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Heksen en demonen 
 

“De grootste truc die de duivel ooit uithaalde was mensen 

ervan overtuigen dat ze hem vervolgden terwijl ze vrolijk de 

onschuldigen vermoordden.” 

Ed Simon 

 

Dit citaat komt uit het boek Pandemonium, dat begin dit jaar 

is verschenen. Het is een prachtig, rijk geïllustreerd boek 

over een donker en kwaadaardig onderwerp: de duivel en 

demonen. Hierin beschrijft Ed Simon hoe er in de loop van 

de geschiedenis over demonen is gedacht en vooral welke 

invloed dat denken op de wereld heeft gehad. Want de 

geschiedenis van demonen is volgens hem per definitie een 

geschiedenis van de wereld. In de symbolen en metaforen 

voor het kwaad die mensen gebruiken weerspiegelt zich iets 

van de tijdgeest. 

 

Pandemonium lees ik ter voorbereiding op de cursus over 

heksen die ik in het najaar zal geven.* In zijn boek heeft Ed 

Simons ruimschoots aandacht voor mensen die slachtoffer 

werden van demonen. Niet direct, maar indirect en op een 

vaak heel paradoxale wijze. Als slachtoffers noemt Simon 

bijvoorbeeld ketters en heksen. Deze mensen werden 

vervolgd omdat ze met de duivel in verband werden 

gebracht. Ze werden met andere woorden gedemoniseerd. 

En de vervolgers waren er stellig van overtuigd dat ze op 

hun brandstapels demonen uitrookten. Maar het wrange is 

dat de vervolgers zich op die manier misschien zelf wel tot 

de ergste demonen ontpopten. 

 

In de drie middagen van de cursus ga ik onder andere in op 

hoe zoiets kwaadaardigs als de heksenvervolgingen ooit 
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heeft kunnen plaatsvinden. Daarbij zullen we kijken naar de 

rol van de duivel en demonen, maar ook naar de tijd waarin 

de heksenjacht haar dieptepunt bereikte. Dat was niet zoals 

vaak wordt gedacht tijdens de Middeleeuwen, maar rond de 

tijd van de Reformatie. Dat was een periode vol 

onzekerheid, twijfel, oorlog en polarisatie. Gaan 

demonisering en een verwarde tijdgeest misschien hand in 

hand? Het is een vraag die aangeeft hoe de geschiedenis van 

de heksenjacht ook vandaag de dag nog relevant kan zijn. 

 

Ed Simon vat demonen trouwens vooral figuurlijk op, als 

metaforen voor het kwaad. Maar hij wil het demonische ook 

weer niet afdoen als ‘slechts symbolen’. In zijn boek sluit 

hij daarom een indringende passage, over de gruwelijke 

verschrikkingen die mensen elkaar in het verleden hebben 

aangedaan en - helaas - nog altijd aandoen, af met de 

woorden: ‘Dus, vraag je je af, bestaan er demonen?’ Het is 

een vraag die ik zo een-twee-drie niet met zekerheid durf te 

beantwoorden. Al weet ik wel dat er altijd weer mensen zijn 

geweest die ondanks de verdrukking opstonden tegen het 

kwaad. En ik hoop en geloof dat zulke verlossende ‘engelen’ 

er ook altijd zullen blijven. 

 
Klaas Douwes 

 

 

 

* De cursus vindt plaats op donderdagmiddag 10 november, 

24 november en 8 december 2022, van 14.00 - 15.30 uur 

(inclusief pauze). U bent van harte welkom! Opgeven kan 

via: kdouwes@gmx.com  
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Gezamenlijke Diaconie 
 

De collectes voor Artsen zonder Grenzen die we in juli en 

augustus hadden hebben  € 1026,95 opgebracht. Een heel 

mooi bedrag. Daar zullen ze ongetwijfeld  blij mee zijn. 

Blij waren ze ook bij de Kap; zij kregen de opbrengst van 

mei en juni en bedankten alle gevers in de Regentessekerk. 

Momenteel zamelen we geld in voor Amma Lamai. Voor 

moeder en kind in Sri Lanka. 

 

November en december zijn de maanden waarin we een 

doel dicht bij huis hebben. De Voedselbank in Apeldoorn. 

Helaas is die broodnodig, nu meer dan ooit. Op de website 

staat dat meer dan 600 mensen daar wekelijks geholpen 

worden. Ruim 60 vrijwilligers werken er om alles in orde te 

maken. Ook proberen ze mensen te helpen om uit hun 

moeilijke  situatie te raken. 

 

Alle gevers, hartelijk dank. U kunt ook een bedrag 

overmaken naar: penningmeester Regentessekerk NL 16 

INGB 0001122119. Wilt u dan vermelden voor welk 

collecte doel het is bestemd? 

 

namens de commissie 
Ada Stafleu 
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Vanuit de VVR en de stichting en ander nieuws 
 

 

Vanuit de VVR  

We tellen niet maar we hebben het er 

wel eens over dat het kerkbezoek wat 

terugloopt. Of dit nu nog steeds een    

post-covid effect is of dat er andere redenen zijn is niet 

duidelijk, maar wilt U het herstemde orgel horen en de 

boeiende overdenkingen zult U toch echt naar de kerk 

moeten komen. Samen zingen bevordert ook de 

gemeenschapszin. Verder zijn er lopende zaken die minder 

boeiend zijn om te vertellen. Wel wordt er gewerkt aan de 

voorbereidingen voor de eindejaarsweken. Het is interessant 

de ontwikkelingen van de beleggingen te volgen. Vrolijk 

wordt je daar niet van want alle cijfers vertonen een 

neerwaartse trend en wat we in het verleden wel konden 

doen nl. de tekorten aanvullen met de opbrengst van 

beleggingen zal zeker dit jaar niet lukken. Vanuit de 

Protestante kerk horen wij ook geluiden waarbij men zich 

zorgen maakt over de financiële ontwikkelingen.  

 

Maar ik wil de woorden van het gebed van afgelopen 

zondag herhalen: God, schenk ons kalmte om te aanvaarden 

wat wij niet kunnen veranderen, moed om te veranderen wat 

wij wel kunnen veranderen en wijsheid om het verschil 

hiertussen te zien. 

 

Vanuit de stichting 

We worden ook geconfronteerd met stijgende kosten en 

vooral de stook- en energiekosten nemen toe en als het zo 

doorgaat kunnen die fors omhoog gaan. Het ‘voordeel’ van 

een kerk is dat warme lucht omhoog stijgt  
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en dat kerken niet gebouwd zijn in tijden dat energiekosten 

een groot probleem waren, althans niet als zodanig ervaren 

werden. Hoge kerken zijn ontstaan vanuit het verlangen 

dichter bij het goddelijke te zijn, maar als je beneden in de 

kou zit heb je daar niet zoveel aan.  

 

Aan alle kanten proberen we kosten te besparen en de 

verwarming is ook een graad lager gezet. Houd er in ieder 

geval met uw kleding rekening mee.  

 

Alle registers van het orgel doen het weer zuiver dus die 

kunnen allemaal opengetrokken worden.  

Verder zijn er wat vaste inspecties uitgevoerd en alleen het 

schilderwerk moet nog gepland worden.   

Voor de VVP is er nog een vacature in het bestuur, dus 

aanmeldingen zijn welkom. 

 

Jaarvergadering 

De jaarlijkse ledenvergadering van de VVR (tevens van 

VVP en NPB) is dit jaar op 6 november na de kerkdienst.  

Er zijn 2 redenen: Het is praktisch en de stookkosten zijn 

minder. Na het koffiedrinken met een hapje en een drankje. 

En hopelijk gezelligheid. Verdere informatie en uitnodiging 

volgt nog.  

We hopen dan ook inhoudelijke mededeling te kunnen doen 

over de gesprekken met de Remonstranten. Na een aantal 

positieve gesprekken lijkt er een doorbraak mogelijk te zijn 

en we willen op die weg verder gaan.  

Mede namens alle bestuurs- en kerkenraadsleden een 

hartelijke groet. 

 
Arend van der Beek, voorzitter 
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Vanuit de kerkenraad 
 

Was u ook zo onder de indruk van de begrafenis van 

koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk? 70 jaar 

koningin van 1952-2022, in 1953 in de Westminster Abbey 

gekroond voor het leven door de Aartsbisschop van 

Canterbury. Als vorstin stond zij boven de partijen, toonde 

een enorme arbeidsethos en regeerde zij met grote 

toewijding tot aan haar dood.  

 

Elizabeth was een toonbeeld van standvastigheid, die zich 

hield aan wetten en etikette en die door haar optreden en 

houding het Verenigd Koninkrijk bij elkaar hield. Ze 

beloofde al op haar eenentwintigste zich haar hele leven in 

te zetten voor het koninkrijk. U hebt het allemaal kunnen 

lezen en zien in de periode tussen haar overlijden en de 

bijzetting in de St. George’s Chapel in Windsor Castle. Het 

begon al met de speech waarin haar zoon en opvolger 

koning Charles III haar sympathiek en liefdevol herdacht en 

eindigde met de mooie zin ‘…May flights of angels sing thee 

to the rest.’  Een andere persoonlijke vorm van genegenheid 

voor zijn moeder kwam tot uiting in het rouwboeket dat op 

de dag van de begrafenis op haar kist lag en door de koning 

zelf was samengesteld uit bloemen uit de koninklijke tuinen, 

waarbij de witte mirte - symbool van geluk en 

vruchtbaarheid - afkomstig was van een stekje van 

Elizabeths bruidsboeket.  
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Elizabeths diepe geloof in God kwam prachtig tot uiting in 

alle plechtige bijeenkomsten, waarvan de hele wereld 

getuige kon zijn, en van waaruit een positieve straling ging 

en de waarde van het geloof. Mij vielen de inhoudsvolle 

gezangen op, zoals de mooie Psalm 23 The Lord is my 

Shepherd, de prachtige muziek, de koren in die 

indrukwekkende oude gebouwen met zoveel geschiedenis, 

de woorden die werden uitgesproken, zoals door de 

aartsbisschop van Canterbury, waarin hij onder meer op 

subtiele wijze wees op het feit dat het Elizabeth nooit te 

doen was om de macht, zoals waarop tegenwoordig maar al 

te veel mensen zich laten voorstaan. Zou dit doorgedrongen 

zijn bij de vele machthebbers die daar zaten of luisterden? 

De hele ceremonie was een gebeurtenis, die menigeen niet 

gauw zal vergeten. 

 

Maar nu naar dichterbij. Zoals iedereen inmiddels wel weet 

gaat de Remonstrantse Gemeente Apeldoorn, vanaf 1 

januari a.s. vallen onder de Remonstrantse Gemeente 

Oosterbeek. De predikanten dr. Annemarieke van der 

Woude en ds. Joost Röselaers zullen vanaf die datum aan de 

leden en vrienden van de RGA pastoraat kunnen verlenen en 

ook in 2023 een paar preekdiensten houden. Omdat ons een 

derde deel van de Regentessekerk echter nog steeds niet is 

verkocht en om om die reden Utrecht tot handelen aan te 

zetten, heb ik een tijdje geleden al meegedeeld dat ik per 1 

januari ’23 zal ophouden met voorzitter/secretaris van de 

RGA te zijn. Wim Sips zal dan ook volgen, want in je eentje 

in de kerkenraad zitten is niet mogelijk.  

 

Gelukkig zit er nu weer beweging in en is er constructief 

overleg, ook op verzoek van de partners. Ik heb er bijzonder 

sterk en dringend op aangewezen er nu echt vaart achter te 



8 

zetten, zodat alles nog voor het einde van het jaar geregeld 

kan zijn. Laten we hopen dat dit zal slagen. Dan kan de 

RGA officieel opgeheven worden en kunnen wij als 

Werkgroep Remonstranten Apeldoorn (WRA) verder gaan. 

Inmiddels gaan al de activiteiten gewoon door als altijd. 

Ik hoop dat het iedereen naar omstandigheden goed gaat. U 

allen alle goeds toegewenst, en de zieken veel beterschap. 

 
Renny van Heuven, voorzitter/secretaris RGA 

 

 

 

 

Themacafé 
 

Het themacafé  heeft dit seizoen een 

mooie start gehad met de bijzondere 

houtsculpturen van Wiebe van 

Dingen. En ook de komende cafés 

beloven weer heel fijn te worden, we 

kennen de mensen die een presentatie gaan geven heel goed 

van alle vorige keren dat ze optraden! 

 

Op 20 oktober zal Frieda Wielinga komen met “Joodse 

sprookjes en verhalen”. En vertellen kan ze! 

 

Een half jaar te vroeg? Of een half jaar te laat? Maar voor 

Bach is er altijd tijd! Op 17 november komt Rob over de 

Linden spreken over “Met Bach van Goede Vrijdag naar 

Pasen”. Natuurlijk laat hij ons ook hóren, waarover hij 

spreekt. 
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Zoals altijd bent u van harte welkom, ook met een 

introducee, vanaf 16.30 uur voor een lekker drankje in de 

achterzaal van de Regentessekerk.  

Om 17.00 uur begint de presentatie, waarna er verse soep 

met lekkere broodjes zal zijn. We sluiten dan rond 18.30 uur 

af met koffie of thee. De kosten zijn 5 euro per persoon. 

 

Wij zien u graag op elke derde donderdag in de maand! 

 
Team Themacafé 

 

 

Herfstlunch in de kerk 

 

Hoe lang is het geleden dat we 

met een groot gezelschap aan een 

lange tafel in de achterzaal zaten 

te eten? Dat was in januari 2020. 

In november 2021 hebben we nog kleinschalig een keer 

kleine tafels gedekt voor broodjes enzo. Maar nu willen we 

weer uitpakken met een grote tafel, een voorafje, een 

hoofdmaaltijd en toetjes. Doen jullie mee? 

 

We gaan het op zondag 30 oktober 2022 weer proberen.  

Na de koffie een drankje, dan de tafel dekken en rond half 

een aanschuiven voor een maaltijd, als vanouds.               

En voorlopig is het voor de oude prijs: € 5,- per persoon. 

Het kookteam verheugt zich erop.  

 

Voor opgaven komt er een lijst in de achterzaal. Wilt u 

daarop ook telefoonnummer of mailadres vermelden? We 

kunnen u dan informeren als het onverhoopt toch niet kan 

doorgaan. 
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Opbellen of mailen kan natuurlijk ook.                                       

 

Christien de Graeff
   

055-3553005  degraeff@telfort.nl.
 

Mies de Haan   055-3122111    

dehaansiegelaar@planet.nl                             
                           

 

Ada Stafleu 055-5211185 stfl.apel@wxs.nl   

 

 

10 december - een 
jubileum   

 

Dit jaar bestaat de Apeldoornse werkgroep van Amnesty 50 

jaar. Dat gaan we vieren op zaterdag 10 december, de Dag 

van de Rechten van de Mens. In het Stadhuis waar we van 

14.00 tot 21.00 uur de ruimte hebben voor een mooi 

programma. Met muziek en gedichten, onder andere van 

onze stadsdichters.  

En er zijn natuurlijk brieven die u kunt (over)schrijven.  

En posters en foto’s en videopresentaties van verschillende 

jaren. 

 

U kunt langs de kramen lopen van een aantal goede doelen, 

die bij Mondial zijn aangesloten. Ze verkopen prachtige, 

bijzondere artikelen. En u kunt voorbeeldbrieven ophalen 

om aan een van de vele tafels te gaan zitten schrijven. 

Intussen luistert u naar levende muziek en gedichten, die 

van tijd tot tijd te horen zijn. Voor wie liever stilte heeft, 

zijn er kamers zonder geluid.  

Er komen mensen van ons langs met koffie en thee en af en 

toe een hapje. De burgemeester gaat de schrijfmarathon 

openen; dan is er ook taart! 

 

mailto:dehaansiegelaar@planet.nl
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Om ongeveer 19.00 uur begint een fakkelwake op het 

Marktplein. Misschien wilt u een fakkel overnemen van 

iemand uit de kring en een kwartiertje daar staan. In het 

donker, denkend aan mensen die onze steun zo nodig 

hebben. Alles is gratis. Alleen vragen we een klein bedrag,  

€ 2,- voor de verzending van uw brieven. 

De werkgroep verwelkomt u op elk tijdstip tussen 14.00 en 

19.00 uur.. 

 
Ada Stafleu 

 

 

Activiteiten 

Zoals u hebt gelezen zijn er weer verschillende activiteiten 

in de Regentessekerk, o.a. de cursurs ‘Heksen’, het 

themacafe en de seizoens lunches.  

Ook heeft de Leerhuiscommissie weer een een aantal  

2-wekelijkse bijeenkomsten georganiseerd, te beginnen 

op 11 oktober. Deze keer in de Doopsgezinde kerk. 

 

We maken u vast attent op het ‘Themacafé in Kerstsfeer’ dat 

op 15 december gehouden wordt. 

 

Uitgebreide informatie over dit alles vindt u in het 

activiteitenboekje 

 

 

Helaas in dit nummer geen bijdrage voor de rubriek    

‘Ingezonden door ….U’. Heeft u misschien ergens nog een 

mooi gedicht of een leuk citaat? 
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GroeneKerken.nl  
 
Vanuit de overtuiging dat geloof   

en verduurzaming alles met elkaar 

te maken hebben stimuleert GroeneKerken (opgericht in 

2011) geloofsgemeenschappen om concrete stappen te 

zetten in verduurzaming. Dit doen zij o.a. met een 

nieuwsbrief die prikkelt tot actie en een uitgebreide toolkit 

met praktische informatie. Een paar voorbeelden uit de 

agenda: 

 

10 oktober in Heerenveen: Presentatie vanhet boek ‘Geloof 

en een hoop zonnepanelen’door schrijver Kees Posthumus. 

 

Tot 9 oktober: Kerk op de Floriade organiseert mooie en 

inspirerende bijeenkomsten in de Tiny Church en de tuin op 

de Floriade. 

 

8 – 15 oktober: Week van de duurzaamheid op de Veluwe 

 

Nog tot 31 oktober: NK Tegelwippen. Welke gemeente wipt 

de meeste tegels en vervangt ze door groen? 

 

17 oktober – 14 november: Hoe groen is de Bijbel? 

Webinars voor voorgangers en predikanten. 

 

Het is de moeite waard om de uitgebreide website 

www.groenekerken.nl eens te bezoeken. 
 

 

http://www.groenekerken.nl/

