
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      September 2020 

 
Nieuwsbrief Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn 
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 najaar 2020 
Het thema van de vieringen in dit najaar is “Verbinding”.  Verbinding is een basisbehoefte van ons 
mensen. Het maakt dat we ergens bij horen dat groter is dan onszelf, dat ons inspireert en ons een 
reden van bestaan geeft. In de komende maanden wordt dit thema steeds vanuit een ander aspect 
belicht. 
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 6 september gaat niet door. 
De eerstvolgende viering is op zondag 4 oktober. In de nieuwsbrief van  oktober wordt daar verder 
over bericht. 
 
Basisvergadering vrijdagavond 18 september 2020 
Aanmelden kan tot en met donderdag 17 september via kees.posthumus@planet.nl Als je klachten 
hebt die op corona kunnen wijzen, blijf dan thuis. 
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn 
Aanvang: 20.00 uur 
Na-de-pauze-thema: Reacties en gedachten bij de Coronapandemie 
Met behulp van teksten die in verschillende  Episteletjes werden opgenomen gaan we aan de praat 
over de periode die nu achter ons ligt: welke verrassende nieuwe mogelijkheden bood deze periode 
voor ons, voor onze relatie met anderen en onze relatie met de aarde, het milieu? We waren niet 
alleen geschrokken en bezorgd. Er was ook hoop op veranderingen ten goede. Eindelijk! Corona 
bood ook kansen! 
Onderstaande fragmenten zijn bedoeld om het gesprek op gang te helpen. Er staan in de Episteletjes 
nog veel meer inspirerende teksten die de moeite waard zijn. 
Bij enkele teksten zijn ook nog een paar vragen opgenomen. Door onderlinge uitwisseling van de 

antwoorden kunnen we er een boeiende avond van maken, dankzij Corona. 

1. 
Lentevers  van Stef Bos  (fragment)  * Waar droomde jij van? 
Maar onze nachten       
Zijn stil  
De straten hebben hun stem verloren  
Wat anders kunnen wij  
Dan blijven dromen  
En geloven In een overwinning    * Welke mogelijkheden zag jij? 
Op een tegenstander  
Die onzichtbaar is  
 
Maar eerst afstand nemen  
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Van alles  
Om te weten  
Wat je mist      * Wat doe je zelf anders/ga je zelf anders doen? 
Als het er niet meer is  
Dat is misschien  
Wat wij weer moeten leren  
Een nieuwe tijd ontdekken  
Door ons In onszelf te keren 
 
2. 
Maar de lente wist het niet   van Susan Blanco(fragment) 

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...  
En de weken duurden ineens veel langer...  
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen... ….. 
 
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien  
De Magnolia stond in de knop  
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes  
 
En toen…  
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt. 
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen. 
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling 
ontsproot in creativiteit. 
Sommigen leerden een nieuwe taal. 
Sommigen ontdekten kunst 
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug. 
Anderen stopten met onwetend onderhandelen. 
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin. 
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen.  
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden. 
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken. 
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze werden meer 
gewaardeerd dan ooit. 
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijn. 
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen. 
Mensen herstelden van hun stressvolle leven. 
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar. 
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze 
konden bellen. 
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen 
zouden moeten ontslaan. 
Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg. 
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen. 
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen 
en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te houden  
 
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, 
van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, 
dit deed iets met alle mensen…  
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit Het was het 
jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken 
zouden komen… 
Dat wisten we allemaal. 
En de lente wist het niet… 
 
 
3. 



Corona ging viraal  van Frits Feldbrugge 
 
Toch is niet alles kommer en kwel:    
De natuur ervaart een licht herstel.   * Waar droomde jij van? 
Minder auto’s op de wegen,  
dus heel wat minder zure regen.   
In plaats van druk-druk-druk te veinzen  * Welke mogelijkheden zag jij? 
tijd om alles te overpeinzen.  
Tijd voor elkaar, tijd om te lezen, 
tijd om wat meer jezelf te wezen.  * Wat doe je zelf anders/ga je zelf anders doen? 
Tijd om te dromen, tijd om te bomen,  
tijd om weer tot jezelf te komen. 
 
 
 
 

Inspiratiebijeenkomst 21 september in het kader van de vredesweek 
Thema: Vrede verbindt verschil 

 
 

In Nederland leven we in een diverse samenleving: verschillende geloven, 
culturen, normen en waarden en idealen. Het is gemakkelijk om je terug te 
trekken in je eigen groep; maar veel interessanter is het om het gesprek aan 
te gaan met ‘de ander’. Hierdoor leer je over jezelf, kunnen vooroordelen 
worden weggenomen en groeit tolerantie. Anne-Maria van Hilst zal in haar 
inleiding vertellen over haar ervaringen in het aangaan van de 
(interreligieuze) dialoog, met zijn ups-and-downs. Na haar inleiding zal ze 
graag vragen beantwoorden. 
Kees Posthumus zal tijdens de bijeenkomst optreden als gespreksleider. 
 
Anne-Maria van Hilst is als projectmedewerker o.m. verbonden aan de Liberaal Joodse Gemeente 
Amsterdam, waar ze invulling geeft aan het project ‘Leer je buren kennen’. Daarnaast is zij museum-
educator bij het Joods Historisch Museum en ‘Ons Lieve Heer op Solder’. Verdere informatie: 
https://annemariavanhilst.com. 
 
Datum : maandag 21 september 2020 
Tijd : 20.00 uur 
 Plaats : Het Kruispunt, Zilverschoon 114, 7322 GK Apeldoorn Kerkgebouw staat achter de sporthal 
 
Aanmelding: U kunt zich aanmelden of informatie vragen via hans.jdehaan@gmail.com.  
Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en emailadres vermelden i.v.m. 
Coronamaatregelen. 
 
Kosten: € 4,00. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u debijdrage vooraf over te maken 
op bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. De Groene Hoed, 
Inspiratiebijeenkomst 21 september 2020. 
 
 

 
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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