
 
 
 

 
 
 
 
 
 

November 2021 

 
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 2021 
Het thema van de vieringen in dit najaar is “Aards geluk”.   Daarbij komt  aan de orde hoe je bij alle 
voor- en tegenspoed in het leven toch van het leven kan blijven houden.  Geloof je daarbij nog in 
wonderen en wat zijn redenen om dankbaar te zijn?  Soms is het nodig om het even wat langzamer 
aan te doen en tijd te maken om de dingen oprecht en intens te beleven.  Bij het aards geluk hoort ook 
dat mensen elkaar in het licht zetten en elkaar zegenen. 
 
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 7 november  
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn 
Aanvang: 10.00 uur 
Thema: Dankbaarheid 
 “Tel elke dag je zegeningen en oefen je in dankbaarheid.” 
Is dat alles wat er over dankbaarheid te zeggen valt?  
Kun je dankbaarheid aanleren?  
Is dankbaarheid een ouderwets begrip?  
In deze viering gaan we op zoek:  

   “Je leven te kunnen vieren met alles wat het in zich heeft en hebben zal.” 
 
Aan het eind van de viering herdenken we de overleden leden van de basisgemeente. 
 
De basisvergadering van vrijdag 19 november vervalt. 
In verband met de jaarlijkse film rond Allerzielen/Allerheiligen van De Groene Hoed vervalt de 
basisvergadering van 19 november. Deze filmmiddag begint om 16.30 uur en er is aansluitend een 
maaltijd (voorbehoud vanwege corona).  
Je kunt je aanmelden bij Hans de Haan, hans.jdehaan@gmail.com. Maak de  kosten, € 5,--, over naar 
NL48 INGB 0008432433 t.n.v. Stichting Regentessekerk, o.v.v. ‘De Groene Hoed, film 19 november’. 

 
De basisvergadering van december  
wordt gehouden op vrijdag 17 december om 16.00 uur, met aansluitend een maaltijd. De 
vergadering vindt plaats in de Goede Herderkerk aan de Asselsestraat. Meer informatie hierover in 
het volgende Epistel. 
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Film Buladó 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Buladó speelt zich af in  het woeste westen van Curaçao.  
Kenza  is de 11 jarige dochter van Ouira, een stoere politieagent   
en de kleindochter van Weljo.  Op de drempel van haar puberteit  
stuit ze op een gemis dat ze nog niet kende.  Bij haar geboorte  
overleed haar moeder.  Nu Kenza’s nieuwsgierigheid naar haar  
ontwaakt raakt dit bij Ouira een pijnpunt.  Ondertussen gaat de  
geest van haar opa Weljo achteruit. Hij trekt zich steeds meer terug  
in zijn eigen wereld omgeven door zijn verzameling schroot.  Hij  
voelt de nabijheid van de dood en zoekt contact met de geesten  
van zijn voorouders  die hem de weg zullen wijzen naar het dodenrijk.  
Daar wil hij  op de vleugels van de wind naartoe reizen om opnieuw  
helemaal vrij te zijn.  Kenza voelt zich tot de wereld van haar opa  
aangetrokken maar zal haar eigen pad moeten vinden. 
 

 
Datum:         Vrijdag 19 november 2021 
Tijd:          16.30 uur 
Plaats:         Regentessekerk 
Aanmelden: bij Hans de Haan: hans.jdehaan@gmail.com 
Kosten:         € 5,00 p.p. over te maken naar NL48 INGB 0008432433 t.n.v. Stichting Regentessekerk 
                       o.v.v. De Groene Hoed, film 19 november 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
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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