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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 najaar  2022 
De vieringen van de basisgemeente gaan dit najaar over ontmoetingen met bijzondere 
mensen: een dichter, een woestijnvader, mensen met grote verhalen en mensen van licht, 
om tenslotte bij de kerstviering uit te komen, bij de nacht van droom en van verlangen. 
Tijdens de vieringen proberen we erachter 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 4 december 2022 
Plaats: Gebouw Doopsgezinde Gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn 
Aanvang: 10.00 uur 
Thema: Er zijn mensen van licht 
Er zijn mensen van licht, die sterren voor je aansteken, die je met warmte omgeven, die je 
openen voor goedheid. 
In deze viering gaan we op zoek naar licht in -letterlijk en figuurlijk- donkere tijden. Het is 
ook Advent, de tijd van verwachting. Hoe houden we de hoop levend? Gelukkig zijn er 
mensen van licht! 
Opmerking: Na de viering kunnen we weer Unicefkaarten kopen. Riet van der Lee stelt een 
tafel op. Je kunt contant betalen of aan haar overmaken. De kaarten kosten 10,95 of 11,95 
per pakje van 10 kaarten. Je kunt ook bij haar thuis terecht. (Serenadestraat 27 ).  
 
Basisvergadering 16 december 2022  
Plaats: Let op! Buurtcentrum De Groene Hoven, Koninginnelaan 280,  Apeldoorn 
Aanvang: 15.00 uur 
Thema Na de Pauze:  “Verlangen naar licht” 
In deze donkere tijd naar Kerstmis toe willen we jullie uitnodigen om met elkaar verhalen te 
delen die je licht geven. Donkere tijd in de natuur, de dagen worden korter. Donkere tijd 
door het vele kwaad in de wereld waar we boos en verontwaardigd over kunnen worden, 
waar we ons zorgen over maken.  
Heb je een gedicht, een verhaal, dat je licht geeft, of misschien een lied- of liedtekst, laat het 
horen. Zo zullen we met elkaar stilstaan in de tijd op weg naar het licht.  
Graag horen wij van jullie. 
Meld je aan bij Doortje Versluis versluizen@hetnet.nl 
Werkgroep Na de Pauze, Hilde, Daan en Doortje. 
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Kerstviering 24 december 
Plaats: Gebouw Doopsgezinde Gemeente, Paslaan 6, Apeldoorn 
Aanvang : 20.30 uur (!) 
Thema: Nacht van droom en van verlangen 
 “Als appelbloesem in de winter bloeit de vrede”. 
Hoewel het basiskoor de koorgedeelten van het oratorium heeft ingestudeerd  
is het niet de opzet dat het basiskoor alleen een uitvoering geeft. Dit kerstoratorium  
geeft vorm aan een gezamenlijke viering van Kerst ook door de samenzang. In de 
middeleeuwen werd op 6 december een tak van de appelboom in huis gezet om die met 
Kerstmis in bloei te hebben. Die bloesem in de dode tijd van het jaar symboliseert wat 
geboorte, vernieuwing, hoop en belofte inhouden. De kern van het kerstverhaal: licht dat 
terugkomt, hoop die niet sterft, vrede die altijd weer opbloeit.  
 

 

 

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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