 

wereldwijd.  

Al in het paradijs krijgt Adam de opdracht de aarde te bewerken en 

te bewaren (Genesis 2: 15, NBG; NBV ’21 geeft: bewaken). En na 

de verdrijving daaruit krijgt hij te horen dat dat zwaar werk is 

(Genesis 3: 19). Ik denk dat bij dat bewerken zeker ook de 

bemesting behoort. Maar de aarde moet ook bewaard worden. De 

bemesting mag dus niet tot onheil leiden, overbemesting, zoals 

bederf van het oppervlaktewater en bederf van natuurgebieden door 

overmatige stikstofuitstoot. Evenzeer geldt dat de opdracht tot het 

bewaren van de aarde impliceert dat er geen activiteiten mogen 

worden ondernomen die leiden tot onomkeerbare veranderingen in 

het klimaat. Inmiddels is wel duidelijk dat van dat bewerken teveel 

en van het bewaren te weinig terecht is gekomen.     

Gelukkig worden de waarschuwingen als die van de Club van Rome 

nu wel door velen serieus genomen. En er worden wereldwijd de 

nodige maatregelen genomen. Of die toereikend zijn, zal moeten 

blijken.  

Als je de gedachten van Pinksteren als oogstfeest en als feest van 

de uitstorting van de Geest met elkaar verbindt mag je hopen dat 

het vuur van die Geest de mensheid tot bezinning brengt. 

Jan vB. 

 

Gemeentevergadering op 26 juni 

Als gemeente worden wij geacht eenmaal per jaar een 

gemeentevergadering te houden. Door de beperkingen ivm de 

corona-epidemie is daar de afgelopen twee jaren niet van gekomen. 

Gelukkig is de situatie in verband met corona inmiddels zoveel 
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verbeterd dat de kerkenraad het aandurft u voor zo’n vergadering 

bijeen te roepen. 

De komende gemeentevergadering is gepland op zondag 26 juni, na 

afloop van de kerkdienst. Begin juni krijgt u daarvoor nog een 

officiële uitnodiging, met een agenda van wat er dan besproken gaat 

worden, maar noteert u nu svp de datum vast in uw agenda. 

Jan.  

 

Collecteopbrengsten en bloemengroet 

Pas vanaf 30 jan werden weer collectes 

gehouden; de opbrengst van de 2e collecte is 

steeds voor Kerk en Eredienst.  

 

Datum  collectedoel      opbrengst    bloemengroet 

  2 jan ’22  -   1e       2e   mw. Brussel 

  9 jan  -    dhr. Akerboom 

16 jan  -    dhr. Folmer 

23 jan  -    fam. Azink 

30 jan diaconie €42,15  € 42,15 mw. Blankenzee 

  6 feb orgelfonds   41,25    41,25 mw. Van Lenthe 

13 feb proj. diac.   47,75    47,75 dhr. Kaminsky  

20 feb  educ/cat KiA   40,63    40,62 mw. Ketel 

27 feb hospice    28,90    28,90 mw. Petersen 

  6 mrt Oekraïne   68,50     41,- mw. Spaans 

13 mrt binn. diac.   35,10     33,60 mw. Pracht 

20 mrt onderh.fonds   50,50     29,70 mw. vd Willik 

27 mrt 40 dagen coll.  31,10     33,80   mw. ds. Vos 

  3 apr gevangeniswez. 19,90    17,75 mw. Blankenzee + dhr. 

         Oonk 

10 apr paasgroeten     21,75    19,80 mw. Nell + dhr. v Lenthe 

14 apr diaconie     32,25    21,- geen 

17 apr kinderen id knel 92,-        61,- mw. Petersen 
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De nieuwe Paaskaars 

In de Paaswake werd de nieuwe  Paaskaars binnengedragen. Dit 

jaar hebben we de Paaskaars 

geschonken gekregen door mw. 

Maatje Jonkers van de 

kaarsenwinkel 't Fakkeltje in de 

Korte Beukerstraat. 

In 1971, 50 jaar geleden!, werd 't 

Fakkeltje geopend. Maatje 

memoreert dit in de brief die ze aan 

de kerkenraad schreef. Daarin 

beschrijft ze ook de plezierige samenwerking die er altijd was tussen 

haar winkel en de Lutherse Kerk - daar zijn wij het van harte mee 

eens.  

Ze schenkt ons de Paaskaars met de wens "dat elke keer bij het 

ontsteken van deze kaars, het kaarslicht en haar warmte ons 

innerlijke licht en warmte mag verspreiden door het universum."  

Het is een liefdevol geschenk met een mooie wens. We hebben de 

kaars graag in dank aanvaard. Ds. Louisa Vos 

 

Kerkdiensten in de komende weken 

De diensten in de Lutherse kerk beginnen steeds om 10.15 uur, 

tenzij anders aangegeven. Die in de Wijngaard om 10 uur, tenzij 

anders aangegeven.  

Datum   zondagsnaam/voorganger kleur/collecte 

  1 mei  Misericordias Domini Wit.  

Lutherse kerk  ds. R. van Warven  Lilianefonds 

Walburgis  mw. ds. I. Pijpers – H. 

 

  8 mei  Jubilate   wit 

Lutherse kerk           mw. ds. L. Vos  KiA Noodhulp 

Walburgis  ds. R. Heins 
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15 mei  Cantate   wit 

Lutherse kerk           ds. O. Mulder   cantorij 

Walburgis  mw. ds. I. Pijpers – H. 

 

22 mei  Rogate   wit 

Lutherse kerk  ds. W. Sarolea  opv. dakloz. Arnh. 

Walburgis  ds. R. Heins 

 

26 mei  Hemelvaartsdag 

Martinuskerk, Warnsveld om 10 uur,  

niet in Lutherse kerk en Walburgis 

 

29 mei  Exaudi   wit 

Lutherse kerk  ds. J. Uytenbogaardt  orgelfonds 

Walburgis  mw. ds. L. van Prooyen – S. 

 

  5 juni  Pinksteren   rood 

Lutherse kerk  mw. ds. L. Vos, HA  KiA, Zending 

Walburgis  ds. R. Heins,  HA 

 

12 juni  Trinitatis   wit 

Lutherse kerk  dr. D. Akerboom  SLOA 

Walburgis  mw. ds. I. Pijpers H.  bevest .ambtsdrag. 

 

19 juni  1e zondag na Trinitatis groen 

Lutherse kerk  mw. M. Brussel  voedselbank 

Walburgis  dhr A. Verburg 

 

26 juni  2e zondag na Trinitatis groen 

Lutherse kerk  mw. ds. L. Vos, HA  KiA werelddiacon. 

Walburgis  mw. ds. I. Pijpers – H. 
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  3 juli  3e zondag na Trinitatis groen 

Lutherse kerk  mw. ds. L. Vos  onderhoudsfonds 

Walburgis  ds. R. Heins 

 

10 juli  4e zondag na Trinitatis groen 

Lutherse kerk  ds. N. Pronk   project diaconie 

Walburgis  ds. R. Heins 

 

17 juli  5e zondag na Trinitatis groen 

Lutherse kerk  ds. F. Wiersma  KiA binnenl. diac.  

Walburgis  mw. ds. I. Pijpers – H. , HA 

 

 

24 juli  6e zondag na Trinitatis groen 

Lutherse kerk  ds. W. Sarolea  Polen 

Walburgis  ds. R. Heins 

 

31 juli  7e zondag na Trinitatis groen 

Lutherse kerk  mw. ds. L. Vos, HA  opv. dakl. Arnhem 

Walburgis  ds. S. Sluis 

 

Diensten in Hengelo, Lebuïnuskapel 

1 mei    ds. F. Wiersma 

5 juni   ds. J. Wiegers 

3 juli   ds. N. Pronk 

 

Vespervieringen in de Walburgiskerk 

1 mei, 5 juni, 3 juli, telkens om 16.00 uur 

 

Twekkelo 

Over de diensten in Twekkelo is op dit ogenblik nog niets aan te 

kondigen. 
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Middagpauzediensten 

Datum voorganger  organist 

  5 mei  ds. S.A. Meijer  J. de Ruiter 

12 mei  mw. N. Bilder  A. Klein Hulze 

19 mei  DS. s. Boer  J. van Beijeren 

26 mei  (geen dienst ivm Hemelvaartsdag) 

  2 juni  dhr. R. de Boer  A. van Dam 

  9 juni  ds. S. van der Woude H. Wormeester 

16 juni  mw. ds. I. Pijpers – H. T. de Mik 

23 juni  ds. S.A. Meijer  H. Kloosterboer 

30 juni  ds. W. Stolte  J. de Ruiter  

  7 juli  nog onbekend  H. Kloosterboer 

14 juli  ds. R.W. Heins  A. Klein Hulze 

21 juli  dhr. A. Verbrug  T. van Hoogdalem 

28 juli  mw. ds. D. van Alphen   J. van Beijeren 
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Bankrekening Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen:   

NL18ABNA 048 63 42 522 t.n.v.  

Kerkrentmeester van de ELGZ te Almelo 

 

Bankrekening diaconie Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen: 

NL74ABNA.055.41.58.094  

 

Financiële bijdrage De Omroeper:  

Postgiro NL72INGB 000 092 02 24 t.n.v. Evangelisch-Lutherse gemeente te Zutphen 

o.v.v. "voor de Omroeper" 

 

Autodienst: 

Wilt u opgehaald worden om naar de kerk te gaan? Belt u dan uiterlijk een dag  

tevoren naar Jos Petersen (0575-511543). 

 

Gegevens preekplaats Twekkelo: 

Johanneskerk, Twekkelerweg 110, 7547 RN Enschede 

 

Kerkrentmeester Twekkelo:  

Mw. F.A. van Dijk  

Duivenvoorde 20; 7608 KW Almelo;  tel.: 0546- 825059 

e-mail: f.a.vandijk@utwente.nl  

NL65RABO 012.22.89.986 t.n.v. ELG Enschede 

 

Contactadres Twekkelo:  
Mw. P. Veerman - de Graav, Gentiaan 15, 7521 BE Borne  

tel. : 074-2662998; 

 

Gegevens preekplaats Hengelo: 

Lebuïnuskapel, Dorpsmatenstraat 40, 7551 BV Hengelo 

 

De directe link facebook: https://www.facebook.com/Lutherse-Gemeente-

Zutphen-1774720556083227/ 

 

 

 

 

Kopij voor het volgende nummer inleveren:     

uiterlijk zaterdag 17 juli 2022 bij de redactie p/a:  

janvanbeijeren@planet.nl 

https://www.facebook.com/Lutherse-Gemeente-Zutphen-1774720556083227/
https://www.facebook.com/Lutherse-Gemeente-Zutphen-1774720556083227/
mailto:janvanbeijeren@planet.nl
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