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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 voorjaar 2021 
Dit voorjaar is het thema “Bronnen van leven”. In deze tijd van klimaatverandering is het van belang 
dat we ons opnieuw bezinnen op de bronnen van leven, zoals: aarde, water, lucht en vuur. Hoe 
kunnen ze ons blijven voeden? Vroegere religies richtten zich vaak op deze bronnen omdat ze 
belangrijk werden gevonden voor het voortbestaan van mensen en volken. Daarnaast zijn er ook 
andere bronnen. Hoe ontdekken we onze eigen bron? De bron waaruit we altijd kunnen putten en die 
ons kracht geeft. 
Tijdens de vieringen proberen we er achter te komen wat mensen of groepen mensen bezielt en wat 
hen gaande houdt. De vieringen leveren bijzondere momenten op te midden van alles wat we doen. 
Er is gelegenheid tot ontmoeting en bezinning. We zingen daarover en soms luisteren we daarbij ook 
naar muziek. We vinden hier inspiratie en bemoediging om onze weg te gaan, alleen en samen, 
persoonlijk en maatschappelijk.  
 
Digitale viering zondag 23 mei 2021, Pinksteren  
Aanvang: 10.00 uur 
Plaats: thuis. 
De Pinksterviering zal op onze website www.oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl digitaal te 
volgen zijn. Ieder krijgt daar tijdig een e-mail over met nadere informatie. 
Thema: Het vuur bij Pinksteren. 
We staan stil bij de spreuk van Augustinus. (354-430 na Chr.) 
 
“Maak een nest in jouw geest voor Gods woorden, die kloppen aan je oren. 
Laat ze niet wegvliegen noch verzinken, maar iets voortbrengen” 
 
Kunnen we deze woorden tegenwoordig nog  gebruiken? Wat zou de aanwezigheid van de Geest van 
Pinksteren kunnen betekenen? En wat is dat vuur van Pinksteren? 
Het lied met de titel “Kom met kracht en vuur. Breek ons open” kwamen wij tegen op onze zoektocht. 
Het vuur van Pinksteren leidde ons uiteindelijk naar troost en omzien naar elkaar. 
 
Digitale Basisvergadering vrijdag 28 mei 2021 
Plaats: thuis. 
Wil je meedoen? Meld je dan uiterlijk 27 mei aan bij kees.posthumus@planet.nl. Op vrijdag ontvang 
je dan een bevestiging van je deelname en daarna tegen acht uur een link naar de zoomsessie. Wij 
maken zoomgroepen van maximaal 10 personen. Zo blijft het voor iedereen werkbaar en 
overzichtelijk. 
Aanvang:20.00 uur 
Thema na de pauze: “Troost, troosten en  wat is het niet?” 
Troosten is niet: verdriet toedekken. Het is niet iemand sussen opdat hij of zij zo vlug mogelijk 
ophoudt met huilen zodat je van dat gehuil af bent. Het is niet met je eigen verdriet komen aanzetten 
om het verdriet van de ander te relativeren. Het is niet zelf bepalen hoe de ander zich moet voelen. 
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Het is niet gauw zelf het gemis bij de ander opvullen. Dat is allemaal schrale troost. Dat is het allemaal 
niet. Wat is het dan wel? Voor deze zoomvergadering nodigen we jullie uit om van gedachten te 
wisselen over dit thema.  Het sluit aan op het thema Hoop. Daarin kwam o.a. aan de orde dat hoop 
hebben ook hoop geven is, maar hoe doe je dat als iemand werkelijk wanhopig is? Je zou willen 
helpen, willen troosten, maar dit is je te machtig. In het Episteletje van mei werd ter voorbereiding op 
dit thema een artikel uit het Mariënburg magazine geplaatst van Huub Schumacher. Het gesprek 
wordt gevoerd aan de hand van een aantal vragen/stellingen. 
 
Eerstvolgende viering 
In de maand juni is er geen viering en ook geen basisvergadering. De eerstvolgende viering is op 4 juli. 
 

 
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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