Nieuwsbrief nr. 28 – december 2021
Van de bestuurstafel
Zoals inmiddels gebruikelijk, een pastoraal woord van onze voorzitter:
Beste mensen, leden en belangstellenden van de Confessionele Kring Apeldoorn,
In de veelheid van informatie die van alle kanten op ons afkomt in de hectiek van
corona, is het goed in deze Kersttijd ons oog te richten op Maria, waaraan Prof.
Huijgen van de TUA een mooi en lijvig boek heeft gewijd! Hij noemt haar 'icoon van
genade' en haalt als motto een woord van Dante aan uit de "Goddelijke Komedie":
"Aanschouw dan nu het gezicht dat op Christus het meest lijkt"!
En wat doet zij in het Kerstevangelie wanneer de herders haar bezoeken om haar Zoon
te bezien en haar te vertellen wat hun verteld was door de engel : "zij bewaarde al
deze dingen, die overwegende in haar hart"(Lc.2:19). Bewaren, "garder" in het Frans, waar ons woord garderobe
vandaan komt, de plaats waar in het theater je kleren bewaard worden om aan deze het eind van de voorstelling
weer op te halen om weer in huiswaarts te kunnen keren. Stel je voor dat ze er niet meer zouden zijn, inclusief
alles wat er aan sleutels en papieren in bewaard worden.... je bent dan niet minder dan je identiteit kwijt!
En overwegen is "repasser" in het Frans, dat ook slijpen, vijlen, strijken, scherpen, wetten of nog eens doornemen
betekent: dat houdt een herhalende, verfijnende, verdiepende beweging in, zodat de woorden indalen kunnen in
het hart. Dat wens ik u en mijzelf toe, opdat het Kerstkind, net als bij Maria, als een kostbare schat in uw en mijn
leven bewaard wordt en Hij meer en meer wortel schieten mag in ons doen en laten en we daardoor steeds meer in
Hem leven die de Heiland en het heil der wereld is! Dan mogen ook wij samen met Maria iconen ('beelden') van
Gods genade zijn, voorbeelden die anderen nog trekken mogen ...
Met een groet van hart tot hart,
uw voorzitter, ds. Lavooij
Van de secretaris:
Allereerst hieronder het geactualiseerde overzicht van de bijeenkomsten seizoen 2021-2022:
Datum

Spreker

Onderwerp**)

Woensdag
15-sept
2021

Peter Siebe
Persvoorlichter en eindredacteur
team Fondsenwerving en
Communicatie NBG

‘Christenen voor duurzaamheid’
Over de ‘groene draad’ door de Bijbel

Woensdag
13 okt
2021

Luitenant-kolonel Ine Voorham
Korpsofficier in Apeldoorn

Woensdag
17 nov
2021

Prof. dr. T(eus). M. Hofman
Emeritus hoogleraar Nieuwe
Testament

(vervanging spreker van A Rocha)
‘Het Leger des Heils’
De drijfveren, geschiedenis en
werkzaamheden/activiteiten van het
Leger des Heils, landelijk en in onze regio

Locatie
Dorpskerk Vaassen
Marktplein 7
8171 CP Vaassen

Dorpskerk Vaassen
Marktplein 7
8171 CP Vaassen

‘Arm en rijk in crises’
Nader te bepalen
(n.a.v. zijn boek, uitgegeven in eigen beheer}

Uitgesteld
Dinsdag
8 maart
2022

Woensdag
13 april
2022

Dr. G.J.E(manuel) Rutten
‘Van algemeen theïsme naar christendom’
Filosoof aan de VU Amsterdam
Dus: als er een (monotheïstische) god bestaat,
(vervolg op eerdere voordracht:
waarom is dat dan ongetwijfeld de God van Adam,
‘Apologie in deze tijd’ (9-12-2020))
van Abraham en de Vader van Jezus Christus?

Prof. dr. C(ees) van der Kooi (VU)
en drs. M(argriet) van der Kooi,
geestelijk verzorger ziekenhuizen
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‘Midden in het leven’
Over christelijke toekomstverwachting

Nader te bepalen

Nader te bepalen

(n.a.v. hun gezamenlijk geschreven boek)
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In dit najaar hebben we twee bijeenkomsten in de Dorpskerk te Vaassen kunnen laten doorgaan: 15 september en
13 oktober. We kunnen terugzien op boeiende voordrachten en goede ontmoetingen. Vanwege de aangescherpte
coronamaatregelen kon 1 bijeenkomst niet plaatsvinden, nl. die van 17 november. Hierover bent u via mail of
anderszins geïnformeerd; we hopen die bijeenkomst op een andere datum in het komende jaar alsnog te kunnen
organiseren. De gebruikelijke gezamenlijke bijeenkomst met de Eben Haëzerkerk voor januari / februari kan
wederom niet doorgaan wegens de onzekerheden omtrent de dan heersende coronamaatregelen. We hopen dat de
eerstvolgende bijeenkomst op 8 maart, met als spreker Emanuel Rutten, wel doorgang kan vinden. Leden en
belangstellenden met mailadres zullen voor elke bijeenkomst steeds een uitnodiging hiervoor ontvangen.
De bijeenkomsten in de Dorpskerk zijn in livestream uitgezonden en opgeslagen. Leden en belangstellenden
kunnen deze alsnog opvragen bij ondergetekende. We stellen het op prijs als u de livestream hebt gevolgd of de
uitzending later hebt bekeken om dat eveneens aan ondergetekende te laten weten, graag ook met uw waardering,
zodat we dat ook voor het komende seizoen mede kunnen evalueren.
Op 17 augustus jl. is er, na een jaar, weer een fysieke bestuursvergadering gehouden Het bestuur heeft de lopende
zaken in de tussentijd per mail en telefoon onderling gecommuniceerd en zo goed mogelijk afgehandeld.
De volgende bestuursvergadering staat gepland voor 26 januari 2022. Belangrijk agendapunt zal dan zijn
‘Vacatures bestuursleden’. Zoals u weet hebben we in de afgelopen jaren diverse keren gezocht naar een
penningmeester als bestuurslid, maar niet gevonden. Vanwege het wegvallen van onze financiële verantwoording,
omdat dit inmiddels is belegd bij het landelijke bestuur (zie hieronder bij de landelijke informatie), zal onze
interim penningmeester, Jaap Hertgers, per 1 januari 2022 zijn vrijwillige taken kunnen neerleggen en is
opvolging niet meer nodig. Hij heeft inmiddels nog wel een laatste, ‘onvoltooid’ jaaroverzicht 2021 opgesteld.
Ook zal een eigen kascommissie niet meer nodig zijn. Wij bedanken Jaap bij dezen hartelijk voor zijn bewezen
diensten en hopen daar in het aankomende jaar nog eens bij stil te staan.
Belangrijk: in het voorjaar zullen er vacatures in het bestuur ontstaan door het aftreden van zowel de voorzitter als
de secretaris, die zich niet verkiesbaar zullen stellen. De opvolging voor deze functies is dus dringend aan de
orde. Onze eerdere oproep in de nieuwsbrief van juni heeft geen reacties opgeleverd.
Wij doen daarom nogmaals een dringend beroep op onze leden om zich zo spoedig mogelijk aan te melden als
kandidaat voor één van de genoemde functies, of ons namen aan te reiken voor (wellicht) geschikte
kandidaten. Indien het bestuur er niet in slaagt om op tijd deze functies over te dragen (waarvan de tijdigheid
met het oog op de voorbereidingen voor het seizoen 2022-2023 zeker belangrijk is voor de functie van
secretaris), komt de continuïteit van onze CB-afdeling, i.c. de Confessionele Kring Apeldoorn, in gevaar!
Ons ledenaantal bedraagt nog steeds 132 in totaal. Dat is de laatste jaren redelijk stabiel gebleven, maar
teleurstellend was wel dat de ‘opschoningsactie’ van CGB-leden na de fusie van najaar 2020 én het
uitbreidingsgebied van onze afdeling per saldo geen toename van het aantal leden heeft opgeleverd. Dat betekent
dus in feite dat zonder die invloeden het aantal leden van onze kring zou zijn afgenomen.
Wij doen daarom nogmaals een beroep op onze leden en belangstellenden (!) om nieuwe leden te werven,
vooral ook onder de jongere generatie! De contributie bedraagt € 20,- p.j. of € 30,- p.j. voor een gezin.
Tenslotte: we hopen dat het coronavirus geen slachtoffers heeft gemaakt onder onze leden of belangstellenden,
maar mochten er overlijdens zijn geweest, al dan niet wegens het coronavirus, wilt u dat dan aan ons melden?

Het Leerhuis
Na de stilstand sinds maart 2020 hebben we op 28 september een bijeenkomst gehad in de Dorpskerk Vaassen.
Uit de gehouden enquête bleek dat er voldoende belangstelling was voor een voortzetting.
Als thema voor deze bijeenkomsten is gekozen: ‘vertalen van Bijbelteksten’. Een actueel onderwerp, nu onlangs
de gereviseerde NBV21 verschenen is. Er lijken heel verschillende vertalingen mogelijk te zijn. Wat betekent dat,
bijvoorbeeld in de exegese?
Alhoewel we vanwege de nog altijd aanwezige onzekerheden m.b.t. de coronasituatie niet zeker zijn óf en hóe
deze planning doorgang kan vinden, hebben wij de volgende datums, locaties en inleiders gereserveerd:
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PLANNING LEERHUISAVONDEN

Dag en datum

Locatie

Inleider

Dinsdag 25 januari 2022
Dinsdag 22 februari 2022
Dinsdag 29 maart 2022
Dinsdag 26 april 2022

Het Hooge Pad, Beekbergen
Eben Haezer Kerk, Apeldoorn
Eben Haezer Kerk, Apeldoorn
Het Hooge Pad, Beekbergen

Ds. A.W.J. Theunisse
Ds. P.J. den Admirant
Ds. C.E. Lavooij
Ds. P. van Duijvenboden

Mocht u zich alsnog willen aanmelden voor het Leerhuis, wilt u deze bijeenkomsten dan alvast in uw agenda
noteren? U zult dan voorafgaand aan elke bijeenkomst een aparte uitnodiging ontvangen.
Aanmelden per mail naar onze organisator van het Leerhuis, Jan van de Velde: jvandevelde4@hotmail.com.

De Confessionele Beweging landelijk en regionaal
Sinds de fusie op 27 oktober 2020 van de Confessionele Vereniging met het Confessioneel Gereformeerd Beraad
in de gezamenlijke Confessionele Beweging, zijn een aantal veranderingsprocessen in gang gezet.
Nu gebleken is dat we als CKA geen formele vereniging zijn (niet ingeschreven bij de KvK), maar slechts een
regionale afdeling (nummer 73) van de landelijke vereniging (de Confessionele Beweging), betekent dit dat alle
formele verenigingsaangelegenheden worden uitgevoerd door het landelijke bestuur, inclusief de
ledenvergaderingen en de verantwoordelijkheden m.b.t. de financiën. Wat dit laatste betreft heeft het landelijke
hoofdbestuur inmiddels besloten om de financiering van afdelingsactiviteiten voortaan niet meer bij wijze van
voorschot en verantwoording (jaarrekening en begroting) te doen, maar centraal uit te voeren en alle door
afdelingen gemaakte kosten te declareren bij de landelijke penningmeester. Het CKA-bestuur realiseert zich dat
een en ander consequenties heeft voor onze status, met name voor de tot nu gehouden formele handelingen tijdens
de huishoudelijke ledenvergaderingen van de CKA, die we t.o.v. onze leden meenden te hebben. Inmiddels zijn
onze bankrekeningen opgeheven en heeft onze penningmeester a.i., de heer Jaap Hertgers, zijn boekhouding
afgesloten. Onze leden blijven door ons geadresseerd als kringleden, door het hoofdbestuur ingedeeld bij afdeling
Overijssel-Gelderland-Flevoland en kunnen hun invloed uitoefenen vanuit hun landelijk lidmaatschap, met
stemrecht. De CKA organiseert dan ook geen ledenvergaderingen meer, dus geen notulen, geen formele
jaarverslagen. Het bestuur van de CKA is formeel slechts verantwoording schuldig aan het landelijke bestuur. De
CKA informeert het landelijk bestuur bij wijzigingen in het bestuur van de kring of andere relevante zaken.
Uiteraard zullen we onze leden zo veel mogelijk betrekken bij zaken zoals bestuurswisselingen. De secretaris van
onze kring houdt een ‘schaduwledenbestand’ bij, dat wordt afgestemd met dat van de landelijke
ledenadministrateur van de CB, waarbij op elk moment mutaties over en weer kunnen worden doorgegeven.
Het bestuur denkt nog na over een eventueel periodieke, informele ‘ontmoetingsbijeenkomst’, waarin ook
eventuele bestuurswisselingen en andere zaken kunnen worden behandeld. Suggesties zijn welkom! De
communicatie met de kringleden vindt plaats middels mondelinge informatie op de bijeenkomsten, nieuwsbrieven
en eventuele raadpleging. Vragen vanuit en over onze kring kunnen te allen tijde worden gericht aan de secretaris.
Meer informatie over het landelijk reilen en zeilen op de landelijke website: https://confessionelebeweging.nl/.
De eerstvolgende Jaarvergadering (ALV) met Conferentie van de landelijke CB staat gepland voor dinsdag 5 april
2022. Onze kringleden worden t.z.t. uitgenodigd voor het bijwonen van de ledenvergadering en / of conferentie.

Boekaanbevelingen
Immanuel Dagoverdenkingen
Dit is de 113e editie van het dagboek waaraan jaarlijks verschillende predikanten uit
confessioneel-hervormde kring meewerken. Door middel van meditaties bij bijbelteksten uit
verschillende vertalingen brengen zij het Evangelie dichtbij. Deze uitgave nodigt uit om te
lezen en te zingen. Naast persoonlijk gebruik is de uitgave ook geschikt voor gebruik in
bredere kring, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen waarbij een opening vanuit de Schrift
passend is. Diverse auteurs, w.o. ds. Jurrien Mol, voorzitter Confessionele Beweging.
Uitgever: Royal Jongbloed. EAN: 9789085203360. Aantal pagina’s: 400. Prijs: € 8.22.
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Geloven op goede gronden – Voltooid leven
In ’12 artikelen over voltooid leven’ onder redactie van Henk Post en Bert van Veluw
worden twaalf vragen besproken rond het levenseinde, o.a.: Wat houdt de term ’voltooid
leven’ eigenlijk in? Wat kom je tegen als pastor wanneer mensen geconfronteerd worden met
vragen over hun al of niet voltooide leven? Dit is het zesde deel in de serie ‘Geloven op
goede gronden’. Henk Post, Bert van Veluw, Margriet van der Kooi, Alfred Teeuw, Maarten
Verkerk, Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink, Bart Bouter, Theo Boer, Riemer
Roukema, Kees van der Kooi, Henk van der Meulen en Guda Borger-Koetsier verzorgen de
bijdragen. Wordt wellicht als leidraad gebruikt voor het komend seizoen van het leerhuis!
Kok Boekencentrum, ISBN: 9789043533553. Prijs: € 13,99.
U die voor mij uitgaat. Gebeden voor onderweg
Een hoopgevend gebedenboek dat perspectief biedt. Gods toekomst en de komst van zijn
Rijk kleuren ons leven hier en nu. Dat wil niet zeggen dat het ons alleen voor de wind zal
gaan. Maar het biedt wel een perspectief van troost en hoop. Dat zet ons in beweging
biddend onze weg te gaan. Dit boek met circa 70 gebeden voor inspiratie, wijsheid, troost en
bemoediging helpt ons daarbij. Het is voor persoonlijk gebruik, maar ook bruikbaar voor
lezing in kerkdiensten of vergaderingen. Het gebedenboek sluit aan bij het jaarthema 20212022 van de Protestantse Kerk in Nederland: ‘Van U is de toekomst’.
De gebeden zijn geschreven door predikanten uit de Protestantse Kerk, waaronder R. de
Reuver, A.J. Zoutendijk, P. Visser, André Troost en Trinette Verhoeven.
Deze uitgave kwam tot stand en online platform met verhalen van geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk.
Uitgever: KokBoekencentrum i.s.m. met ‘Petrus’ magazine, 80 blz., EAN 9789043537179, Prijs: € 8.99.Het geheime dagboek van eco-girl Christi.
Zorg voor het klimaat, of ruimer geformuleerd, zorg voor Gods schepping is in. Steeds
meer jongeren en zelfs kinderen zijn daar bewust mee bezig. Petra Crofton heeft
daarover een aansprekend kinderboek geschreven: Ook de illustraties in het boek zijn
van haar hand.
Christi, een avontuurlijke en spontane achtste groeper, heeft een grote passie voor de
schepping en het klimaat. En ze heeft talent om blogs te schrijven. Met haar klas wint
ze een reis naar Ecuador. Maar ja, kun je als eco-girl wel in een vliegtuig stappen…?
Christi ontdekt dat God alles wat Hij gemaakt had supermooi vond en dat Hij zei dat
het goed was. Zij wil heel graag haar steentje bijdragen aan het behoud van de
schepping. Mooi als kinderen al lezend dat verlangen met haar gaan delen. Met humor
geschreven verhaal voor 8-12 jarigen. Een spannend boek dat leest als een trein.
Schrijfster Petra Crofton-van Rijssen woont met haar man en hun drie kinderen in Engeland en is de dochter van
onze leden Gerrit en Tiny van Rijssen. Van jongs af aan is Petra bezig met natuur en klimaat. Zij werkte jarenlang
als ecoloog, o.m. voor A Rocha. Uitgever: Den Hertog, ISBN 9789033130861. Prijs: € 9,50.
Voor leerkrachten is er i.s.m. A Rocha een gratis lespakket beschikbaar gesteld via www.lespakketchristi.nl.

Tot slot
Wij wensen u allen sterkte, geloof en vertrouwen toe in deze woelige periode van de
coronacrisis.
In dat vertrouwen op God wensen wij u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2022!
Voor actuele informatie over CKA en CB verwijzen wij naar onze webpagina’s:
Algemeen CKA:
www.confessionelebeweging.nl/vereniging/afdelingen/confessionele-kring-apeldoorn
Bijeenkomstenagenda CKA:
http://confessionelebeweging.nl/activiteiten/overijsselgelderlandflevoland

Met een hartelijke groet,
Jaap van der Rhee
secretaris Confessionele Kring Apeldoorn
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