April 2022
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 2022
De vieringen van de basisgemeente staan dit voorjaar in het teken van het thema: Wat beweegt ons?
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 vrijdag 15 april 2022 en zaterdag 16 april 2022
Plaats: gebouw Doopsgezinde gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn
Aanvang: 20.00 uur
De meditatieve vieringen rond Pasen zijn op vrijdag 15 en zaterdag 16 april om 20.00 uur in de kerk
van de Doopsgezinde Gemeente.
Stilte, stilstaan bij
Op vrijdag lezen we korte teksten rond het lijdensverhaal en verhalen die daarmee samenhangen.
Zeven kaarsen doven, er worden bloemen bij het kruis gelegd en er zijn meditatieve stiltes. Bijzonder
is de medewerking van Henk van Glabbeek op Oosterse instrumenten als de tar, de setar en de
duduk. Zijn rustige, mooie muziek zal bijdragen aan een stille concentratie.
Opstaan en doorgaan
Op paaszaterdag gaan de zeven kaarsen weer aan, bij teksten uit verhalen van schepping, uittocht en
opstanding. Er klinken gedichten en verhalen rond deze thema’s. Wij staan stil bij teksten van Koos
Koster en Helen Keller, die het thema van de viering aandragen: opstaan en doorgaan.
Het licht wordt opnieuw geboren en gedeeld. Het koor verleent haar medewerking en we delen
brood en wijn.
De vieringen zijn voorbereid door Marion van den Brink en Kees Posthumus.
Basisvergadering vrijdag 22 april 2022
Plaats:de achterzaal van de Goede Herderkerk aan de Asselsestraat
Aanvang:16 uur (tot 18.00 uur)
Na de pauze:
Geertje Breetzal aan de hand van een mooi filmpje en enkele foto’s enthousiast verslag doen van
haar bezoek aan het project van haar dochter en schoonzoon in Kenia.

Excursiecafé
SPECIAL

Het kloosterleven
in de Essenburgh
Met het oog op de excursie naar Priorij de Essenburgh in
Hierden verkennen we in het excursiecafé al vast in
vogelvlucht de betekenis van deze communiteit.
Een documentaire over het kloosterleven in de
Essenburgh geeft een indringend portret van twee
mensen die -na gehuwd te zijn geweest- kozen voor een
leven in dit klooster.
Na deze documentaire kunt u genieten van een
eenvoudige maaltijd.
In Harderwijk, op steenworpafstand van Hierden, bevindt zich het museum Marius van Dokkum,
eveneens de bestemming van de excursie van 18 mei. (zie hieronder)
Datum
Donderdag 21 april 2022
Tijd
16.30 – 19.00 uur
Plaats
Regentessekerk
Kosten
€ 5,00 p.p. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over
te maken op bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v.
‘De Groene Hoed, excursiecafé 21 april 2022’.
Info & opgave U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen bij Martha Delsman, tel. (055) 355 00 77,
marthadelsman@gmail.com.Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en
email-adres vermelden.

Excursie
SPECIAL

Priorij De Essenburgh&
Museum Marius van Dokkum
Onze excursie start met een bezoek aan landgoed De Essenburgh te Hierden. Hier maken we kennis
met de Norbertijnen in Priorij De Essenburgh. Na het middaggebed in de kapel van het klooster
lunchen we in het kasteel de Essenburgh.
’s Middags bezoeken we in Harderwijk het museum Marius van Dokkum. Van Dokkum is een
eigentijdse kunstenaar en illustrator, woonachtig in Ugchelen. Zijn schilderijen zijn speels, kleurig,
grappig, maar hebben vaak ook een diepere betekenis. De kunstenaar zal ons zelf rondleiden in ‘zijn’
museum. Zoals gebruikelijk gaan we met de bus vanaf de Regentessekerk en zullen we onderweg
koffie of thee met gebak krijgen. Ook staat er een lunch voor ons klaar. We sluiten de dag af met een
aangeklede koffie.
Datum
Woensdag 18 mei 2022
Tijd
9.30 – 17.30 uur
Plaats
Vertrek bij de Regentessekerk
Kosten
€ 50,00 zonder Museumkaart of € 45,00 met Museumkaart.
Het bedrag moet uiterlijk 14 mei 2022 overgemaakt worden op bankrekening NL48
INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. ‘De Groene Hoed, excursie 18
mei 2022’.
Info & opgave U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen bij Martha Delsman, tel. (055) 355 00
77, marthadelsman@gmail.com. Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en
email-adres vermelden.

Indien u geen prijs stelt op volgende nieuwsbrieven, verzoeken we u dit per e-mail te melden:
info@oecumenische-basisgemeente-apeldoorn.nl

