
 
Nieuwsbrief Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn                                                          februari 2020 

 
Onze Oecumenische Basisgemeente staat open voor allen die buiten en binnen de kerken op zoek 
zijn naar zingeving, religie en de betekenis daarvan in de maatschappij. Wilt u meer van ons weten ga 
dan naar onze website : www.oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl 
 
Vieringen voorjaar 2020 
Dit voorjaar is het hoofdthema “Het mysterie van ons bestaan”. In de achtereenvolgende vieringen 
treffen religie, poëzie, kunst en muziek elkaar om dit mysterie te duiden. Het mysterie  is er ook in de 
ontmoeting met de ander, wat bij Pinksteren zelfs uitmondt in het begrijpen van elkaars taal. 
Tijdens de vieringen proberen we er achter te komen wat bepaalde mensen of groepen mensen 
bezielt en wat hen gaande houdt. De vieringen leveren bijzondere momenten te midden van alles 
wat we doen. Er is gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en het vinden van woorden van 
wijsheid. We zingen daarover en soms luisteren we daarbij ook naar muziek. We vinden hier 
inspiratie om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk. 
 
Viering zondag 2 februari 2020. 
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn 
Aanvang: 10.00 uur. 
Bij een poging het mysterie van ons bestaan te duiden  treffen religie en poëzie elkaar. Dit is de 

eerste viering in een nieuwe reeks, waarin we pogen het mysterie van ons bestaan te duiden via 

diverse invalshoeken. Deze keer treffen dus religie en poëzie elkaar.  Zowel poëzie als religie 

proberen woorden te vinden voor wat eigenlijk niet in exacte woorden ter sprake kan worden 

gebracht. Religie gaat over het onnoembare, dat wat groter is dan wat wij ons kunnen voorstellen. 

Daar kan je niet feitelijk over redeneren. Daar kan je hooguit woorden bij stamelen, associaties bij 

hebben, metaforen voor zoeken, en dan… ben je al bij poëzie aangeland. 

Basisvergadering 21 februari 2020 
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn 
Aanvang: 20.00 uur 
Na de Pauze: ‘Van Suzanne tot Thanks for the Dance’.  Naar aanleiding van de viering op 2 februari , 

waarin religie en poëzie elkaar treffen, gaan we op 21 februari na de pauze in op poëzie en muziek 

van Leonard Cohen. Ieder van ons kent wel het lied ‘Suzanne’ van Herman van Veen, dat een variatie 

is op de ‘Suzanne’ van Leonard Cohen. Oorspronkelijk een dichter, ontwikkelde hij zich in de 60-er 

jaren als zanger. Zijn songs pasten in die tijd van vrije liefde en flower-power. Toch is zijn joods-

christelijke achtergrond ook dan al merkbaar en in latere teksten de invloed van een 7-jarig verblijf in 

een boeddhistisch klooster.   

Van hem zijn indringende, poëtische  (Engelse) teksten die soms moeilijk te vertalen zijn. Ze geven 

een zoektocht weer naar spirituele betekenissen van veel aspecten van ons leven.  Leonard Cohen 

overleed in 2016. Zijn zoon bracht onlangs postuum nog een CD van hem uit: ‘Thanks for the Dance’,  

gezongen door Leonard Cohen zelf,  muzikaal vormgegeven door zijn zoon en muzikale vrienden. We 

gaan op deze avond dieper in op een aantal songs met een spirituele lading. 

 
Indien u geen prijs stelt op volgende nieuwsbrieven, verzoeken we u dit per e-mail te melden: 

info@oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl 
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