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als de aarde schudt…

naar een Ugchelse schat
SCHATGRAVEN

met wankele tred
gaat het paard het ijs op
krakt er dan doorheen
want drinken, dát zal hij
zijn bek druipt verzadigd

Ugchelse Tanka

Op de laatste woensdag- 
morgen van de maand kunt 
u goederen brengen voor de  
Waterloopleinmarkt.
Er is iemand aanwezig tussen 
9 en 11 uur en tussen 18.30 en 
20.30 uur.
Kleine goederen zijn van harte 
welkom, meubels en andere 
grote dingen kunnen we helaas 
niet aannemen I.v.m. ruimte- 
gebrek.

- vanaf woensdag 22 februari de 
Vastenmaaltijden weer gevierd 
worden? 
- deze korte vieringen, elke 
woensdag t/m 5 april, om 18.00 
u in de Bronkerk zijn?
- dat er naast zingen, een ge-
dicht en een bijbelfragment een 
sobere maaltijd van soep en 
brood bij is?
- dat we zo samen proberen 
ons bewust te worden van deze 
bijzondere weken op weg naar 
Pasen?
- dat we u hartelijk uitnodigen 
hierbij aanwezig te zijn?

De voorbereidingscommissie

Foto Schatkamer OLV : Chris Geurink

Goederen voor de  
Waterloopleinmarkt

Nico
 Paasgroetenactie 2023

Ieder jaar worden via de Paas- 
groetenactie vanuit het hele land 
tienduizenden paaskaarten naar 
gevangenissen gestuurd. Ook in 
de Veertigdagentijd 2023 organi-
seert de Bronkerk deze actie om 
aan gedetineerden een kaartje te 
sturen met Pasen. 

Ook al weet u niet precies wie 
deze kaart ontvangt, u mag ervan  
overtuigd zijn dat een bemoedi-
gende groet de gedetineerden 
erg goed doet. Het is een feeste-
lijke gebeurtenis als de kaarten in 
de kerkdienst in de gevangenis  
worden uitgedeeld.
Het ontvangen van een paasgroet 
doet goed. Gevangenen realiseren 
zich dat er mensen zijn die zich 
inleven in hun situatie. “De vrouw 
die dit geschreven heeft, kent mij 

helemaal niet en toch krijg ik deze 
kaart,” was de verbaasde reactie 
van een vrouwelijke gedetineerde 
toen ze een paasgroet ontving.

U kunt de kaarten vanaf 19 februari 
ophalen in de Bronkerk. 
Vermeld een mooie tekst en uw 
naam  (niet uw adres!) op de kaart.

Als u een 2e lege kaart met post- 
zegel in een verzamelenvelop doet, 
kan de gedetineerde zelf ook een 
kaart versturen aan een dierbare. 
Daar wordt namelijk altijd dankbaar 
gebruik van gemaakt. “Een man 
was zo blij met zijn kaart, hij had 
zijn familie nog niet kunnen berei-
ken en had geen geld voor een 
telefoonkaart. Hij had gebeden om 
een oplossing en de kaart voelde 
voor hem als gebedsverhoring”.

De kaarten kunnen worden  
verzonden naar het centrale adres:
Protestantse Kerk in Nederland
T.a.v. Paasgroetenactie
Postbus 8504
3503 RM  Utrecht

De kaarten kunnen t/m 5 maart 
worden opgestuurd. Ze worden 
daar gesorteerd en verdeeld over 
alle penitentiaire inrichtingen in 
zowel Nederland als in het buiten-
land. 

Wilt u meer weten over de  
actie, kijk dan op protestantsekerk.
nl/paasgroetenactie. Hier staan 
ook tips voor teksten die je op de 
kaart(en) zou kunnen schrijven.

We hopen dat velen van u 
paasgroeten zullen sturen!

Wist u dat :

>> Lees verder op pagina 11
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD

Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2850 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl 
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl 
Druk: VESO, www.vanelst.org 

Eindredacteur van deze Bron
Nico van Dam, tel. 3124044
Eindredacteur volgende Bron:
Chris de Winter, tel. 10917060
Fotograaf van deze Bron: 
Willem Jan Hagens, tel. 06-11420953
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 8 mrt
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 27 februari 19 uur. 

Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
bronadvertenties@bronkerk.nl 
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 06-55588273

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Zalencentrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder: Mw. Angelike Soulier
beheerder@bronkerk.nl 
Predikanten: 
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Vacature  
Kerkenraad:
Voorz.: Mw. D. Brands
tel. 06-37352918
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293
scribaKR@bronkerk.nl 
Kerkelijk bureau: Collectebonnen, 
Vragen en Ledenadministratie
kerkelijk.bureau@bronkerk.nl
Voor dringende zaken:
tel. 5411491 of 06-15017286

Bankrekeningen: Bronkerk Ugchelen
NL36INGB0000833184 en 
NL88RABO0303318635
Diaconie Prot.Gem. Ugchelen
NL72RABO0103115773
 
Meer informatie: www.bronkerk.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
Politie: Petra van Doorn, 0900-8844 
spreekuur dinsdag 18.30-19.30 uur
politiebureau Europaweg

Vereniging Dorpsraad Ugchelen:
Secretaris en ledenadministratie:
Harco Wolters, tel. 5215008
E-mail: info@dorpsraadugchelen.nl

Noaberschap Ugchelen
Wineke Blom, tel. 06-41816541
Annemieke Debets, tel. 06-14976776
Marja de Winter, tel. 06-14479822
  
Vereniging Ugchelens Belang:
Dorpshuis: tel.nr.: 5335144
E-mail: secretaris@ugchelensbelang.nl 

Huisartsenpraktijk Ugchelen
M. Flenter-Tiemessen, T. Rekveldt en
I. Roodenburg-Nouwen
Bogaardslaan 56, tel. 5333361

Huisartsenpraktijk Ugchelse Kei
C.J. Haverkamp en T. Mons
Bogaardslaan 56, tel. 5331510
Tijdens avond, nacht en 
in het weekend tel. 0900-600-9000
Alarmnummer: 112
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Kerkdiensten

Levend Kerstverhaal
Geef je op een doe mee!

Februari
wo 22   Mattheüs 6:1-18
Bid als volgt
do 23   Mattheüs 6:19-34
Kijk naar de vogels
vr 24    Mattheüs 7:1-12
Zoek en je zult vinden
za 25   Romeinen 5:1-11
Leven in vrede met God
zo 26   Romeinen 5:12-21
Door één mens
ma 27  Romeinen 6:1-15
In dienst van God
di 28    Romeinen 6:15-23
In dienst van de gerechtigheid

Maart
wo 1    Numeri 10:11-36
Op weg met God
do 2    Numeri 11:1-9
Vuur van de HEER
vr 3     Numeri 11:10-23
Gedeelde last
za 4    Numeri 11:24-35
Onverzadigbaar
zo 5    Psalm 106:1-23
De zonde van onze voorouders (1)
ma 6   Psalm 106:24-48
De zonde van onze voorouders (2)
di 7     Numeri 12:1-16 
Zo bescheiden als Mozes
wo 8   Numeri 13:1-3,17-24 
De eerste druiven

Ook dit jaar hebben de leden van 
de Bronkerkgemeente laten zien 
dat zij het thema van Actie Kerk-
balans 2023: Samen voor de 
kerk van morgen, een warm hart 
toedragen: Dat zij willen werken 
aan de Bronkerk van morgen is 
zichtbaar vanwege de financiële 
toezeggingen die we de afgelo-
pen weken hebben ontvangen. 
Op dit moment is het resultaat 
voor de actie kerkbalans een 
toezegging die het verwachte 
bedrag van 147.000,00 overtreft. 
We willen iedereen heel hartelijk 
bedanken voor deze toezeggin-
gen, een prachtig resultaat. Waar 
we ook heel blij mee zijn is dat 
bijna 30% van de toezeggingen 
digitaal zijn binnengekomen, en 
dat is een prachtig en positieve 
start van deze nieuwe ontwikke-
ling. 

Graag willen we de werkgroep 
Actie Kerkbalans en alle lopers 
die ook dit jaar weer gezorgd 
hebben voor een perfecte orga-
nisatie en de verwerking van alle 
gegevens, in het zonnetje zetten, 
want jullie hebben geweldig werk 
geleverd. 

Voor iedereen die dit geweldig 
resultaat mogelijk heeft gemaakt, 
heel hartelijk bedankt. Namens 
de werkgroep Actie Kerkbalans.

Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) 
Informatie over de Bronkerk leest u 
ook in de digitale nieuwsbrief (DNB). 
Hiervoor kunt u zich aanmelden via: 
aan_afmeldendigitalenieuwsbrief@
bronkerk.nl
Onze Lieve Vrouwekerk  
(http://www.emmaus-apeldoorn.nl).
Informatie over diensten en activi-
teiten kunt u ook lezen in de digitale 
nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich  
aanmelden via: info@sintfranciscus-
parochie.com
Randerode: Bezoekers zijn van 
harte welkom in de vieringen.

Online diensten
Bronkerk: via www.kerkomroep.nl 
en YouTube. Een link hiervoor staat 
op de website van de Bronkerk en in 
de DNB.
Onze Lieve Vrouwekerk: via 
Kerkdienstgemist.nl. Een link hiervoor 
staat op de website van de OLV. 

Woensdag 22 februari;  
Aswoensdag
BRONKERK
18.00 uur: Vastenmaaltijd
ONZE LIEVE VROUWEKERK
19.00 uur: Eucharistieviering; m.m.v. 
Credo 
 
Zondag 26 februari 
1e zondag 40 dagen tijd
BRONKERK
10.00 uur: ds. Arjan de Graaf; 
Beekbergen
ONZE LIEVE VROUWEKERK

11.00 uur: Eucharistieviering; m.m.v. 
Elni Vaassen en Fons Kronenberg 
13.00 uur: Doopviering
RANDERODE
10.30 uur: dhr. M van Straten, Berea, 
Protestantse viering 

Woensdag 1 maart
BRONKERK
18.00 uur: Vastenmaaltijd

Zaterdag 4 maart
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S. 

Zondag 5 maart 
2e zondag 40 dagen tijd
BRONKERK
10.00 uur: Doopviering;  ds. Eline van 
Iperen
ONZE LIEVE VROUWEKERK
11.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
H. Ten Have m.m.v. Credo 
RANDERODE
10.30 uur: mevr. R Vermeltfoort, RK 
viering

Woensdag 8 maart
BRONKERK
18.00 uur: Vastenmaaltijd
 
Diaconale collecten Bronkerk
26 februari: Kerk in Actie / 
Zending Zambia
5 maart: Kerk in Actie/ 
Zending Palestina

Uitgangscollecten:

UIT DE BIJBEL

Kerkcafé

Actie Kerkbalans 2023

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’

februari: Stichting Present Apeldoorn
maart: Stichting Schuldhulpmaatje 
Apeldoorn

BEREIKBAARHEID 
PREDIKANTEN
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur 
’s morgens op maandag tot en met 
vrijdag 055 8438214

MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Ans van Amersfoort,
tel. 06-5558 8273
bgg. Hetty Wouda, 
tel 06-25597958

De voorstelling David in woord, beeld en harp-
muziek staat in het teken van een aantal episodes 
uit het leven van David; herder, strijder, dichter en 
koning. 

Regina Ederveen laat op haar gouden harp mu-
ziek horen uit allerlei stijlperiodes; Klassiek, Joods 
en Modern. Ze speelt o.a. muziek van Thomas en 
Salzedo en ook laat ze eigen improvisaties op de 
Psalmen van David horen. Afwisselend met de mu-
ziek leest Regina teksten uit de Bijbel over David 
in een hedendaagse vertaling aangevuld met eigen 
teksten. 

Ook zijn enkele Joodse witzes verweven in het pro-
gramma en verrassende visuele elementen onder-
steunen het geheel. Tijdens het luisteren naar de 
harpmuziek en de te lezen teksten wordt het geheel 
geïllustreerd met beelden van schilderijen van Krij-
nie Wolff. Deze beelden zijn te zien via de beamer.

”Een prachtige voorstelling met afwisselende beel-
den en muziek.”

Datum zondagavond 19 maart ,  
Locatie ; De Duiker
Van harte welkom, vanaf 19.45u staat de koffie/thee 
voor u klaar

Voor de onkosten van deze avond is een vrijwillige 
bijdrage van harte welkom!
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Algemeen door Diane Kokke

Ik probeer het me voor te stellen 
wat het betekent als je in 1 klap al 
je familieleden kwijtraakt. Dat is 
toch niet te bevatten. Ik ben enorm 
geraakt door wat ik zie. Het komt 
zo indringend je leven binnen via 
de TV en alle andere hedendaag-
se kanalen van sociale media, dit 
laat geen mens koud.  Schrijnend 

zijn de verhalen waar je een brok 
van in je keel krijgt. En dan de in-
woners van Syrië die al midden in 
een oorlog zitten en nu ook dit nog 
over zich heen krijgen.

Bij al die ellende is het mooi en 
goed om te zien hoe de mensen 
in alle landen in actie komen om te 
helpen. Reddingswerkers die met 
gevaar voor eigen leven anderen 

proberen te redden en met suc-
ces. Alle initiatieven die mensen 
opstarten om geld en goederen in 
te zamelen en grenzen die ineens 
opengaan die al 30 jaar door een 
conflict waren gesloten.

Terug naar ons Dorp waar je na 
een bericht zoals hiervoor je eens 
te meer realiseert hoe fijn het hier 
wonen is. En waar je toch soms 
ook graag dingen anders zouden 
willen zien. Waar wij als Dorps-
raad dan weer graag ons steentje 
aan bijdrage. In deze Bron een op-
roep vanuit het thema Veiligheid & 
Mobiliteit, laat u het ons weten?

Nieuws vanuit de Dorpsraad 

Thema Duurzaam, Groen & Water – Ron Brummelkamp           06 - 50296300
Thema Veiligheid & Mobiliteit – Maik van Liempt                  06 - 21469249
Thema Zorg & Welzijn – Bas te Riele                  06 - 55327707
Thema Wonen & Voorzieningen – Tom Mulder                 06 - 14770031

De buurtbus Ugchelen Lijn 519 rijdt 
op maandag tot en met vrijdag van 
zeven uur ‘s morgens tot zeven uur 
’s avonds tussen Ugchelen en Sta-
tion Apeldoorn. Anderhalf jaar na de 
start maken al zo’n tienduizend pas-
sagiers per jaar gebruik van de bus! 
In Ugchelen, Apeldoorn-Zuidwest en 
De Heeze heeft de bus een aantal 
vaste haltes, de dienstregeling kan 
via het internet op https://9292.nl/ 
en andere OV-reisplanners bekeken 
worden.

Het aardige van de buurtbus is dat 
je ook tussen de haltes kunt in- of 
uitstappen. Dat gebeurt al regel-
matig, want de chauffeurs vertellen 
dat aan passagiers. Voorwaarde: 
de bus moet veilig kunnen stoppen 
om passagiers te laten in- of uitstap-
pen. Voorbeelden waar dat kan: in  
Ugchelen op de Hoenderloseweg bij 
‘t Pannekoekhuis of bij de brievenbus 
(waar vroeger een halte was), op de  
kruising van de Methusalem-
laan en de Gerrit Palmlaan of 
bij Rumah Saya op de hoek. 
In Zuidwest bijvoorbeeld op de  
Hoenderparkweg bij de oude brand-
weergarage of de Brona. Maar op 
veel andere plekken op de route 
kan in- en uitgestapt worden, als het 
maar veilig is.

Het allerbelangrijkste: als je mee wilt 
rijden, laat je zien! Zwaai op een vei-
lige plek naar de bus en trek de aan-
dacht van de chauffeur. Als het (nog) 
donker is gebruik dan de zaklamp in 
je telefoon. Als je tussendoor wilt uit-
stappen: zeg het tegen de chauffeur 
bij het instappen en het komt goed. 
Openbaar vervoer is immers vervoer 
voor iedereen!

Chauffeur, mag ik mee?

Advertentie
Pannekoekhuis Ugchelen 
vraagt:
Keuken- en bedieningsmedewer-
kers, leeftijd vanaf 15 jaar.

Het betreft een baantje voor de 
weekenden en vakantieperiodes.

Mooie horecatijden: 17.00- 21.00 
uur dus goed te combineren met 
school.

Reacties: 
Pannekoekhuis Ugchelen
Hoenderloseweg 50
7339 EJ Ugchelen
Tel: 055-5418211

Ook nu weer werden de sprengen in de Goudvink opgeschoond door een 
groep vrijwilligers. Dat moet in deze tijd van het jaar gebeuren vanwege de 
beekprik. Dus is het een koude klus, die door warme harten wordt geklaard. 

Warme harten voor mooi Ugchelen!

Foto: Willem Jan Hagens

Eind van deze maand gaat de Dorps-
raad samen met Liz Tulk (Adviseur 
Cultuur en Erfgoed) van de Gemeen-
te Apeldoorn en Herman Geurts op 
pad en in gesprek over ons bankjes 
initiatief. Het initiatief betreft het mo-
gelijk ontwikkelen van een wandel-
route door Ugchelen en het plaatsen 
van bankjes met een QR-code langs 
deze wandelroute. Door de QR code 
bij het bankje te scannen kom je meer 
te weten over de bijzondere historie 
van die speciale plek.

De gemeente wil graag meedenken 
en daar waar mogelijk ondersteunen 
omdat zij het initiatief in het kader 
van Het grote verhaal van Apeldoorn 
heel interessant vinden. Daarom 
gaan we eind van deze maand op 
pad en in gesprek hierover om sa-
men te kijken naar de mogelijkhe-
den en haalbaarheid van dit initiatief. 

Oproep: De Dorpsraad is op zoek 
naar een opvolger!
Zoals eerder aangegeven zal Ron na 
een groot aantal jaren actief te zijn ge-
weest, tijdens de komende Algemene 
Ledenvergadering van de Dorpsraad 
in 2023 (bekendmaking datum volgt 
nog) afscheid nemen als lid van het 
bestuur van de Dorpsraad. 

Wij zijn op zoek naar een opvolger. 
Gaat ons dorp u aan het hart en heeft 
u affiniteit met het thema Duurzaam-
heid, Groen en Water? Dan zijn we 
op zoek naar u. Komt u onze Dorps-
raad versterken?U kunt zich kandi-
daat stellen door u aan te melden 
via info@dorpsraadugchelen.nl. Wilt 
u uw aanmelding voorzien van een 
introductie over uzelf en uw motivatie 
waarom u als sponsor voor dit thema 
plaats wilt nemen in de Dorpsraad.

Mocht u vooraf nog vragen hebben 
dan kunt u telefonisch contact met 
ons opnemen. Onze telefoonnum-
mers staan op deze pagina vermeld.

Oproep nieuwe locaties 
snelheidsdisplay
Om de bewustwording voor het 30-
km/h regime in Ugchelen te vergroten 
wordt al sinds enkele jaren een snel-
heidsdisplay ingezet. Naast de we-
ginrichting en handhaving is ook de 
zogenaamde “factor mens” een be-
langrijke bouwsteen als het gaat om 
het verbeteren van de verkeersveilig-
heid. De Dorpsraad wil het komende 
jaar sterker inzetten op het onderdeel 
houding en gedrag. Het snelheids-
display is één van de manieren om 
de weggebruiker bewust te maken 
of bewust te houden van zijn of haar 
gedrag. Houd je je aan de maximum-
snelheid van 30-km/h dan komt je ge-
reden snelheid groen in beeld, maar 
rijd je sneller dan toegestaan dan 
wordt de gereden snelheid met knip-
perende rode cijfers weergegeven. 
De hardleerse snelheidsovertreders 
zal je hier wellicht niet mee kunnen 
beïnvloeden, maar veel mensen rij-
den niet altijd bewust te snel en zijn 
door middel van een stukje confronta-
tie met het eigen gedrag weer op het 
rechte pad terug te brengen.

Het display heeft de afgelopen jaren 
vaak op dezelfde plekken gehangen, 
onder andere aan de Ugchelseweg 
ter hoogte van snackbar Charly en 
aan de Brouwersmolenweg in de 
buurt van VV Albatros. We willen 
graag een nieuwe planning maken 
voor dit jaar. Vandaar de oproep om 
één of meer locaties in te sturen waar 
het display volgens u een tijdje ge-
plaatst mag worden. Bij de besluitvor-
ming zullen de ingezonden sugges-
ties tegen elkaar worden afgewogen.
Het display wordt door de Gemeente 
aan een lantaarnpaal gehangen en 
blijft dan zo`n 2 tot 3 maanden op die 
plek. Locaties mogen worden door-
gegeven via het welbekende e-mail-
adres info@dorpsraadugchelen.nl .
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Gebed voor Syrië en Turkije
OVERDENKING

Een vreselijke aardbeving trof  
Syrië en Turkije. Talloze gebou-
wen stortten in, er zijn duizen-
den doden en tienduizenden 
gewonden. Een gebed voor allen 
die getroffen zijn: “Als de aarde 
schudt op haar grondvesten, bent 
U onze toevlucht en kracht.” De 
ramp gebeurt terwijl de weers-
omstandigheden belabberd zijn: 
er valt sneeuw, regen en het is 
koud. Dit maakt de situatie nóg 
urgenter. Wilbert en Rima van 
Saane, uitgezonden medewer-
kers van Kerk in Actie in Libanon, 
voelden zelf ook de trillingen van 
de beving in Beiroet. Ze leven in-
tens mee met alle getroffenen in 
de regio en schreven een gebed, 
dat wij in Nederland kunnen mee-
bidden:

Schepper en Onderhouder van ons leven,

Als de aarde schudt op haar grondvesten,
bent U onze toevlucht en kracht.

Wij bidden voor allen die getroffen zijn
door de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Geef hen moed om deze tijd te doorstaan,
troost als zij treuren om het verlies van geliefden,

en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze ramp.

Zegen alle reddingswerk, praktische steun,
medische, psychische en geestelijke zorg.
Mogen haat en verdeeldheid in de regio

plaatsmaken voor solidariteit, gastvrijheid en vrede,
zodat de samenleving opnieuw kan bloeien.

In de naam van onze Redder, Jezus Christus,

Amen

In 2021 is er een nieuwe Bijbel-
vertaling verschenen. De vori-
ge vertaling van 2004 was nog 
niet echt oud te noemen, maar 
het taalgebruik is in de loop der 
jaren wel veranderd. Het zijn 
geen grote ingrijpende wijzigin-
gen, de leesbaarheid is er ech-
ter wel door verbeterd. Ook de 
Bronkerk heeft besloten voort-
aan te lezen uit de NBV 21. Op 
de preekstoel ligt nu een fraaie 
witte kanselbijbel in de nieuwe 
vertaling.

Voor het beamteam,  dat de le-
zingen projecteert, was het ook 
even schakelen evenals voor 
de lectoren die elke zondag de 
schriftlezingen verzorgen. 

U kunt ook de nieuwe vertaling 
lezen op uw smartphone of ta-
blet. Via de gratis app ‘Mijn bij-
bel’ komt u in het menu waar u 
kunt kiezen uit meerdere verta-
lingen. Als u de ‘NBV 21’ aan-
klikt kunt u daarna kiezen uit 
het oude of nieuwe testament 
(OT of NT) en daarna het Bij-
belboek en hoofdstuk.

Op 2 november 1924 werd de 
eerste dienst gehouden in de 
toen nieuw gebouwde Bron-
kerk. Ugchelen viel kerkelijk 
onder Beekbergen en had een 
evangelisatiegebouwtje dat 
naast de huidige kerk stond. 
Vanaf 1946 is Ugchelen een 
zelfstandige kerkelijke ge-
meente. 

Volgend jaar viert het gebouw 
de Bronkerk haar 100e verjaar-
dag. Er is al een werkgroep be-
zig de archieven uit de eerste 
jaren na te pluizen om  daarvan 
een mooi herinneringsboekje 
te maken. De 100e verjaardag 
kunnen we in 2024 niet zo-
maar voorbij laten gaan. Ook 
het dorp willen we daarbij be-
trekken en ook de gemeente 
Apeldoorn. 

Zou het b.v. niet mooi zijn een 
‘bron’ te hebben op het gras-
veld voor de kerk, waar vakan-
tiegangers even kunnen uit-
blazen van een fietstocht door 
onze mooie omgeving?

Wilt u meehelpen er een  
Ugchels feestje van te maken? 
Dan vragen we u contact op te 
nemen met de scriba van de 
Bronkerk tel. 0610917060 of 
per email scribakr@bronkerk.nl

Nieuwe Bijbelvertaling 
‘NBV 21’

100 jaar Bronkerk

Noodhulp na aardbevingen
Na de aardbevingen in Turkije en 
Syrië bundelen de samenwerkende 
hulporganisaties - waaronder Kerk 

in Actie - de krachten in Giro555, 
en komen in actie voor de slachtof-
fers. Kerk in Actie ondersteunt onder 
andere lokale kerken in Syrië, die 

maaltijden, medicijnen en dekens 
uitdelen. Geef je ook?
(over genomen uit de nieuwsbrief 
van de PKN: ‘Petrus’ 11-02-2023)

Place du Tertre Caesarea
Op 13 februari 2023 werd bij notaris 
Ridderhof en Stelwagen te Vaassen 
door drie enthousiaste kunstliefheb-
bers de Stichting Place du Tertre Cae-
sarea opgericht. De Stichting heeft tot 
doel kunstmanifestaties in en rondom 
Caesarea te organiseren.    Het ba-
tig saldo, sponsorgelden en overige 
inkomsten, wordt geschonken aan 
de Stichting ‘kLEEF in Apeldoorn, 
‘kLEEF is het inloophuis voor mensen 
met kanker en hun familie.

Op zaterdag 7 en zondag 8 oktober 
2023 vindt in en rondom de kapel 
van Caesarea, gelijktijdig met de Kun-
stroute Ugchelen, de eerste Place 

du Tertre Caesarea kunstmanifesta-
tie plaats. Meerdere kunstenaars uit 
Ugchelen en omstreken hebben hun 
deelname al toegezegd! Er komt een 
cateraar voor hapjes en drankjes; er 
komen buitenactiviteiten, zoals een 
houtcarver en muziek. Al met al ingre-
diënten voor een mooi kunstweekein-
de. Het bestuur is de mening toege-
daan dat beide evenementen elkaar 
kunnen versterken en aanvullen. Zij 
wil van Place du Tertre Caesarea een 
regelmatig terugkerende traditie ma-
ken! Daarnaast worden waarschijnlijk 
ook nog andere kunstevenementen 
georganiseerd in Caesarea. Hierover 
volgt te zijner tijd nader bericht! Het 

bestuur wil Ugchelen en Caesarea op 
de kunst-kaart zetten! 

(Amateur) kunstenaars uit Ugche-
len en omstreken die niet aan de  
Kunstroute Ugchelen meedoen en 
wel mee zouden willen doen met 
Place du Tertre Caesarea kunnen zich 
per mail opgeven bij Jan Ellenbroek, 
op het adres janell12@hotmail.com .

De kapel van Caesarea is gevestigd 
aan de Hoenderloseweg 108 in Ug-
chelen op het terrein van het Leger 
des Heils. Ongeveer 500 meter vóór 
het Leesten en 500 meter voorbij kun-
stenaar Marius van Dokkum.
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Peter houdt van verzamelen
EEN MAN EN ZIJN HOBBY

Van Gelder rond de oude molen De Eendracht

Ooit was er Van Gelder en Zo-
nen, de befaamde papierfabriek. 
De grootste werkgever van Ug-
chelen en Apeldoorn. Generaties 
Ugchelenaren en inwoners van 
Oud-Orden en Apeldoorn-Zuid 
werkten er. En dat is voorbij. 
Maar niet voor Peter Evers.

Peter is doordrongen van het 
besef dat als je het niet bewaart, 
dat het dan ook weg is. En daar-
om bewaart hij.

Er is geen ding wat hem niet inte-
resseert in de rijke geschiedenis 
van Van Gelder. Zijn vader werk-
te er. Zijn broers en ooms werk-
ten er. Hij kent de verhalen en 
heeft, bij gelegenheden, het fa-
brieksleven met eigen ogen ge-
zien. Peter laat me kaarten zien 
met daarop de percelen die bij de 
fabriek hoorden en de omvang 
van die terreinen is indrukwek-
kend voor iemand die het oude 
Ugchelen niet kent. Zo was heel 
de Goudvink Van Gelder terrein! 
Niet alleen de fabrieksterreinen, 
maar ook de uitgestrekte bossen 
met de sprengen, de putten en 
pompen. Want voor papier heb je 
water nodig. Héél veel water. En 
het begon allemaal met de mo-
len van Pannekoek waar hand-
geschept papier werd gemaakt. 
Ook van dat allereerste begin 
heeft Peter zeldzame foto’s.

Van Gelder vormde het hand-
werk om tot grootschalige ma-
chinale werkprocessen en werd 
zo een heel grote speler op 
de markt van kwaliteitspapier. 
Schrijf- en tekenpapier, envelop-
pen en oorkondes, documenten, 
kladblokken en fijnpapier, de va-
riatie in producten was enorm. 
En Peter heeft daarvan talloze 
voorbeelden bewaard. 

En dan de watermerken. Wie het 
zich kon veroorloven bestelde bij 
Van Gelder papier met zijn eigen 

watermerk. Peter heeft een groot 
aantal van deze, in koperdraad 
kunstig vervaardigde, watermer-
ken. 

En het blijft niet bij papier en fo-
to’s.De ‘gekste’ dingen bewaart 
hij in zijn Van Gelder Museum: 
vaantjes, glazen, objecten, per-
soneelsbestanden, bedrijfsfilms, 
luchtfoto’s.

Instrumenten van de Van Gelder 
Geneeskundige Dienst, helmen 
van de Van Gelder Brandweer 
(een brandweer is voor een pa-
pierfabriek niet overbodig…). De 
sirene van een lift, gereedschap-
pen, herinneringsborden…, het 
heeft allemaal waarde voor Pe-
ter.

Peter geniet ervan om weer er-
gens een Van Gelder attribuut 
op te sporen en aan zijn verza-
meling toe te voegen. Hij speurt 
in archieven, want uit elk object 
spreekt voor hem historie. Zijn 
ervaring leerde hem dat er ook 
nu nog overal materiaal ligt. Ach-
teloos op zolder bij (familieleden 
van) oud-medewerkers die de 
waarde niet beseffen. 

Van Gelder van 1869 tot 1982 in Apeldoorn

Zijn e-mailadres is p.evers9@
kpnmail.nl
Peter woont op de Ugchelseweg 
tegenover het huidige Van Gel-
der Park. Want, zeg nou eens, 
waar kun je beter wonen?

Historische foto’s: 
archief Peter Evers

Portretfoto: Willem Jan Hagens, 

Tekst: Nico van Dam
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In 2022 werden 137 appara-
ten aangeboden, ongeveer 
gelijk aan de jaren voor Coro-
na. Weer kwam het koffieap-
paraat het vaakst langs. Van 
een ouderwets apparaat tot de 
modernste (en duurste) types 
– met eigen bonenmolen – in 
totaal 18 stuks werden behan-
deld. Op enige afstand gevolgd 
door de stofzuigers, diverse 
soorten lampen, gereedschap, 
laptops en CD- en DVD spe-
lers. 

Een rollator met een vastlo-
pend wiel, een gieter met afge-
broken tuit en pannendeksels 
waar de knop los liet.  De repa-
rateurs zagen naaimachines, 
camera’s, versterkers, brood-
bakmachines en  föhns. Zoals 
het RCU zelf zegt: we probe-
ren het allemaal te repareren 
zolang het apparaat maar on-
der de arm meegenomen kan 
worden.

1/5 deel (27) van de apparaten 
was versleten en niet meer te 
repareren. Van 16 apparaten 
ging de eigenaar een nieuw on-
derdeel kopen om dat of zelf of 
door RCU te laten vervangen.  
De eigenaar van 15 appara-
ten werd doorgestuurd naar 
een specialist of winkel (o.a. 
voor garantie). Het is jammer 
dat voor 16 apparaten wel een 
nieuw onderdeel te koop was, 
maar dat de prijs daarvoor niet 
in verhouding staat met de prijs 
van een heel nieuw apparaat, 
waardoor ook zo’n apparaat 
bij het afval terecht komt.  De 
eigenaars van 60 apparaten 
gingen tevreden naar huis met 
een werkend apparaat of met 
goed advies om het probleem 
zelf (verder) op te lossen. 

Nog steeds komen de appa-
raten voor het grootste deel 
(83%) uit Ugchelen of directe 
omgeving. De overige appa-
raten komen uit Apeldoorn en 
omliggende dorpen.

Het team werd met één vrijwil-
liger versterkt. Het bestaat nu 
uit een gastvrouw, tien vrijwilli-
ge reparateurs en iemand voor 
de organisatie. 

Het is zorgelijk dat de vrijwillige 
bijdrage voor de aangeboden 
apparaten in 2022 net niet vol-
doende was om de onkosten te 
dekken. Dat zal moeten veran-
deren wil het RCU op den duur 
kunnen blijven bestaan.

ReparatieCafé Ugchelen 
terug op niveau

Tennisclub Ugchelen
De Tennisclub Ugchelen is al-
tijd op zoek naar kinderen die 
het leuk vinden om te sporten. 
Daarom starten wij in maart met 
het geven van een aantal gratis 
proeflessen. Tussen maart en 
mei hebben wij een aantal vrij-
dagen gekozen waarop kinderen 
bij ons kunnen komen tennissen. 
Heeft u kinderen of kleinkinderen 
tussen de 4 en 12 jaar, die het 
leuk vinden om een keer kennis 
te komen maken met tennis? 
Geef ze dan vooral op! De kin-
deren krijgen een les van 45 mi-
nuten waarin ze de eerste basis-
technieken gaan leren van tennis 
en waarin we vooral ook veel 
leuke tennis gerelateerde spellen 
zullen gaan spelen. De rackets 
en ballen worden verzorgd door 
de jeugdcommissie en de kinde-
ren zullen worden ingedeeld in 
groepjes op leeftijd. Wil uw kind 
graag komen tennissen met een 
vriendje of vriendinnetje? Dan 
kan dit natuurlijk geregeld wor-
den wanneer u dit aangeeft bij 
de aanmelding. Aanmelden kan 
door naam en leeftijd te mailen 
naar jeugdactie@tcugchelen.nl 
of door een berichtje te sturen 
naar 06-41311244. 

Wist u dat Apeldoorn een heuse 
Schatkamer heeft? Dat daar een 
schat ligt die in Ugchelen uit de 
grond kwam? Onder leiding van 
de conservator, schatbewaarder, 
de heer Henk Duivenvoorde, be-
zocht de  Pétanque Vereniging 
Foute Boule vorige week ‘zijn’ 
verzameling om ook die schat 
met eigen ogen te zien. Spelers 
van Foute Boule hebben immers 
een geoefend oog en scherpe 
blik ontwikkeld…

Het was één van de sociale ac-
tiviteiten van deze pétanque ver-
eniging die dit jaar veertig jaar 
bestaat. Ook Henk is daarvan 
lid en een gewaardeerd boules-
peler. Hij nodigde alle leden uit 
om ‘zijn’ schatten te komen be-
zichtigen. 
Na ontvangst in het parochiehuis 
van de Mariakerk, voluit Onze 
Lieve Vrouwe ten Hemelopne-
ming geheten, gingen we de 
kerk in en vergaapten ons aan 
de bouwstijl en het interieur met 
de fraaie religieuze kunst. Hoe 
je ook (terug)kijkt naar kerk en 
religie, de enorme inspiratie die 
ervan uitging /uitgaat en daar-
mee de stroom van kunstzinni-
ge uitingen is niet te ontkennen. 

De bouwkunst, de 
beeldengroepen, 
de vloermozaïe-
ken, het meubilair 
en de gehele aan-
kleding is ambach-
telijk, verfijnd en 
toegewijd. Naast 
de Mariakapel gaat 
een smalle trap 
naar boven en al 
direct kom je ogen 
te kort. Het is de 
weg naar de schat-
kamer, een ruimte, 
véél te klein om 
alle verzamelde 
objecten museaal 
te kunnen tonen. 
Maar wat ís het een 
rijk verleden, dat 
daar wordt bewaard! 

Van de zeven katholieke kerken 
die Apeldoorn had, is er alleen 
nog deze. De Mariakerk is dé 
parochiekerk voor geheel katho-
liek Apeldoorn en zijn omliggen-
de dorpen. Dus bekijk je bij deze 
bezichtiging ook teloorgang: het 
is een schatkamer van verwon-
dering én van weemoed. Met 
ook inventaris uit de voormali-
ge Ugchelse St. Bonifatiuskerk, 

waar we speciaal naar kwamen 
kijken. Die kerk stond van 1962 
tot 2012 aan de Boogaardslaan, 
op de plek waar nu de huisart-
senpraktijken zijn gevestigd. 

In de volgende Bron gaan we 
verder schatgraven. Want hoe 
zit dat toch met die schat uit de 
Ugchelse bodem? Weet U daar 
soms meer van?

Tekst: Nico van Dam

Deel 1
SCHATGRAVEN 1

Deze haikukiek is gemaakt door Johan van 
Veen en Nico van Dam
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Vlak voor de Tweede Wereld-
oorlog werd Carla geboren in 
Rotterdam in een liefdevol ge-
zin. De oorlog had een grote 
impact op haar familie en daar-
mee ook op haar. Al vroeg wilde 
Carla arts worden. Ze ging stu-
deren aan de VU in Amsterdam 
en aan het eind van haar studie 
verhuisde ze naar Lollum waar 
haar zoon Sytse werd geboren. 
Kort daarna verhuisde het gezin 
naar Apeldoorn waar dochter 
Adriana en zoon Karel geboren 
werden. Nog weer later kwamen 
er 9 kleinkinderen van wie ze 

zielsveel hield.
Carla had een lange medische 
carrière met als hoogtepunt de 
huisartsenpraktijk die ze in 1980 
opzette. Zij was een intelligen-
te, veelzijdige en sterke vrouw. 
Ook was ze strijdbaar, vooral als 
het ging om vrouwenrechten. En 
zij was een gelovige vrouw. Dat 
bleek onder meer uit haar liefde 
voor de psalmen. Zij herkende 
zich in de overgave en de strijd 
waar de psalmen van spreken. 
Ook Carla kende moeilijke tij-
den. De ziekte en het overlijden 
van Adriana aan COVID vorig 

jaar heeft haar heel diep ge-
raakt.
De Bronkerkgemeente was 
voor Carla heel belangrijk. Zij 
was een trouw en meelevend 
lid en was jarenlang actief in 
het kerkenwerk. Als lid van de 
Oecumenische Stuurgroep, als 
ouderling en als lid van de com-
missie Vorming en Toerusting, 
waar zij zich vele jaren voor 
heeft ingezet. Zij bracht niet 
alleen medisch-ethische onder-
werpen in, maar ook thema’s als  
‘Oosters-orthodoxe spiritualiteit’ 
en ‘de vraag: Zijn wij ons brein?’ 

De ‘Catwalk’, de show met pre-
dikantskleding was een heel 
bijzondere prestatie van Carla. 
Zij gaf uitleg hoe de predikants-
kleding door de eeuwen heen 
door de cultuur van de tijd werd 
beïnvloed. Bijna 200 keer heeft 
ze met de catwalk door heel 
Nederland opgetreden daarbij 
geholpen door haar team van 
Bronkerkers.

Enkele weken geleden is Carla 
in huis gevallen en brak haar 
heup. Ook was ze COVID posi-
tief. In het ziekenhuis bleek dat 
allemaal teveel. Op 1 februari is 
zij overleden. De uitvaartdienst 
vond plaats op 8 februari in de 
Bronkerk waar we haar geliefde 
psalmen zongen die spraken 
van haar geloof dat God nooit 
loslaat wat Zijn hand begon.

Anja van der Hart

Carla Zuidema - De Bruijn 
8 oktober 1938 - 1 februari 2023

WIJ GEDENKEN

De verschrikkelijke beelden van 
de aardbeving in Turkije en Syrië 
staan bij iedereen op het netvlies.
Duizenden doden, gewonden, 
mensen die alles kwijt zijn en 
radeloos op zoek naar familie, 
vrienden en buren. Het onbe-
schrijfelijke leed dat duizenden is 
overkomen zal generaties lang 
een stempel drukken op hun le-
ven. Het meeleven kent geen 
grenzen. Honderden organisaties, 
ontelbaar veel particulieren zetten 
acties op touw en staan in de rij 
om hulp te bieden. De mensheid 
laat zich van haar beste kant zien. 
De hulpkonvooien buitelen over 
elkaar heen en landen weten niet 
hoe snel ze goederen en mens-
kracht op de plaats van het onheil 
moeten brengen. Nu zijn bij een 
aardbeving de eerste dagen cruci-
aal om nog mensen levend onder 
het puin vandaan te kunnen ha-
len. Alle televisiezenders droegen 
natuurlijk ook hun steentje bij en 
steunden de landelijke actie met 
een dagvullend programma.  Ar-
tiesten stonden te dringen om hier 
aan deel te nemen. Allemaal voor 
het goede doel…

Met veel tamtam is de opbrengst 
tot grote hoogte opgestuwd. Op 
emotie gerichte beelden ontbra-
ken niet. De door gulle gevers bij-
eengebrachte miljoenen worden 
uiteraard goed besteed. Tenmin-
ste, als er geleerd is van eerdere 
inzamelingsacties en corruptie en 
strijkstokken achterwege blijven.

Een paar duizend kilometer ver-
derop vliegt voor miljarden aan 
raketten en ander oorlogstuig 
door de lucht en zaaien dood en 
verderf. Kapotgeschoten flats, 
scholen, ziekenhuizen, fabrieken, 
kerken en theaters en duizenden 
doden en getraumatiseerde men-
sen. Een vliegtuig op weg naar 
een vakantiebestemming bereikt 
niet haar doel en wordt uit de lucht 
geschoten. De verantwoordelijken 
ontkennen alle betrokkenheid en 
laten nabestaanden in rouw en 
met onbeantwoorde vragen ach-
ter. Rusland verwijt het ‘Westen’ 
dat ze te weinig doen voor de 
Syriërs. Zij hebben ook een hulp-
konvooi gestuurd……. Wat een 
walgelijke hypocrisie. Een men-
senleven in Syrië is kennelijk meer 
waard dan in de Oekraine. 

Mensenwaarde

Bemoedigingsconcert door Toon Hagen, stadsorganist
Grote Kerk, Zondag 26 februari, aan-
vang 11.45 uur

Toon Hagen gaat op het Bätz-Witte 
orgel en op de piano o.a. werken ten 
gehore brengen van Johann Sebasti-
an Bach, van zijn leerling J.L. Krebs, 
en tevens zal de Crucifiction van 
Marcel Dupré klinken. Daarnaast laat 
Toon Hagen eigen variaties horen op 
het gezang “O liefde die verborgen 
zijt” en speelt hij -ook van eigen hand- 
Going On 3.

Toon zegt over dit bijzondere concert; 
“We leven momenteel in een heftige 
tijd, waarin velen worstelen met de 
emoties van de actualiteit die van 
alle kanten over ons heen komen. 
Juist in de veertig dagen voor Pasen 
(passie tijd) hebben velen behoefte 
aan liefde, vertrouwen en overgave. 

Kerkelijk of niet-kerkelijk, iedereen 
kan troost en bemoediging halen uit 
muziek. Wat soms met woorden niet 
te zeggen valt kan ingevuld worden 

door muziek, hopelijk brengt het de 
luisteraars devotie en verwondering”.
De toegang tot dit concert op zondag 
26 februari in de Grote Kerk is gratis.
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Er op uit
Wandelen in Ugchelen 
Op dinsdag 7 maart kunt u 
weer deelnemen aan een mooie 
wandeltocht door de omgeving 
van Ugchelen. De wandeling  
begint om 9.30 uur bij Tennis-
club Ugchelen, Ugchelsegrens-
weg 10, 7339 CT Ugchelen.

Deze keer gaat de wandeling  
richting de Hamermolen en daar-
na door Het Leesten. Vanaf het  
Leesten steken we de Otterlo-
seweg over en gaan met een 
grote rechtse boog langs de 
Cantharel terug naar de tennis-
club TCU. 

De lengte van de route is 12 km 
en deelname is gratis.

Info via: wandeleninugchelen@
gmail.com

Winter in het Orderbos
De boswachters van Geldersch 
Landschap & Kasteelen organi-
seren op zaterdag 25 februari 
2023 een interessante wan-
deling door het Orderbos. Het 
Orderbos in Apeldoorn bevat 
veel plaatsen waar je de his-
torie kunt zien. Denk aan graf-
heuvels, ijzerkuilen en nog veel 
meer. Ontdek samen met de 

boswachters deze bijzondere 
plaatsen. 

Vooraf online reserveren is 
noodzakelijk. 
Tijd: start om 14.00 uur. 
Duur: ca. 2,5 uur. 
Deelname: 5,00 euro p.p.,  
kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 
euro p.p., donateurs gratis op  
vertoon van een geldige GLK 
donateurspas.

Tip van de boswachter: draag 
stevige wandelschoenen.
Meer informatie en online 
reserveren:
www.glk.nl/excursies

Inschrijving geopend voor 
Cantharel Internationale 
Vierdaagse Apeldoorn
De 68e editie van deze wandel-
tocht is van 11 tot en met 14 
juli 2023.

Vanaf woensdag 15 februari 
kan men zich inschrijven via de 
website https://www.4daagsea-
peldoorn.nl

Er kan gekozen worden uit de 
afstanden van 12, 20, 30 en 40 
km. Ook kan men één, twee, 
drie of vier dagen  lopen.

De routes zijn: 
dag 1  rond Ugchelen,  
Beekbergen en Loenen. 

dag 2 Paleis Het Loo waarbij 
de 30 en 40 km ook richting 
Vaassen gaan.

dag 3 het Orderbos, Berg en 
Bos, Hoog Soeren en bij de 40 
km Radio Kootwijk. 

dag 4 richting Het Leesten, en 
de 30 en 40 km gaat via  
Hoenderloo naar de finish. 

Op zaterdag 4 en zondag 5 
maart 2023 organiseert de werk-
groep Wandeltochten Apeldoorn 
e.o. van de Stichting Internatio-
nale Vierdaagse Apeldoorn de 
5e Midden-Veluwe wandeltocht.

Deze ééndaagse wandeltocht 
gaat door het gebied waar in juli 
ook de 68e Cantharel Internatio-
nale 4Daagse Apeldoorn gehou-
den wordt. Deelnemers kunnen 
kiezen uit afstanden van vijf, 
tien, vijftien en twintig kilometer. 
De routes zijn op beide wandel-
dagen gelijk en zijn met pijlen 
aangegeven. De deelnemers 
krijgen een routekaart mee. 
Nordic walkers zijn ook welkom. 
Honden mogen meelopen, mits 
aangelijnd. Er kunnen wildroos-
ters in het parkoers aanwezig 
zijn.

De start is bij Van Der Valk  
hotel Apeldoorn De Cantharel, 
Van Golsteinlaan 20, 7339 GT 
Ugchelen. Aanmelden in de 
Veluwezaal van het Congres-
centrum. 

De starttijden zijn: 
• 20 km 9.00-11.00 uur
• 15 km 9.00-12.00 uur
• 10 km 9.00-13.00 uur en 
• 5 km 9.00-14.00 uur.  

Op beide kortste afstanden is 
onderweg geen rustplaats voor-
zien. Om uiterlijk 16.30 uur moe-
ten de wandelaars hun route vol-
tooid hebben.

Deelname is €4,50 per persoon, 
leden van een erkende wandel-
sportorganisatie betalen €3,50. 

Deelnemers die zich vóór 28 fe-
bruari hebben ingeschreven vo 
or de 4daagse Apeldoorn (start 
inschrijving 15 februari 2023) 
kunnen op vertoon van het in-
schrijvingsbewijs gratis wande-
len.

Voor meer informatie: 
www.4daagseapeldoorn.nl/
wandeltochten.
E-mail: wandeltochten@
4daagseapeldoorn.nl

5e Midden Veluwe
wandeltocht
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