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Kerkgebouw 

Beukerstraat 10, 7201 KP Zutphen tel.: 0575-516593   

Postadres:  Korte Beukerstraat 15,  7201 KP Zutphen 

 

Secretariaat: ELG Zutphen, p/a Heeckerenlaan 24  

7203 BC Zutphen; e-mail: janvanbeijeren@planet.nl 

Kerkdiensten in Zutphen 

Elke zondag om 10.15 uur  

Predikant 

Mw. ds. Louisa Vos, Backermarke 59, 8016 LJ Zwolle  

tel: 06-44113497; e-mail: louisa.vos@gmail.com 

 

Ledenadministratie 

Dhr. Peter Folmer, Ramshof 19, 7232 DA Warnsveld 

tel.: 0575-521437; e-mail: peter@folmer-pruis.nl 

Koster 

Dhr. Peter van der Zalm, Rossinistraat 10, 7204 NX Zutphen  

tel.: 0575-523838 

Cantor 

Mw. Agnes Bedeker, Van Hoornlaan 52, 7207 JL Zutphen  

tel.: 0575-527845; e-mail: a.b.bedeker@online.nl 

Organist 

Dhr. Jan de Ruiter, tel.: 06-50228776; ruiterjade@hotmail.com 

 

Website:  www.luthersegemeentezutphen.nl 

       info@luthersegemeentezutphen.nl 

 

Wie op facebook zit en “Lutherse gemeente Zutphen” intikt komt 

op onze site.   

 

Namen, telefoonnummers  en e-mailadressen van de 

kerkenraadsleden vindt u in het Kerkenwerkboekje.  

mailto:janvanbeijeren@planet.nl
mailto:ruiterjade@hotmail.com
mailto:info@luthersegemeentezutphen.nl
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Overweging bij het klimaatrapport 

Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, heeft 

afgelopen week een nieuw rapport uitgebracht, met als – kortweg 

gezegd – conclusie dat het klimaat ongekend snel verandert en dat 

de mens daarvan de oorzaak is. Ik ken eerlijk gezegd niemand voor 

wie deze conclusie onverwacht is. De meeste mensen maken zich, 

net als ik, zorgen over het klimaat. En het rapport is een bevestiging 

of een aanscherping ervan. 

Ik ken andere mensen voor wie de inhoud van het klimaatrapport 

ook niet onverwacht is. Voor hen is het het zoveelste bewijs dat er 

een groot complot gaande is. Ze willen of kunnen niet geloven dat 

de situatie ernstig is. Ook de ongekende hitte in Canada, de 

bosbranden in onder andere Zuid-Europa, de watersnood in 

Limburg, België en Duitsland en alle andere rampen zeggen hen niet 

genoeg. Voor hen is het: er zijn mensen die belang hebben om dit 

soort geruchten te verspreiden, economisch belang of 

machtsbelang. Zo is het voor hen. 
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Vanuit mijn positie hoop ik met alles wat in mij is dat in ieder geval 

de mensen die in beleid een cruciale zetel bekleden doordrongen 

raken van de ernst. Deze hoop is in deze dagen, weken, maanden, 

jaren als een tsunami ook in de verschillende dagbladen terug te 

vinden. Ieder probeert het op zijn of haar eigen wijze.  

 

Een meisje van 14 deed het op haar manier. Ze schreef in het NRC 

een brief aan premier Rutte. Ik citeer:  

“Nooit had ik gedacht zo’n soort brief te schrijven, ook al ben ik pas 

14 jaar. Al tientallen jaren horen we van wetenschappers dat het 

klimaat op aarde verslechtert. Mensen die er in gespecialiseerd zijn. 

Het is niet zomaar iets, het IPCC-rapport. Voor de duidelijkheid, 

hierin staat dat enkel als er ingrijpende maatregelen worden 

getroffen, de aarde ‘slechts’ 1,5 graden Celsius opwarmt. De 

gevolgen: meer en vaker zware regen, vaker droogte en minder ijs 

op de Noordpool en nog zoveel meer. Dit is mijn toekomst en van 

zoveel andere jongeren. Jammer genoeg hebben wij geen inspraak 

in de Tweede Kamer, maar u wel. De wetenschappers, die al sinds 

jaren voor ongelofelijk grote klimaatproblemen waarschuwen, 

kunnen geen wetten aannemen. De enigen die iets aan onze 

toekomst kunnen doen, zijn de regeringen van landen. Vooral die 

van de rijke, invloedrijke landen. U en uw collega’s in de Tweede 

Kamer zijn degenen die iets aan dit drastische probleem kunnen 

doen. Daarom vraag ik u hier iets aan te doen. Het is niet alleen 

mijn toekomst, maar ook die van honderden miljoenen mensen over 

de hele wereld. Hun toekomst wordt aangetast omdat u in plaats 

van de wereld wilt redden, de economie wilt redden. Dit gevoel 

krijgen wij als jongeren. Ik hoop heel erg dat ik van u wat kan 

verwachten.” 

 

Bij het lezen van haar brief is het niet voorstelbaar dat 

dovensmansoren haar deel zullen zijn. Toch? 
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Uit de Schrift leren wij dat de Eeuwige geen dovenmansoren, maar 

juist een scherp gehoor heeft en zijn oren openhoudt voor mensen, 

voor een volk in nood. Wanneer de Israëlieten gebukt gaan onder 

slavernij, zegt God tegen Mozes dat Hij heeft gezien hoe ellendig het 

volk eraan toe is en dat Hij hun jammerklachten heeft gehoord. God 

kent het lijden.  

God hoort onze smeekbeden. In de lente, op 14 maart klonk bij het 

klimaatalarm het gebed dat hieronder is opgenomen. Het is bijna 

herfst. De tijd dringt des te meer. De urgentie van ons gebed dringt 

des te meer: 

 

Gebed voor het klimaat  

Schepper God,  

U laat nooit los wat uw hand begon.  

Dat zien we overal om ons heen. De lente breekt aan.  

Zoveel schepselen roeren zich weer.  

Grutto’s keren terug in onze weilanden.  

Hazelaars staan alweer in bloei 

Uw Geest ademt in al uw schepselen.  

Elke dag maakt de schepping uw naam groot.  

Barmhartige God, U laat nooit los wat uw hand begon.  

U blijft trouw aan een schepping vol schoonheid en diversiteit.  

Maar door onze levensstijl behandelen wij haar respectloos.  

Wij buiten uit, vervuilen en maken kapot.  

Het klimaat verandert, uw dieren sterven uit,  

mensen worden het slachtoffer van onze keuzes.  

God, vergeef ons. Vergeef ons. Vergeef ons.  

Liefdevolle God,  

U laat nooit los wat uw hand begon.  

U hebt in Jezus alles gegeven wat nodig is voor herstel.  

U opent de weg naar vrede tussen mensen en schepping.  

U geeft ons hoop: u laat nooit los wat uw hand begon.  

Eeuwige God,  
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U laat nooit los wat uw hand begon.  

U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd.  

Geef ons ogen, die zien wat juist is.  

Ogen, die herkennen wat veranderbaar is.  

Ogen, die een vergezicht zien en dromen van een wereld,  

waar het goede der aarde eerlijk gedeeld wordt.  

Geef ons hart voor alles wat leeft,  

vul ons met bewogenheid en liefde.  

Heer, voed onze onrust over onrecht en vervuiling.  

Help ons ons in te zetten voor recht en vrede.  

Dat heel uw schepping weer tot bloei mag komen,  

en U groot mag maken.  

Amen. 

Ds. Louisa Vos 

 

 

Bij de oogstdienst 

 

In het najaar vieren we ieder jaar de oogstdienst. Met het oog 

daarop:  

Menno van der Beek, ‘De zeven werken van barmhartigheid’ 

 

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee 

wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee 

en bij het eten kwam hij langzaam los 

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

 

Vooral bij een paar glazen mooie wijn: 

Toen hij een aantal diepe dingen zei 

vielen alle gesprekken op hun plaats 

en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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Oogstdienst 

Zoals gebruikelijk vieren wij begin oktober de oogstdienst. Dat is dit 

jaar op 10 oktober, in de dienst waarin ds. Uytenbogaardt voorgaat. 

De eerste collecte in die dienst is traditiegetrouw bestemd voor de 

voedselbank. Bovendien wordt aan de 

gemeenteleden gevraagd houdbare 

levensmiddelen mee te nemen, die 

worden voor de altaartafel op het 

liturgisch centrum neergezet tijdens de 

dienst en later naar de voedselbank 

overgebracht. Elk jaar krijgt de 

kerkenraad een dankbare reactie van de voedselbank. Die voorziet 

treurig genoeg kennelijk nog steeds in een belangrijke behoefte.  

 

Enige verruiming coronamaatregelen 

Sinds enige weken gelden ook bij ons in de kerk wat andere regels 

in verband met de nog steeds voortdurende corona-pandemie.  Na 

een lange tijd zonder, hebben we met elkaar al enkele keren  het 

“Sacrament van het altaar” zoals Luther het Heilig Avondmaal 

noemde, gevierd. Betrekkelijk nieuw is dat er weer (een beetje) 

gezongen mag worden. Dat geldt voor het slotlied, maar ook voor 

enkele vaste liturgische onderdelen die vaak in wisselzang tussen 

voorganger en gemeente plaatsvinden, zoals het (eenvoudige) Kyrië 

en Gloria, de gebedsgroet, het Halleluja ter begroeting van het 

Evangelie, de acclamatie na de Evangelielezing, de acclamatie bij de 

voorbeden, de gezongen doxologie aan het einde van het “Onze 

Vader” en het Amen na de zegen.  

De kerkenraad is erg blij dat althans die mogelijkheden tot gezang 

weer bestaan. Want een kerk waar niet gezongen mag worden, nou 

ja, als Luther dat zou horen…… Hij zei immers, in navolging van 
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Augustinus, dat wie zingt eigenlijk dubbel bidt.  Eén van de beoogde 

gastpredikanten weigert dan ook categorisch in een dienst zonder 

gezang voor te gaan.  

Nieuw is ook dat de collecte weer in twee rondgangen tijdens de 

dienst plaatsvindt en dat er na de dienst koffie wordt geschonken, 

waarbij de kerkgangers wel zoveel mogelijk op hun plaats blijven; 

afstand houden geldt nog steeds, ook voor wie twee prikken heeft 

gehad.  

Gezien de verruiming van de maatregelen is het niet langer nodig 

dat kerkgangers zich tevoren aanmelden;  de laatste weken is er 

steeds voldoende plaats in de kerk.  

Het blijft spannend hoe de verdere ontwikkelingen zijn.  

Vorig jaar omstreeks deze tijd dacht haast iedereen dat we eindelijk 

klaar waren met de pandemie, maar na de zomervakantie liepen in 

oktober de besmettingen weer zo snel op dat een nieuw lock down 

werd afgekondigd, en we maandenlang geen “gewone” diensten 

konden houden. Het blijft spannend. Jan vB 

 

Afscheid van Farzad, Sima en Ayrin 

In een druk bezochte dienst werd op 11 juli afscheid genomen van 

de familie Khani. Na een (veel te lang) verblijf in het AZC aan de 

Warnsveldseweg vol onzekerheid, hebben zij eind juni eindelijk de 

lang gehoopte verblijfsvergunning gekregen; daar zat wel de 

verplichting aan vast binnen veertien dagen te verhuizen naar de 

hun toegewezen woning, in Den Haag! Met hen zijn we blij met de 

verblijfsvergunning, maar evenzeer vindt iedereen het jammer dat 

zij niet meer gewoon deel kunnen uitmaken van onze gemeente. Wij 

zijn Sima en Farzad veel dank verschuldigd voor hun optreden als 

lector in de diensten en Farzad voor zijn inzet voor de 

kaartencaroussel in de periode dat er geen kerkgangers  werden 

toegelaten, en ook voor zijn schoonmaakactiviteiten. Wij zullen hen 

zeer missen en wensen hun een goede toekomst in Den Haag. 

Zij werden uitgeleide gedaan met het zingen van lied 416: 
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 Ga met God en Hij zal met je zijn: jou nabij op al je wegen 

 met zijn raad en troost en zegen, Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, 

 over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, 

 In de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  

 Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, 

 In zijn naam elkaar begroeten.  Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

Collecteopbrengst en bloemengroet 

Enige maanden waren er helemaal geen collectes, omdat er geen 

kerkgangers bij de diensten aanwezig mochten zijn. Dat is één van 

de redenen dat er in de vorige Omroeper geen melding is gemaakt 

van deze rubriek. Wel zijn er diverse giften ontvangen door de 

diaconie, maar nadere gegevens 

daarover zijn mij niet bekend. 

Toen er later weer wel 

kerkgangers aanwezig waren 

werd er één collecte bij de 

uitgang gehouden die werd 

verdeeld over het in de 

Omroeper genoemde eerste 

collectedoel en de gebruikelijke 

bestemming van de tweede 

collecte: Kerk en eredienst.    

Inmiddels is de normale situatie mbt de collecten hersteld en 

kunnen de gegevens worden gepubliceerd: 
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Datum    collectedoel   opbrengst  bloemengroet 

  2 mei    cantorij      €100,15  mw. Folmer 

  9 mei   opv. daklozen     € 88,75    dhr. Blokhuis, mw.  

      Koopman 

16 mei  proj. diaconie     € 64,25  mw. Petersen 

23 mei  zending KiA        € 83,50 dhr. J. de Groot 

30 mei  SLOA        € 52,10  mw. F. Emck 

  6 juni  voedselbank        € 80,65 dhr. J. de Ruiter 

13 juni   werelddiac.       € 46,70 mw. Nijland 

20 juni   onderhoudsf.      € 83,50 mw. E. Ketel 

27 juni   project diac.       € 71,00 mw. Bedeker 

  4 juli   binn.land. diac.       € 107,- mw. Blankenzee 

11 juli    Polenproject  €   80,20 familie Khani 

18 juli   opv. dakl. Arnhem   € 100,20 dhr. S.H. Oonk 

25 juli   hospice   €   85,25 ds. Günther 

Vanaf 1 augustus werden weer twee collectes gehouden 

  1 aug.  diaconie      € 38,50   € 44,- mw. Stefanski    

  8 aug.  onderh.f.     € 58,75   € 34,45 mw. Hilbrands 

15 aug.  zending KiA € 49,95    € 37,75 dhr. Blokhuis 

22 aug.  werelddiac. € 49,45    € 78,60 mw. Westdorp 

29 aug.  jeugdw. KiA € 46,80    € 40,50 ds. Wiersma 

  5 sept. diaconie € 14,50    € 16,25   mw. Roosendaal 

Jan vB      

Gemeentedag 17 oktober 

Op dit moment zijn er nog geen 

details bekend, maar wel is 

afgesproken dat we op zondag 17 

oktober een gemeentedag houden. 

Reserveer die datum in elk geval 

vast in uw agenda. De kerkenraad 

vindt het   belangrijk dat wij ook op 

die manier als gemeente met elkaar 

contact kunnen onderhouden. We 
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houden dan gewoon dienst in onze eigen kerk, en daarna gaan we 

naar de voormalige meisjesvakschool aan het Vispoortplein voor de 

lunch en het middagprogramma tot ca. drie uur. Als er meer 

duidelijkheid is over het programma krijgt u daarvan bericht via een 

e-mail.  

CURSUS  LEREN  VAN  LUTHER 

Al ca. 10 jaar is er door het land heen een theologisch/ filosofische 

leergang gebaseerd op de theologie van Maarten Luther, reformator, 

professor en theoloog (1483-1546). Hoewel hij op de drempel stond 

van de overgang van middeleeuwse spiritualiteit naar de Verlichting 

zijn de denkbeelden van Luther vaak verrassend modern.  

Zo was hij een voorstander van de scheiding tussen kerk en staat. 

Hij propageerde zelfstandig Bijbellezen, want Sola Scriptura, enkel 

de Bijbel zag hij als goede basis voor persoonlijk geloof en relatie 

met God. Hij vertaalde met gevaar voor eigen leven de Bijbel uit het 

Hebreeuws en het Grieks. Belangrijk was hierdoor zijn bedrage aan 

de vorming van de Duitse taal. Hij eiste goed onderwijs voor alle 

kinderen. Verder was hij voor gelijkwaardigheid van alle mensen, 

ook in de kerkelijke gemeente. Elke gelovige zou in principe kunnen 

voorgaan in een kerkelijke dienst, want in het geloof zijn er geen 

posities van meerderen of minderen. De ´vrijheid van een 

christenmens´ is voor Luther: aan niets of niemand onderworpen 

zijn en tegelijkertijd de roeping voelen om ieders dienaar te willen 

zijn. 

Het thema voor de cursus van dit jaar is `Spiritualiteit in de 

Lutherse traditie`. Behandeld worden op 5 verschillende dagen de 

spiritualiteit van: - het bidden: hoe kan bidden je vertrouwd maken 

met God of met het goddelijke, hoe kunnen wij de nabijheid van 

God ervaren? – het vieren: hoe neemt de flow van de viering je mee 

in een nieuwe werkelijkheid ? – het leven uit genade: hoezeer 

hebben we als feilbare mensen de vergeving van God nodig ? Alleen 
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voor jezelf leven is niet heilzaam. – de ervaring van het lijden: veel 

lijden komt voort uit natuurrampen en uit menselijk kwaad. Hoe 

gaan we ermee om ? – de Bijbel: mooie uitspraak van Luther `niet 

wij leggen de Bijbel uit, maar de Bijbel legt óns uit`. Hoe leef je 

menswaardig als mens onder de mensen ? 

Deze cursus wordt in Zutphen gegeven op dinsdagmiddagen van 

14.30 – 16.00 uur in de Lutherse Kerk, via achterdeur op Korte 

Beukerstraat nr. 15. De cursus wordt gratis aangeboden, de kosten 

zijn er enkel voor het tekstenboek € 20,-. Data 5 okt. 9 en 23 nov. 

7 en 21 dec. Opgave bij C. Nijland, 0616898151 , mail 

7204s85@hetnet.nl. 

Lucas, metgezel van Paulus 

Op 18 oktober wordt in sommige kerken het feest van de heilige 

Lucas gevierd. Over zijn persoon zijn niet veel gegevens bekend. 

Wij kennen hem als de schrijver van het Lucasevangelie en de 

Handelingen der apostelen.  Dat 

laatste boek is net als het Evangelie 

opgedragen aan een (verder 

onbekende) Theofilus. Paulus noemt    

Lucas in een paar van zijn brieven 

als metgezel.  Maar de authenticiteit 

van enkele daarvan is omstreden. 

Kerkvader Irenaeus (ca. 180) is de 

eerste die hem met zoveel woorden 

als evangelist noemt. 
Très Riches Heures du Duc de Berry (ca. 1410) 
Lucas schrijft het evangelie   
Musée des Beaux-Arts de Dijon 

In het boek Handelingen worden 

vanaf hoofdstuk 11 onder meer 

Paulus’ reizen beschreven. Opvallend 

is dat vanaf hoofdstuk 16, als Paulus in Troas is, het verhaal opeens  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_Duc_de_Berry
https://nl.wikipedia.org/wiki/1410
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_des_Beaux-Arts_de_Dijon
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in de wij-vorm verder gaat. Blijkbaar heeft Lucas zich in Troas bij 

Paulus gevoegd. Het lijkt erop dat Lucas Paulus op zijn volgende 

reizen, ook die naar Rome, heeft gevolgd.     

Ook het verhaal van de schipbreuk bij Malta, onderweg naar Rome, 

wordt in de wij-vorm verteld door Lucas.  

Op grond van de Canon Muratori (handschrift uit het einde van de 

tweede eeuw) wordt algemeen aangenomen dat Lucas geen Jood 

was, maar een Griek, een gestudeerde intellectueel. Lucas schreef 

niet voor de Joden, maar voor mensen van buiten de joodse traditie.  

Hij was arts in Antiochië. In het Evangelie van zijn hand is opvallend 

vaak sprake van genezingen van zieken. Tot op de dag van vandaag 

zijn er diverse ziekenhuizen die zijn naam dragen. (Het 

Gelreziekenhuis in Apeldoorn heette voorheen het Lucasziekenhuis.)  

Veel later (in de 6e eeuw) werd beweerd dat Lucas kunstschilder 

was. De beroemde Maria-icoon Salus Populi Romani (heil van het 

Romeinse volk), die in de pauselijke basiliek Santa Maria 

Maggiore wordt vereerd, zou van zijn hand zijn. In Venetië hangen 

maar liefst drie schilderijen die aan hem worden toegeschreven: de 

Madonna Nikopeia in de basiliek San Marco, de 

Madonna de Pace in de kerk San Zanipolo en 

de Maagd Mesopanditissa in de kerk Santa 

Maria della Salute.  

Uit de renaissance dateren enkele schilderijen 

waarop te zien is dat Lucas een schilderij 

vervaardigt waarop Maria en haar Zoon 

worden afgebeeld. In de dagen dat ik als 

schooldecaan kennis verzamelde over allerlei 

onderwijsinstellingen, raakte ik bekend met de 

RK MBO-school voor schilders “Sint Lucas” in 

    Boxtel. 
Lucas portretteert Maria en Jezus 

 (Maarten van Heemskerck, ca. 1550)                                                      

In het middeleeuwse handschrift  “Legenda aurea” wordt vermeld 

dat Lucas na de dood van Paulus het Evangelie gepredikt heeft in 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/s/santa-maria-maggiore
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/s/santa-maria-maggiore
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Achaia (Griekenland) en Bithynië (Klein Azië). Volgens dezelfde 

“bron” zou hij in Boeotië (Griekenland) op 84-jarige leeftijd de 

marteldood hebben gevonden. Hij schijnt nooit getrouwd te zijn 

geweest. 

Lucas is de beschermheilige van diverse beroepsgroepen. Natuurlijk 

allereerst de artsen; hij was immers 

zelf arts. Maar ook van de 

kunstschilders en de notarissen, 

zelfs van de slagers.  
 

Mozaiek in de absis van  

de San Clemente in Rome. Vóór 1200   

 

Dat laatste gaat wellicht terug op de 

veelvuldige gevallen waarin Lucas  met als vast attribuut een rund 

of kalf wordt afgebeeld. 

In latere tradities wordt verondersteld dat Lucas één van de 72 

leerlingen was, die door Jezus voor zich uit werden gezonden.  Of 

dat hij een van de Grieken was die zich tot Filippus wendden met de 

vraag om Jezus te spreken te krijgen. Nog een andere opvatting is 

dat Lucas één van de twee Emmaüsgangers was. De ene heet 

Kleopas, de naam van de ander wordt niet vermeld, maar het is 

hierbij opmerkelijk dat dit verhaal alleen in het Lucasevangelie 

voorkomt.  

Er zijn heel wat episodes die alleen de evangelist Lucas vermeldt: de 

aankondiging van de geboorte van Johannes, en van Jezus; het 

bezoek van Maria aan Elisabeth, het Magnificat; de volkstelling, het 

geboorteverhaal met de stal en de herders; het bezoek van Jozef en 

Maria met hun 12-jarige zoon aan de tempel, waar Jezus de 

geleerden versteld doet staan over zijn wijsheid; de ongerustheid 

van zijn ouders en Jezus “geruststellende” antwoord: “wist u dan 

niet dat ik bezig moest zijn met de dingen mijns Vaders?” De andere 

evangelisten zwijgen daarover. Hij is de enige die de gelijkenis van 
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de Barmhartige Samaritaan vermeldt en alleen hij vertelt over 

Martha’s klacht over haar zuster Maria bij Jezus. 

Jan vB 

Evangelisch-Luthers Dagboek 2021–2022  

Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2021-2022. 

Dit boek kan voor u een dagelijkse begeleider worden voor het 

komende kerkelijk jaar. Elke dag wordt een bijbellezing aangereikt 

met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. U heeft met dit 

boek een waardevolle verzameling van teksten in handen. 

Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens van 

de zon- en feestdagen met de bijbellezingen van het Luthers rooster 

en het gemeenschappelijke alsmede het VELKD rooster, het 

zondagslied en de liturgische kleuren van de zondagen. Een boek 

dat zeer de moeite waard is!  

De prijs van het dagboek is vastgesteld op € 17,00 (exclusief 

verzendkosten). De verspreiding is in handen van de Stichting 

Lutherse Uitgeverij en Boekhandel (SLUB). Bestellen is mogelijk via 

de intekenlijst die de secretaris u zal voorleggen. U kunt het boek 

ook rechtstreeks bestellen via het e-mailadres 

slubdenhaag@hetnet.nl of per post bij de SLUB, Lutherse Burgwal 7, 

2512 CB ’s-Gravenhage Let op: dit postadres verandert in de loop 

van het najaar 2021. 

 

Van de heer Boelens uit Lochem ontving de redactie het volgende 

bericht:  

Huub Oosterhuis komt ! 

Heel blij zijn wij dat wij u mogen aankondigen dat de bekende 

dichter-theoloog HUUB OOSTERHUIS op maandagavond 25 

oktober 2021 in de Gudulakerk onze gast zal zijn! 

 

Iedereen is die avond welkom 
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Doordat hij op 17 oktober 2019 op het laatste moment op 

doktersadvies thuis moest blijven, moest de ‘Avond met Huub 

Oosterhuis’ worden omgezet in een ‘Avond over Huub Oosterhuis’. 

Theoloog Kees Kok, al bijna 60 jaar de rechterhand van Huub 

Oosterhuis, verving hem op fenomenale wijze, zo werd het toch een 

hele mooie avond.  

Wij, de Protestantse Gemeente Lochem, zijn verheugd dat wij op 

maandag 25 oktober 2021 alsnog de ‘Avond met Huub Oosterhuis’ 

kunnen organiseren. Antoine en Heleen Oomen, die toen ook een 

belangrijk aandeel hadden, zullen er ook weer bij zijn. 

Tijdens deze avond zullen wij met Huub Oosterhuis kennismaken. 

Ook zullen wij een paar mooie liederen van hem zingen. 

Abrahamcyclus 

Belangrijkste onderdeel van de avond zal de uitvoering van de 

"Abrahamcyclus" zijn door Huub Oosterhuis (spreekstem en 

toelichting), Antoine Oomen (vleugel), Heleen Oomen en Mark 

Walter (zang). 

Antoine Oomen, componist van veel liederen van Huub Oosterhuis, 

geeft de volgende toelichting: “Huub Oosterhuis en ik hebben 

samen de Abrahamcyclus geschreven. Tien gedichten over 

Abraham, Isaäk, Ismaël, Sara, Hagar, door mij op muziek gezet 

voor twee zangstemmen, spreekstem en piano. We hebben dit al 

twee keer gedaan, één keer in de Bavo in Haarlem en één keer in de 

Zijp in Arnhem.” 

Tip: zet in uw agenda! 

Iedereen is van harte welkom. Zet deze avond nu al in uw agenda, 

want het wordt een unieke avond.  

De avond begint om 20.00 uur precies, de inloop is vanaf 19.30 uur. 

Wij vragen u om ruim op tijd aanwezig te zijn. Na afloop is er voor 

iedereen wijn en fris. 

Heel belangrijk is dat de meest actuele informatie over deze 

avond op de website van de Protestantse Gemeente Lochem 
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zal komen te staan. Kijkt u daar vooral! 

(www.kerklochem.nl) 

Met vriendelijke groet, 

Wim Boelens, contactpersoon Protestantse Gemeente Lochem 

tel. 0575-491123 wjboelens@boelens.net  

 

Een petitie voor klimaatgerechtigheid 

 
De kerkenraad ontving een gezamenlijke brief van “Groenekerk” en 

de “Vastenactie”  met de aankondiging van een klimaatmars, dwars 

door Nederland 

vanaf Enschede tot 

IJmuiden tussen 30 

september en 11 

oktober, en een 

oproep een petitie 

te ondertekenen in 

de aanloop naar de 

klimaattop in 

Glasgow (COP26). 

De wandeling is al in  deelnemers aan de klimaatmars 

augustus in Polen gestart, meer gegevens daarover vindt u op 

www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht. 

Dat zijn wandelingen van per dag zo’n 25 km. Voor de meesten van 

ons niet te doen, denk ik. 

Maar met de petitie kunnen we natuurlijk wel degelijk wat doen. 

De tekst van de petitie luidt:  

Een petitie voor klimaatgerechtigheid in aanloop naar de VN-

Klimaattop te Glasgow (COP 26) 

Veel (geloofs)groepen over de hele wereld staan op om voor de 

schepping te zorgen en solidair te zijn met de meest kwetsbare 

mensen. We vragen het COP-voorzitterschap en de partijen 

aanwezig bij COP26 ervoor te zorgen dat de volgende punten 

worden weerspiegeld in de uitkomsten van de besprekingen. 

http://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht


19 

 

 Alle regeringen ondernemen actie om de opwarming tot 

1,5°C te beperken en voeren maatregelen, wetgeving en 

beleid in om dit doel te bereiken. 

 Overheden implementeren oplossingen die prioriteit geven 

aan het beschermen van mensen, planeet en ecosystemen 

boven winst. 

 Regeringen voeren beleid en wetgeving in om uiterlijk in 

2050 wereldwijd netto nul-emissies te bereiken. Hierbij 

nemen landen met een hoge uitstoot het voortouw om hun 

uitstoot onmiddellijk te verminderen. Dit omvat de 

uitfasering van fossiele brandstoffen, investeringen in 

hernieuwbare energie voor iedereen en het behoud en 

herstel van natuurlijke ecosystemen. 

 Overheden stellen koolstofneutrale en op de natuur 

gebaseerde oplossingen centraal in hun klimaatacties. We 

roepen de regeringsleiders op om de veerkracht van landen 

en gemeenschappen te verbeteren, inclusief die van 

inheemse volkeren, zodat ze beter opgewassen zijn tegen de 

effecten van klimaatverandering. We vragen regeringsleiders 

in te zetten op lokaal aangestuurde systemen, die zorgen 

voor het behoud en herstel van het ecosysteem. 

 Voor arme en kwetsbare landen en gemeenschappen die het 

meest lijden onder de klimaatcrisis moet dringend aanzienlijk 

meer geld worden vrijgemaakt. 

De mogelijkheid om de opwarming onder de 1,5°C te houden wordt  

steeds kleiner. Laten we alle regeringsleiders eraan herinneren dat  

inactiviteit op het gebied van klimaatverandering zich vertaalt in  

het verlies van onschuldige levens en de onomkeerbare vernietiging  

van natuurlijke ecosystemen. Wij en toekomstige generaties rekenen  

op u om actie te ondernemen voordat het te laat is. 
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Tekent u mee? Dat kan alleen digitaal.  

De petitie is te downloaden en in te vullen vanaf de site  

www.groenekerken.nl/klimaatpetitie. 
  

 

Kerkdiensten in de komende periode 

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

tenzij anders aangegeven. In de Wijngaard en de Walburgiskerk om 

10 uur. Gelukkig mogen er weer (een beperkt aantal) kerkgangers 

de diensten bijwonen. Daarom is het van belang dat u zich tevoren 

aanmeldt bij de secretaris (janvanbeijeren@planet.nl), uiterlijk op 

woensdag voorafgaand aan de dienst op de eerstvolgende zondag. 

Ieder die zich tijdig heeft aangemeld krijgt op vrijdag bericht welke 

plaats voor diegene is gereserveerd. 

Meestal kunnen alle aanmeldingen gehonoreerd worden. 

De diensten zijn via “kerkdienst gemist” zoveel mogelijk mee te 

beleven. Ook via de website zijn ze te volgen in beeld en geluid.  

 

Datum  zondagsnaam/voorganger  kleur/collecte 

 

26 september 17e zondag na Trinitatis  groen 

Lutherse kerk  mw. ds. L. Vos, HA  Vredesweek 

Walburgis  mw. ds. I. Pijpers 

 

  3 oktober  18e zondag na Trinitatis  groen 

Lutherse kerk  dr. D. Akerboom  Israëlzondag 

Walburgis  ds. R. Heins 

 

10 oktober  19e zondag na Trinitatis  groen 

Lutherse kerk  ds. J. Uytenbogaardt  Voedselbank 

       Oogstdienst 

Walburgiskerk mw. ds. I. Pijpers-Hogendoorn, HA 

 

http://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie
mailto:janvanbeijeren@planet.nl
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17 oktober  20e zondag na Trinitatis  groen 

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

Walburgiskerk ds. H. van Es 

 

24 oktober  21e zondag na Trinitatis  groen 

Lutherse kerk  ds. F.A. Wiersma  hospice 

Walburgiskerk ds. R. Heins 

 

31 oktober  22e zondag na Trinitatis  groen 

Lutherse kerk  ds. N. Pronk   Lutherstichting 

Walburgiskerk ds. Pijpers en ds. Heins, gedachtenisdienst 

 

7 november  1e zondag vd voleinding  groen 

Lutherse kerk  mw. ds. L. Vos, HA  project diaconie 

     gedachtenisdienst 

Wijgaard  ds. R. Heins 

 

14 november 2e zondag vd voleinding  groen  

Lutherse kerk  mw. ds. H. Günther – van Dijk Polen 

Wijngaard  ds. C. Bochanen 

 

21 november Laatste zondag vh kerk. jaar groen 

Lutherse kerk  mw. ds. L. Vos, HA  project diaconie 

Wijngaard  mw. ds. I. Pijpers 10 u kliederkerk 

   ds. R. Heins       14 u 

 

28 november 1e zondag van Advent  paars 

Lutherse kerk  dr. D. Akerboom opv. daklozen Arnhem 

Wijngaard  mw. ds. I. Pijpers-Hogendoorn 

  

  5 december 2e zondag van Advent  paars 

Lutherse kerk  mw. D. van Alphen-Ubbens gevangeniswezen 

Wijngaard  ds. R. Heins,   HA 

 

 

 



22 

 

 

Kerkdiensten in Twekkelo 

 

Daarover zijn bij het ter perse gaan van dit blad nog geen gegevens 

bekend. 

  

Kerkdiensten in de Lebuïnuskapel in Hengelo 

 

In alle diensten wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 

De diensten beginnen om 10.30 uur. 

3 oktober  ds. O. Mulder 

7 november  ds. F.A. Wiersma 

5 december  mw. ds. L. Vos 

 

Middagpauzediensten 

 

Elke donderdag om 12.15 een korte oecumenische viering van ca 15 – 20 

minuten in de lutherse kerk. Vanaf 12 uur is er orgelspel.  

Datum   voorganger   organist 

23 september  ds. R. Heins   H. Wormeester 

 Vredesweek 

30 september  mw. N. Bilder   H. Kloosterboer 

  7 oktober  ds. J. van Houwelingen  A. Klein Hulze 

14 oktober  mw. pastor G. Pols  J. de Ruiter 

21 oktober  mw. ds. D. van Alphen-U. A. van Dam 

28 oktober  dhr. R. de Boer   T. de Mik 

  4 november  ds. W. Stolte   H. Kloosterboer 

11 november  mw. ds. I. Pijpers – H.  J. van Beijeren 

18 november   ds. S. van der Wouden  T. de Mik 

25 november   ds. W.Stolte   J. de Ruiter 

 Verjaardag MPD 

  2 december   ds. C. Bochanen  A. Klein Hulze 

  9 december  mw. pastor G. Pols  H. Wormeester 
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Bankkrekening Diaconie: 

NL74ABNA 055 41 58 094 t.n.v. Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen 

 

Bankrekening Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen:   

NL18ABNA 048 63 42 522 t.n.v.  

Kerkrentmeester van de ELGZ te Almelo 

 

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 

 

Contactadressen 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 20 november 2021 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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