Zondag 13 januari 2019
Julianakerk - 10:00 uur

Nieuwsbrief Protestantse Wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost
Deze zondag
Voorganger op zondag 13 januari is ds. Corma Baas.
Vanaf deze zondag lezen we in de kerk het Bijbelboek Esther. Elke week een hoofdstuk. Deze week
hoofdstuk 1, waar we terechtkomen aan het hof van Ahasveros. Volgende week (20 januari) verschijnt
Esther in beeld, genoemd bij haar Perzische naam, want zij droeg de Hebreeuwse naam Hadassa.
We zullen dan met elkaar in het avondmaal brood en beker delen, om te vieren dat God op onze
levensweg bij ons wil zijn.
De viering is rechtstreeks te beluisteren via https://pwano.nl/kerkdienst-rechtstreeks/.

Bloemengroet
De boeketten worden bezorgd door leden van de Bloemendienst.
Voor in de kerk liggen enveloppen met kaarten bestemd voor de ontvangers van de bloemengroet.
U als gemeente kunt als groet uw naam op de kaarten vermelden.

Geboorteroos
Deze week bereikte ons het bericht dat op 14 november Jens is geboren. Hij is de zoon
van Carlien Osinga en Dick Smorenberg en broertje van Jonna en Joep. Met deze roos
willen wij de hartelijke felicitaties overbrengen namens onze gemeente.

Collectes 13 januari
•

•
•

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie: Citypastoraat.
De Herberg aan de Deventerstraat is voor een deel van de bezoekers de enige plek waar ze terecht
kunnen voor contact, een helpende hand, een kopje koffie of een maaltijd. Dat het Inloophuis in
de winter ruimer open is, wordt zeer gewaardeerd. De kerken van Apeldoorn zijn al jaren nauw
betrokken bij dit diaconale werk. Uw bijdrage wordt gevraagd als teken van verbondenheid met
de Stichting Citypastoraat die de voortzetting van dit werk mogelijk maakt.
De tweede collecte is iedere week bestemd voor het pastoraat in onze wijkgemeente en voor
onderhoud van de gebouwen.
De derde collecte is voor de wijkkas.

Overleden
 Op donderdag 3 januari 2019 is overleden op de leeftijd van 91 jaar de heer Siemon de Bruijn,
geboren 31 januari 1927. Sinds 5 juli 2017 was hij weduwnaar van Adriana Kalis. De uitvaartdienst
werd in besloten kring gehouden op dinsdag 8 januari in Rotterdam, waarna de begrafenis
aansluitend plaats vond in het familiegraf te Rotterdam. In de gedachtenisdienst in Talma Borgh
zal de heer De Bruijn herdacht worden en bidden we voor zijn gezin.

Van de diaconie
We gaan in het nieuwe jaar door met inzamelen van producten voor de Voedselbank. Voor januari
is het product van de maand: houdbare melk.
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‘dit raakt mij’
Zondag 27 januari van 15:15 - 17:30 uur in de Julianakerk:
Filmvertoning: No place for a rebel
Een film maken over een (ex)-kindsoldaat is manoeuvreren in een
mijnenveld van clichés. Hen portretteren als de slachtoffers van
geweld, de ‘lucky few’ die een tweede kans krijgen. Anderzijds als
brute, gehersenspoelde moordmachines. Niet alleen doet
dergelijke verbeelding geen recht aan hun identiteit, het is ook
misleidend.
No place for a rebel
Zestien jaar nadat Opono Opondo als kind werd ontvoerd door de Lord’s Resistance Army (LRA), de
rebellengroep van Joseph Kony in Noord-Oeganda, weet hij te ontsnappen en het leger te verlaten.
Thuis staat hij voor een nieuwe uitdaging: weer een ‘gewoon’ leven op te bouwen en zich te verzoenen
met zijn familie.
Zijn voormalig kameraad, LRA-topcommandant Dominic Ongwen is ook gedeserteerd. Hij wordt
opgepakt en berecht door het Internationaal Strafhof in Den Haag. Deze rechtszaak confronteert
Opono met vragen over schuld en verantwoordelijkheid. Hij neemt een belangrijk besluit om zijn eigen
toekomst te redden.
Na afloop is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de filmmaker(s) Maartje Wegdam & Ariadne
Asimakopoulos. Gespreksleider is Arie Jansen. Muziek: Thea Katerberg , dwarsfluit.
Op YouTube is een trailer van deze film te zien: https://www.youtube.com/watch?v=5FnG19bzxxo.

Muziek-Theater-Avond
Vanaf vandaag zijn de toegangskaarten beschikbaar voor de Muziek-Theater-Avond op 15 februari.
U kunt een avondje heerlijk genieten van minstens 15 verschillende optredens van diverse
gemeenteleden! Uiteenlopend van een toneelstukje tot koorzang, van een vertelling tot gitaartrio, van
solozang tot improvisatietoneel, en alles daar tussenin.
Zoveel variatie op één avond, daar wil je toch bij zijn? Haal snel een kaartje!
Jesse Bijl, Mirjam en Erik Kistemaker, Carla van Vliet

Actie Kerkbalans 2019 (nog 2 lopers nodig)
Nog een weekje en dan start de actie Kerkbalans al weer.
De actie Kerkbalans 2019 loopt van vrijdag 18 januari tot en met vrijdag 1 februari.
Wij zijn een grote wijkgemeente en hebben dan ook zo’n 2150 enveloppen te
bezorgen (verdeeld over 176 loper-wijkjes). Trouwe lopers helpen ieder jaar weer,
maar er zijn altijd wel wat vacatures.
Via een mail-oproep gingen 12 vacante loop-wijkjes ‘in de aanbieding’ en wat denkt u: Binnen no time
waren er 10 kandidaten gevonden. Grote klasse! Nu zoeken we dus nog 2 lopers.
Lopernr:
02_05
14_06

enveloppen:
15
12

In de volgende straten:
De Beukenhaag, De Rozenhaag, De Stille Tuin, Waterlei
Burg Jhr Q v Uffordln, Hester Hoofterf

Wie maakt me los? Meldt u dan aan bij ondergetekende. Alvast dank.
Namens de kerkrentmeesters,
Bauke Vlas, Coördinator actie kerkbalans, b.vlas@upcmail.nl, 06-34384110

Huiskamergesprekken
De mensen die zich opgegeven hebben, hebben deze week een uitnodiging ontvangen. Is er volgens
u iets misgegaan? Stuur een reactie naar gesprek@pwano.nl of bel naar ds. Jaap Kappers: 7519430.
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Giften wijkkas
Ontvangen voor de wijkkas: € 10 van dhr. E. (sep); € 50,- mw. I.; € 25,- mw. T. ; € 40,- mw. H.;
€ 80,- dhr+mw. R.; € 80,- dhr+mw. K.; € 50,- fam. Y.; € 125,- mw. H.; € 25,- dhr+mw. P.;
€ 50,- mw. dH.; € 100,- dhr+mw. H.; € 50,- dhr+mw. vR.; € 50,- dhr+mw. S.; € 5,- mw. P. en
€ 50,- mw. B. In oktober en november brachten de collectes tijdens de vieringen in Kon. Wilhelmina
€ 172,05 op. Alle gevers hartelijk dank!

Korenconcert in Apeldoorn
Op zaterdag 9 februari as. geven de koren Choir4Hope uit Barneveld o.l.v. Peter Overduin en het
Chr. Apeldoorns Mannenkoor o.l.v. Jacob Schenk een gezamenlijk korenconcert in de Mariakerk,
Hoofdstraat 18 te Apeldoorn.
Verder werken aan deze avond mee sopraan Annelies Schep, pianist Gezinus Veldman en organist
André de Jager. Het belooft een zeer afwisselende avond te worden waarin ook plaats is voor
samenzang van bekende liederen.
De opbrengst van deze avond is voor de kankerbestrijding. In het bijzonder voor de stichting Support
Casper van de bekende arts Casper van Eijck. Deze stichting financiert onderzoek naar alvleesklierkanker. Op de avond zelf zal het doel verder worden toegelicht.
Aanvang: 20.00 uur. Kerk open: 19.30uur. Toegangsprijs 10.- p.p. t/m12 jaar 5.-p.p.
Kaartverkoop en inlichtingen: Diana Pul, 0342-412602 of info@jdpul.nl.
CLC Boeken en muziek, Asselsestraat 58 te Apeldoorn.
Verder zijn er kaarten bij de koorleden en 's avonds aan de kerk verkrijgbaar.

Vierde steenlegging
De werkgroep Gedenkstenen Joods Apeldoorn legt op zondag 20 januari a.s. opnieuw een serie
gedenkstenen op drie Apeldoornse adressen waar vandaan tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden
zijn weggevoerd. Het is de vierde steenlegging. Er zullen ook familieleden uit Israël bij aanwezig zijn.
Belangstellenden zijn om 13.00 u. welkom in de Anne Frankschool aan de Regentesselaan 34.
Van daaruit start een rondgang langs de drie gedenkplekken waar stenen worden gelegd.

VONO verkoop
Wilt u ook de nieuwe wasstraat van Kleiboer proberen aan de Zutphensestraat? De wasbonnen kunt
u bij VONO kopen. Nergens goedkoper. Natuurlijk blijft de wasstraat aan de Sleutelbloemstraat ook
bestaan. Naast de autowasbonnen kunt u terecht bij de VONO stand voor rode wijn, verschillende
soorten kaas, biologische appelsap en chocola. Door uw koop steunt u de projecten in Albanië.

Bijeenkomst Confessionele Kring Apeldoorn
Datum/tijd: woensdagavond 30 januari 2019, 19.30 uur.
Onderwerp: ‘De vroege kerk, spiegel naar het heden’. Spreker: Dr. Marten A. van Willigen.
Locatie: Eben Haëzerkerk, Zonnedauw 8, Apeldoorn. Toegang vrij.

Agenda
Zondag 20 jan.

10.00 u.

Zondag 20 jan.
Zondag 27 jan.

13.00 u.
15.00 u.

Viering van Schrift en Tafel.
Voorganger: ds. Henk Boter
Steenlegging Joods Apeldoorn
‘dit raakt mij’ film: No place for a rebel
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Dienstrooster 13 januari
Voorganger
Organist
Ouderling van Dienst
Ouderling Schuijlenburg
Diaken van Dienst
Kerkrentmeester
Lector
Koster
Ontvangst
Koffieschenkers
Bloemendienst

Ds. Corma Baas
Agnes Kievit
Kinderoppas
Co Terwal
Thialda Nieuwenhuis
Nevendienst 1
Judith Manenschijn
Judith Scheffer
Nevendienst 2
Ingeborg Koning
Geluid en
Bert Langendijk
Kris van Es
Beeldschermen
Joël of Nicole Remmerts
Bert Ebbe
Nieuwsbrief
Marlous Cnossen
Hans van Bosheide
Drukwerk
Frits Reupkes
Alie Beekman en Hermien Wagenvoord
Ana en Arie Huijgen, Greet Sickman en Nel Rigter
Nel Buist, Willy Schouten en Hermien Wagenvoord

Ruilingen en andere roosterwijzigingen s.v.p. doorgeven via rooster@pwano.nl.
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henkboter@pwano.nl
06-41 86 69 82
Predikant:
Ds. Jaap Kappers
jaapkappers@pwano.nl
055-751 94 30
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Anke Buntjer
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Miep de Jonge
055-366 13 06
autodienst@pwano.nl
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Bloemengroet: Jaap Laning
bloemen@pwano.nl
055-301 02 05
Wijkkas:
wijkkas@pwano.nl
NL06 INGB 0003 4681 47
t.n.v. Prot. Wijkgem. Apeldoorn-Noordoost
Diaconie Noordoost:
diaconie@pwano.nl
Giften diaconie:
penningmeesterdiaconie@pwano.nl
NL92 RABO 0133 9689 79
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Apeldoorn
Koster: (Julianakerk)
055-3663625
koster@pwano.nl
Website:
https://pwano.nl/

jaargang 6, nummer 2

