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Door de coronacrisis moesten helaas vrijwel alle 

activiteiten van ‘Verdieping in Noord-West’ vorig seizoen 

worden geannuleerd. Vol nieuwe moed hebben we voor het 

seizoen 2021-2022 toch weer allerlei activiteiten gepland 

over onderwerpen die ertoe doen. Voor een deel wat vorig 

jaar niet doorging, maar ook nieuwe initiatieven.  

 

Wij hopen natuurlijk dat dit jaar alles weer doorgang kan 

vinden. Wij weten nu nog niet of er nog beperkingen zullen 

gelden. Wellicht zal het aantal deelnemers nog beperkt 

moeten blijven. 

 

In elk geval is voor elke activiteit aanmelding verplicht. 

 

Raadpleeg voor eventuele wijzigingen van of aanvullingen 

op het programma de websites, vrijdagmails en 

zondagsbrieven. 

 

Commissie Verdieping in Noord-West, 

Senno Verduijn, coördinator 

sennoverduijn@gmail.com / tel. 055-3015039 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:sennoverduijn@gmail.com
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Data om te noteren: 
 

1-10-2021 Film: As it is in heaven) 

5-10-2021 Groeien in geloof: gesprekskring over 

geloofsopvoeding 

12-10-2021 Eenvoudig leven. Bijbelstudies 

19-10-2021 Worden en zijn 

3-11-2021 Nu ik oud word 

9-11-2021 Eenvoudig leven. Bijbelstudies 

10-11-2021 Nu ik oud word 

12-11-2021 Film: Just Mercy 

17-11-2021 Nu ik oud word 

23-11-2021 Groeien in geloof: gesprekskring over 

geloofsopvoeding 

30-11-2021 Eenvoudig leven. Bijbelstudies 

 

20-1-2022 De Bijbel: het boek, de verhalen, de 

geschiedenis 

21-1-2022 Film: The Two Popes 

25-1-2022 Eenvoudig leven. Bijbelstudies 

27-1-2022  De Bijbel: het boek, de verhalen, de 

geschiedenis 

1-2-2022  Groeien in geloof – gesprekskring over 

geloofsopvoeding 

3-2-2022  De Bijbel: het boek, de verhalen, de 

geschiedenis 

15-2-2022 Eenvoudig leven. Bijbelstudies 

17-2-2022  De Bijbel: het boek, de verhalen, de 

geschiedenis 

24-2-2022  De Bijbel: het boek, de verhalen, de 

geschiedenis 

15-3-2022 Eenvoudig leven. Bijbelstudies 
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29-3-2022 Groeien in geloof – gesprekskring over 

geloofsopvoeding 

24-5-2022  Groeien in geloof – gesprekskring over 

geloofsopvoeding 

 

 

 

En verder: 

 

• Holy Soup: elke laatste vrijdag van de maand 

 

• Spoorzoekers: één keer per maand een bijeenkomst 

voor de middengeneratie 

 

• Catechese groep 7 en 8 (en brugklas) 

 

• Geloven 2.0: 

gespreksgroep voor 16+ 

 

• Taizéreis: 9-17 juli 2022 
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19 oktober 2021 

Scheppingsverhalen: worden en zijn 
 
Uit allerlei culturen zijn ons scheppingsverhalen bekend. 

Ondanks veel verschillen in details zijn in die verhalen twee 

hoofdlijnen te ontdekken: het gaat in wezen 

om zijn of  worden. Zo ligt in de Bijbel en in de Koran de 

nadruk op het 'zijn', maar in de Griekse mythologie juist op 

het 'worden'. 

Meestal is er een duidelijk begin, maar in andere tradities is 

er helemaal geen begin en is de kosmos eeuwig, zoals bij de 

Hindi's. Ook in de moderne kosmologie ligt het niet veel 

anders: in de verschillende 'scheppingstheorieën' die daar in 

zwang zijn, gaat het in wezen ook om 

worden en zijn. Ondanks de voortgang van wetenschap en 

techniek blijven essentiële vragen kennelijk in alle tijden 

dezelfde... 

 

Datum: dinsdag 19 oktober 2021 

Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

Plaats: Jachtlaankerk 

Inleider: Pier Slump 

Opgave: pieraslump@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pieraslump@gmail.com
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3, 10 en 17 november 2021 

Gespreksgroep ‘Nu ik oud word’ 
 
Met anderen praten over ouder 

worden en de laatste levensfase 

is niet altijd gemakkelijk.  

 

We gaan dat drie ochtenden 

doen aan de hand van een 

brochure van de Raad van 

Kerken in Nederland. 

Thuis lezen we drie artikelen uit 

die brochure en bespreken ze 

met elkaar: 

 

• ‘Kwetsbaarheid als waarde’ (van journalist Teun Jan 

Tabak) 

• ‘Omgaan met de laatste levensfase vanuit Bijbels 

perspectief’ (van theoloog Erik Borgman) 

• ‘Ethische kanttekeningen bij voltooid leven’ (van 

ethicus Theo Boer). 

 

De brochure kost € 9,- (ook zonder deelname verkrijgbaar) 

Het maximumaantal deelnemers is 10. 

  

Data: woensdagochtenden 3, 10 en 17 november 

Tijd: 10:00-11.30 uur 

Plaats: Goede Herder Kerk 

Opgave: voor 27 oktober 

Info, aanmelden, leiding en brochure:   

Gerrit Ruiterkamp (em. predikant) 

t 055-8442110, gerritruiterkamp@gmail.com 

mailto:gerritruiterkamp@gmail.com
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Leeskring 

‘Eenvoudig leven.  

Bijbelstudies over het goede leven’ 
 

Hoe leef je goed? Hoe ga je 

om met vragen rond 

verduurzaming? Het laatste 

klimaatrapport van het IPCC 

heeft deze vragen voor een 

ieder van ons nog eens op 

scherp gezet. We kunnen er 

niet meer omheen: er moet 

iets veranderen aan onze 

levenswijze. 

 

Kort geleden verscheen het 

praktische boekje 

‘Eenvoudig leven, Bijbel-

studies over het goede leven’ 

(Sam Janse e.a.; 

Kokboekencentrum, 2021). In dit dunne boekje (128 

bladzijden!) bespreken diverse auteurs verschillende 

Bijbelgedeelten met als achterliggende vraag: hoe helpen ze 

ons bij het ‘goede leven’? De auteurs reiken ons vragen, 

voorbeelden en concrete suggesties aan. Voor wie zich 

samen met anderen wil verdiepen in vragen over wat er 

nodig is, en wat wij daar zelf in kunnen betekenen. 

 

Deze leeskring wordt georganiseerd door, en vindt plaats in 

de Jachtlaankerk en de Goede Herderkerk (om en om). Na 

een algemene inleiding door een van de predikanten, gaan 

we met elkaar in gesprek in kleine groepen. 
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Ook andere wijken (Apeldoorn Noord-Oost en De Drie 

Ranken) gaan met dit boek aan de slag (voor data en 

mogelijkheden daar: zie de websites van die kerken). We 

zijn van plan om naar aanleiding van dit boek en deze 

thematiek met alle wijken samen een aantal bijzondere 

activiteiten te organiseren. 

 

Data en locaties:  

Dinsdagen 

12 oktober: Goede Herderkerk 

9 november:  Jachtlaankerk 

30 november:  Goede Herderkerk 

25 januari:  Jachtlaankerk 

15 februari:  Goede Herderkerk 

15 maart:  Jachtlaankerk 

 

Tijd:  20.00-21.30 uur 

Begeleiders:  ds. Michiel de Leeuw en ds. Annelies Jans 

Opgave:  uiterlijk 5 oktober bij  

 

ds. Michiel de Leeuw:  

predikant@jachtlaankerk.nl,  

06-42089096, of 

 

ds. Annelies Jans:  

predikant@goedeherderkerk.info, 

06-39183639 

 

 

 

 

 

mailto:predikant@jachtlaankerk.nl
mailto:predikant@goedeherderkerk.info
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Leeskring 

‘De Bijbel: het boek, de verhalen, de geschiedenis’ 
 
Altijd al eens alles van de 

Bijbel willen weten? En zin 

om daar hartje winter een 

boek van 700 pagina’s over 

te lezen? Dan is dit de kans. 

In 2019 verscheen ‘De 

Bijbel: het boek, de 

verhalen, de geschiedenis’, 

van de Anglicaanse priester 

en hoogleraar John Barton. 

Volgens de recensie in 

Trouw: “Een uitdagend en 

ongelooflijk informatief 

boek, dat de komende 

decennia weleens het 

nieuwe standaardwerk zou kunnen zijn voor iedereen met 

historisch-theologische interesse in het Boek der Boeken.” 

Een kritisch en uitputtend werk dus, volgens de laatste 

wetenschappelijke inzichten, waarin de auteur ook de 

prikkelende vraag opwerpt of jodendom en christendom 

eigenlijk wel Bijbelse religies zijn…  

 

In vijf bijeenkomsten: 

1. Het Oude Testament (p. 17 – 190) 

2. Het Nieuwe Testament (p. 191-276) 

3. De Bijbel en zijn teksten (p. 277 – 396) 

4. De betekenissen van de Bijbel (p. 397 – 596) 

5. Conclusie: de Bijbel en het geloof (p. 597 – 623) 
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Data: donderdagmiddagen 20 januari, 27 januari, 3 februari, 

17 februari, 24 februari 

Tijd: 15.00-16.30 uur 

Plaats: Jachtlaankerk 

Begeleider: ds. Michiel de Leeuw 

Opgave: predikant@jachtlaankerk.nl / 06-42089096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:predikant@jachtlaankerk.nl
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Movies that matter 
 

Kunnen we in het komend seizoen wél weer (coronaproof) 

films kijken in de bioscoop van de Goede Herderkerk? Deze 

films hopelijk op het witte doek: ‘movies that matter’, films 

die ertoe doen, die ons aan het denken zetten, en waar we 

over na willen praten.  

 

As it is in heaven (2004): 1 oktober 2021 

Het belang (en het 

gemis) van zingen. Dat 

hebben we in 

coronatijd wel ontdekt… 

‘Zoals in de hemel’. Een 

ontroerende Zweedse film 

over het leven dat soms een hel 

kan zijn, over de kracht om op 

te staan en je eigen stem vinden. En op het eind gaat de 

hemel open en zingen engelenkoren. Een visioen! 

 

Just Mercy (2019): 12 november 2021 

We volgen in dit op 

feiten gebaseerde 

verhaal de jonge 

advocaat Bryan Stevenson. In 

Alabama verdedigt hij in de 

jaren ’80 en ’90 vele zwarte 

gevangenen die ten onrechte 

ter dood zijn veroordeeld. Met hart en ziel strijdt hij, in een 

wereld die bol staat van racisme, voor ‘just mercy’: enkel 

wat barmhartigheid, genade, mededogen. Het blijft een 

actueel thema…  
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The Two Popes (2019): 21 januari 2022 

 

Een film gebaseerd op 

het aftreden van paus 

Benedictus en de 

verkiezing van paus 

Fransiscus in 2013. 

Twee pausen, die mens 

blijken te zijn, met 

vallen en opstaan. Twee zienswijzen, twee geloofstalen, 

twee zoektochten, twee worstelingen, één bijzondere 

vriendschap. 

 

Data: vrijdagavonden 1 oktober 2021, 12 november 2021, 

21 januari 2022 

Tijd: 19:00-22:00 uur 

Om 19:00u start de film: zoek dus voor die tijd een plekje. 

Na de film is er een nagesprek met wie wil. 

Plaats: Goede Herderkerk 

Begeleider: ds. Annelies Jans 

Opgave: kerkrentmeesters@goedeherderkerk.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kerkrentmeesters@goedeherderkerk.info
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Catechese groep 7 en 8 (en brugklas) 

uit JLK, GHK en GK 

 
Voor kinderen uit groep 7 en 8 

en brugklas, uit de 

Jachtlaankerk, de Grote Kerk 

en de Goede Herderkerk, is er 

catechese. Gezellig én 

leerzaam.  

Groep zeven komt samen in het 

najaar van 2021, in de Goede 

Herderkerk, onder leiding van ds. Annelies. Groep achters 

én brugklassers (die vorig jaar de catechese door corona 

moesten missen)  ontmoeten elkaar in het voorjaar van 2022, 

in de Jachtlaankerk, o.l.v. ds. Michiel.  

 

Met groep zeven hebben we het over de vraag: ‘Wat zie je 

en wat betekent het?’ We hebben het over allerlei dingen die 

je in en rond de kerk hoort en ziet. We vertellen verhalen, we 

gaan samen een keer ergens naar toe, we versieren kaarsen, 

je leert een paar woorden Hebreeuws, en nog veel meer.  

 

Met groep acht en de brugklassers ontdekken we de 

geheimen van de 40-dagentijd en Pasen. We gaan een 

vasten-challenge aan en vieren een Seidermaaltijd. Maar we 

gaan ook op pad en kijken over de muren van onze eigen 

kerk met een bezoek aan een synagoge en een katholieke 

kerk. 

Meer informatie bij:  

ds. Michiel: predikant@jachtlaankerk.nl, 06-42089096 

en ds. Annelies: predikant@goedeherderkerk.info,  

06-39183639 

mailto:predikant@jachtlaankerk.nl
mailto:predikant@goedeherderkerk.info
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Geloven 2.0: gespreksgroep voor 16+ 

uit JLK, GHK en GK 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Geloven 2.0”  is een platform voor jongeren van 16 jaar en 

ouder, die eens bewust en kritisch over (hun) geloof willen 

nadenken. Wat heb je meegekregen en wat kun je daar zelf 

mee? Hoe ontwikkelt zich dat? Verschillende thema’s en 

verhalen uit het christelijk geloof komen voorbij en onze 

ideeën en opvattingen houden we scherp tegen het licht. Hoe 

kijk je aan tegen God en Jezus, de bijbel, het leven en de 

wereld? Wat houdt je bezig? Wat vind je belangrijk? Waar 

heb je vragen bij?  

 

We komen 1x per maand bij elkaar. Geschikte dag en data 

spreken we onderling af. Aan het slot komt de mogelijkheid 

ter sprake om in een feestelijke dienst belijdenis van je 

geloof te doen, maar alleen voor wie dat wil en daaraan toe 

is. Wil je meedoen, of wil je meer weten?  

 

Contact: ds. Michiel de Leeuw,  

predikant@jachtlaankerk.nl / tel. 0642089096 

 

mailto:predikant@jachtlaankerk.nl
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Holy Soup voor 18+ers 

uit JLK, GHK en GK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elke laatste vrijdag van de maand komen we rondom een 

lekkere kop soep bij elkaar op verhaal in de Goede 

Herderkerk.  

 

Met jongeren uit onze drie kerken (en wie maar wil 

aansluiten!) koken en eten we samen. Figuurlijk gooien we 

ook allerlei ingrediënten in de soeppan: onze eigen verhalen, 

inzichten, vragen en antwoorden. Zo ontstaat er een heerlijk 

holy soepje! Schuif je aan? 

 

Data: elke laatste vrijdagavond van de maand 

Tijd: 17.30 - 20.30 uur 

Plaats: Goede Herderkerk 

Begeleider: ds. Annelies Jans 

Opgave: appje/mailtje naar ds. Annelies,  

06-39183639 / predikant@goedeherderkerk.info 

 
 

mailto:predikant@goedeherderkerk.info
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Groeien in geloof: 

gesprekskring over geloofsopvoeding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gesprekskring over geloofsopvoeding, bedoeld voor 

ouders van jonge kinderen.  

 

We gaan met elkaar op zoek naar antwoorden op vragen als: 

hoe geef je geloof een plek in de opvoeding van je kinderen? 

Wat heb je zelf meegekregen wat betreft geloof en wat 

betekent dat nu (nog)? Wat wil je doorgeven? Wat vind je 

belangrijk en waardevol? Het gaat over opvoeding, rituelen 

vormgeven, kinderbijbels, bidden, christelijke feesten vieren 

door het jaar heen, omgaan met life events. Alle relevante 

thema’s komen een keer voorbij. Vijf keer per jaar komen 

we op een dinsdagavond bij elkaar.  

 

Voor wie: alle beginnende ouders uit Jachtlaankerk,  

Goede Herderkerk en Grote Kerk 

Data: 5 oktober, 23 november, 1 februari, 29 maart, 24 mei 

Tijd: 20.00 – 21.30 uur 

Plaats: Jachtlaankerk 

Begeleider: ds. Michiel de Leeuw 

Opgave: predikant@jachtlaankerk.nl / 06-42089096 

mailto:predikant@jachtlaankerk.nl
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Spoorzoekers: 

gesprekskring voor de middengeneratie 

 

Aan de hand van de cursus 

‘Mensen van de Weg’ bespreken 

we actuele levensvragen. Zo leren 

we van en met elkaar. 

Nieuwsgierig naar deze cursus?  

Neem een kijkje via de QR: 

 

 

We starten in september en 

ronden in juni af met een 

gezamenlijke activiteit. 

Weet je welkom en schuif 

een avondje aan om te 

kijken of dit het spoor is dat 

jij zoekt!   

 

Wanneer: één keer per maand 

Waar: bij een kring lid 

Tijd: 20.00-21.30 uur 

Voor wie: Geïnteresseerden uit Goede Herderkerk,    

Jachtlaankerk, Grote kerk en omstreken! 

Meer weten: Corina Besteman, h.besteman@chello.nl,  

06-44046837 

mailto:h.besteman@chello.nl
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Taizéreis zomervakantie 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Met Apeldoornse jongeren uit verschillende kerken naar de 

inspirerende en gezellige kloostergemeenschap Taizé in 

2022? We hopen van wel!  

 

Je begrijpt: we kunnen er nu helaas nog niks over zeggen. 

Maar áls ‘ie doorgaat, dán de eerste week van de 

zomervakantie. Zet dus 9 t/m 17 juli 2022 vast in je agenda. 

  

Wil je op de hoogte gehouden worden van de plannen? Stuur 

dan een berichtje naar ds. Michiel de Leeuw 

(predikant@jachtlaankerk.nl / 06-42089096). Je kunt 

natuurlijk ook zelf al even rondkijken op de website van de 

gemeenschap van Taizé: https://www.taize.fr/nl.  

 

 

 

 

 

 

mailto:predikant@jachtlaankerk.nl
https://www.taize.fr/nl
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Programma Passage Apeldoorn West 
 

Passage is een christelijk-maatschappelijk vrouwennetwerk.  

Leden ontvangen het blad Passage. Het lidmaatschap loopt 

van januari tot december. We hebben boekenkringen en 

filmclubs. We hebben geen maandelijkse ontmoetingen 

meer, maar twee keer in het najaar en drie keer in het 

voorjaar een bijeenkomst. 

 

De bijeenkomsten zijn in de kerkzaal van de Goede 

Herderkerk (Asselsestraat 199), van 14.15-16.00 uur, vanaf 

dit seizoen op de dinsdagmiddag. 

 

2021 

19-10 Wereldwonderen, de 7 oude en de 7 nieuwe 

  Dhr. R. van Eck, Doornwerth 

Hij vertelt over de klassieke wereldwonderen die er niet 

meer zijn en over de  nieuwe wereldwonderen die staan in 

Amerika, Azië en China. Mooie foto’s en video’s, 

ondersteund met bijbehorende muziek. 

 

16-11 Stichting Ambulance wens. 

  Dhr. K. Veldboer, Rotterdam 

Hij vertelt over het werk van 270 geschoolde vrijwilligers 

die de laatste wensen van ernstig zieken willen uitvoeren . 

 

2022 

5-1 Nieuwjaarsontmoeting 

  In de Herberg, van 10 uur-11.30 uur 
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15-2 Jaarvergadering en “Onze prachtige Veluwe”.  

   Dhr. H. Kats, Apeldoorn 

 Hij vertelt over de omliggende bosgebieden en  het wild dat 

daar voorkomt, ook natuur en cultuur in het Paleispark en 

bos. In maart kunnen we een begeleide wandeling met hem 

maken. 

 

15-3 Mode van koningin Maxima 

                        Josine Hoogendijk, Ijsselmuiden 

                      Zij bespreekt op TV in Blauw Bloed de garderobe van onze 

koningin en zal dit  bij ons met verhalen en beelden 

toelichten. 

 

April Slotavond, gezamenlijk met de Maten,  

adres:  Koperslagersdonk 4-6, de Maten.  

Aanvang 19.45 uur 

  

“Parels uit de schatkist van de harpmuziek”. 

   Harpiste Regina Ederveen, Doornspijk. 

 Ze haalt attributen uit een schatkistje als opmaat voor het te 

spelen stuk, vertelt anekdotes erbij en geeft 

achtergrondinformatie. 

 

Informatie bij Mieke Bakker-Beun,  

secretaris van Passage Apeldoorn west 

06 47886909, mieke.beun@gmail.com. 

 Gasten zijn welkom! 

 

 

 

mailto:mieke.beun@gmail.com

