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   1. Jaargang nr. 3 september 2016



Agenda voor de komende periode
►

11 sept. 15:00u. Feestelijke dienst voor het vieren van de Vereniging tot Luthers
Zuid Nederland. 
Tevens doet in deze dienst mw.ds. S. Freytag haar intrede. Zie pag. 5.

15 sept. 23:59u. Kopij aanleveren voor editie oktober 2016
Bij voorkeur per e-mail: redactie@luthersbrabant.nl

9 okt. 10:00u. Buitendag/Gemeentedag met alle kernen. Geldrop
Meer hierover in de editie van oktober.en zodra meer bekend is zal 
het ook op de website(s) worden vermeld.

Dit kerkblad is vervaardigd van kringlooppapier
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Uit “pastorale hoek”

Stomme ezels

Ons vakantiehuis keek uit op een heuvel, die al bij ons terras begon. Achter een 
heg hielden twee ezels op met grazen en kwamen gemoedelijk naar ons toe. 
Voltaire en Anaïs heetten ze, hadden we gelezen. Met zachtmoedige ogen keken 
ze ons aan, schudden hun kop en plukten weer wat aan het gras. Stomme beesten,
die ezels. Inkeri wilde meer van ze weten en zocht op haar smartphone. 
“Intelligente dieren” stond er. Wat?! Intelligente dieren? Ja, intelligente dieren; 
want ze zien gevaren in hun omgeving die andere dieren niet zien en reageren 
daarop door stokstijf te blijven staan. Is dat niet hun koppigheid? Nee, dat is hun 
intelligentie.
Ruim een week later stonden we in de kerk van Saulieu en tuurden er naar de met
afbeeldingen versierde kapitelen (de plekken waar de pilaar overgaat in de boog).
En waarachtig, daar zagen we een afbeelding van de profeet Bileam op de ezel. 
Met een schok drong de juistheid van Google en de veel oudere wijsheid van 
Numeri 22 tot ons door. Bileam, de niet-joodse profeet, zou van koning Balak uit 
Moab een flinke beloning krijgen als hij Israël zou vervloeken. Toen hij daarvoor
op weg ging bleef zijn ezel ineens stokstijf staan. Hij zag wat Bileam, die immers
dollartekens in zijn ogen had, niet zag: een engel die met een vlammend zwaard 
de weg versperde. Want Israël moest gezegend worden, niet vervloekt. Jaren 
geleden heb ik eens een preek gehoord waarin dat kernachtig werd samengevat: 
als de profeet zich als een ezel gedraagt, moet de ezel zich wel als een profeet 
gedragen. Nu weet ik nog meer: dat de ezel niet bij wijze van uitzondering slim 
is, maar altijd. En dat zijn zogenaamde koppigheid alleen maar een einde wil 
maken aan menselijke doordrammerij. In feite is het de mens die vaak verblind is
door wat hij als (drog)beeld voor ogen heeft, met alle geweld wil bereiken en 
daardoor de werkelijkheid niet ziet. Een ezel wel, want die kijkt niet naar binnen,
naar zijn eigen verbeelding, maar naar buiten, naar wat er werkelijk op de weg 
vóór hem is.
Wij kwamen terug in ons vakantiehuis en stonden weer
bij de heg. Voltaire keek ons aan en ik kon nu zijn blik
lezen: “Ach ja, ze weten niet beter, het zijn ook maar
stomme  mensen.”

Fred Kalis
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Uit de vergadering van de kern Eindhoven

In een ingelaste vergadering van 27 juli kwamen de volgende punten aan de orde:
 I.v.m. open monumentendag a.s. 11 september zijn vele grotere kerken niet 

beschikbaar, omdat ze voor het publiek geopend zijn. Kerken in Eindhoven en 
omgeving die wel beschikbaar zijn, kunnen niet voldoende bezoekers 
ontvangen. De samenvoegings en intrededienst zal daarom in Waalwijk 
plaatsvinden. De uitnodigingen zijn verstuurd. Er komen bussen beschikbaar, 
reservering vóór 3 september!

 De buitendag van 9 oktober zal samen met onze nieuwe predikante nader 
ingevuld worden.

 Niet alleen ouderen maar ook kinderen tot 12 jaar zullen verjaardagskaarten 
ontvangen. 

Annegret Hoyer (notuliste)

Kerkbalans 2016 kern Eindhoven.

Nu wij samen Luthers Zuid-Nederland zijn, zullen wij in ons maandblad de 
ontvangsten aangeven vanuit de kern Eindhoven.
Per 31 juli is een bedrag ontvangen van € 12.250,--
We rekenen ook dit jaar weer op uw steun om het werk voor de kerk te kunnen 
blijven doen. Dat kan alleen met uw hulp.
Alle gevers hartelijk dank voor hun ondersteuning.

Irene Oosterveer, kerkrentmeester

Bereikbaarheid van de Kerk aan de Haven

Reken bij gebruik van eigen vervoer ruim (een half uur extra) de tijd voor het 
bereiken van de kerk. 

Vanaf de A59 wordt geadviseerd om afslag 37 te nemen. 

Vanaf Tilburg: Pak de N261 (Middenbrabantweg) afslag 37 rechts aanhouden, 
naar Taxandriaweg-West. Na 130m. Afslag 37, 3e afslag naar Taxandriaweg-west.
dan na 775 m. rechtsaf naar Zomerdijksestoep en 86 m. later linksaf naar 
Dijkstraat. Op de Dijkstraat / Hugo de Grootstraat na 80 meter rechtsaf naar 
Grotestraat. [Bestemming bereikt].

Met dank aan Elly v.d. Borgh
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Gemeenteberichten

Hartelijk gefeliciteerd

Op 2 september 2016 hoopt

Mw. M.J. Droogendijk-Lagendijk haar
achtentachtigste verjaardag te vieren.

Op 5 september 2016 hoopt
Dhr. F.B. van Rijswijk zijn

tachtigste verjaardag te vieren.

Op 18 september 2016 hoopt
Dhr. E.F. Keijzer zijn

vierentachtigste verjaardag te vieren.

Op 21 september 2016 hoopt
Mw. R.J. Beek haar

eenentachtigste verjaardag te vieren.

Op 24 september 2016 hoopt
Mw. J.M. Rooijmans-Lochmüller haar

100-ste verjaardag te vieren.

Op 30 september 2016 hoopt

Mw. W.F. Koning-Blok haar
vierentachtigste verjaardag te vieren.

******************************************************

In memoriam

In de maand juli jl. bereikte ons het bericht, dat dhr. 

Prof. ir. Jan Willem Kamerling

is overleden op vierentachtigjarige leeftijd.
Hij werd geboren op 4 september 1921 te Nieuw Amstel en is 2 juli 2016 in 
Eindhoven overleden.
Het afscheid heeft plaatsgevonden op zaterdag 9 juli in de aula van 
uitvaartcentrum Wolfswinkel te Son en Breugel.
Wij wensen zijn kinderen en (achter)kleinkinderen sterke met dit verlies.

Redactie.

****************************************************
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Een 100-jarige

Hannah Rooymans-Lochmuller werd 24 september 1916 in
Hildesheim in Duitsland geboren, als tweede kind in een gezin
van vijf kinderen.
Zij werd voor een groot deel bij haar oma opgevoed, de leraar
op de school in haar geboorteplaats, was zo streng, dat hij de
kinderen bij elk foutje op de handjes sloeg. Toen mocht
Hannah terug naar haar oma en daar de school afmaken.
Later als jong meisje volgde  ze een driejarige opleiding voor hoedenmodiste. Als
22-jarige werkte ze in Nürnberg.
En toen kwam die vreselijke oorlog. Ze werkte als verpleegster bij het Rode 
Kruis. Ze heeft heel veel mensen verpleegd o.a. jongens, die met oogziekten in 
quarantaine moesten: Het was een moeilijke tijd.
Later verpleegde ze in Odessa in Kiev waar alle talenten werden aangesproken. 
Wie kon er spinnewielen herstellen, wol spinnen, weven, borduren, breien, 
schoenen maken van maisstro.

Met deze groep ijverige mensen ging ze Kerst vieren, waarbij ze op haar geliefde
instrument, de citer, speelde. Het was de mooiste Kerst.

Hannah verpleegde nog in Roemenië, Potsdam en Berlijn, Frankrijk en Brussel 
en toen was het eindelijk vrede.

Ze ontmoette een Hollandse jongen. Frits Rooymans. Kwam naar Nederland, 
werd liefdevol door haar schoonouders ontvangen, trouwde in een geleende witte
trouwjurk en woonde eerst even in Den Haag en toen samen in Amerongen, waar
ze een heel gelukkige periode beleefden.

Later kwamen ze naar Eindhoven, waar het echtpaar Rooymans zich bij de 
Lutherse kerk aansloot.

Haar man ontviel haar en Hannah moest alleen verder.

“Ik heb mijn leven heel veel ellende gezien, maar gelukkig ook heel veel moois.”

Hannah we wensen je een gezellige dag toe op de 24e met allen die je lief zijn en 
complimenteren je met je positieve, sterke wijze waarop je in het leven staat.

En dat al 100 jaar. Proficiat.

Thea Dik.

Gezien door de ogen van een vrouw

Vakantietijd voorbij. Het gewone leven begint weer. Op de Vlokhovenseweg in 
Eindhoven - Woensel staat een groot kruis met een beeld van Jezus. Regelmatig 
zie ik daar een oude man op zijn rollator voor dat kruis zitten. De man bidt. Hij is
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intens bezig met zijn gebed. Dat is zo'n ontroerende scene. Op mijn fiets langs 
rijdend doe ik dan ook een klein gebed. Met open ogen! Deze ervaring moest ik 
even kwijt.

Binnen twee maanden heb ik twee oogoperaties gehad. Grijze staar. Eind mei en 
eind juni 2016. Deze zijn goed gelukt. Het vreemde geel/grijze waas is weg. Nog 
niet alles is helemaal goed. Het pigment in de ogen "zwemt" nog, zei men in het 
ziekenhuis. Ik zie nog niet alle kleuren goed. In ieder geval kon ik 3 1/2 week na 
de laatste operatie voor een weekje met vakantie. Voor mijn Peter had ik een 
reeks "kant-en-klaar-maaltijden" ingeslagen. Hij redt het wel. Hij vindt het niet 
zo leuk alleen, maar ik mocht wel met Frank mee.

Natuurlijk vertrokken we naar Engeland. Al jaren naar hetzelfde plekje in 
Kingsdown in Kent. Een dorpje aan de kust boven aan een heuvel in een houten 
chalet met zicht op de zee. Ongeveer 20 minuten rijden vanaf de Ferry, boven 
Dover. Samen met onze zoon Frank en onze kleinkinderen Daan ( 9 jr.) en Roos 
(7 jr.). De kinderen wilden direct naar het zwembad beneden aan de heuvel. Ze 
kennen de slingerende weg naar beneden nog precies van de vorige keren. Het 
duurde niet lang of Daan kwam terug rennen. "Pappa, je moet meekomen, wij 
mogen nog niet zonder begeleiding van jou in het water." Wij wisten dat wel, 
maar het feit dat ze allebei hun zwemdiploma hebben geldt nog niet onder 12 
jaar. Pappa moest mee. Ik mocht nog niet zwemmen door het chloor in het water. 
Terwijl ik op de veranda zat ontdekte ik een wespennest in de gevel van het 
houten chalet. Frank meldde dit na het zwemmen bij de receptie. De volgende 
morgen om half vijf (!) is dat nest ingespoten ( niet giftig). Zo vroeg zijn de 
wespen nog rustig. Daarna wandelden we met veel plezier door Dover. De 
volgende dag naar Deal, waar de kinderen een paar dagen later toch nog op de 
kermis aldaar een lachspiegel-paleis zijn in geweest. Deal is een mooi oud stadje 
aan de kust. Ook heerlijk naar het strand met de pebbles (stenen) gegaan. 
Zuidelijker aan de kust ligt Hythe. Helaas ging het regenen. Zelfs geen foto 
kunnen maken van de grote middeleeuwse kerk. Meer geluk in Whitstable 
(noordkust van Kent. Daar aan het strand gezeten, waar alles volop in het teken 
van de oester-vangst stond. En nog leuk gewinkeld ook. Alle mensen zijn 
opvallend vriendelijk. Toen ik in een supermarkt even ging zitten op een winkel 
krukje vroeg iedereen die langs kwam lopen of het wel goed met me was en zelfs
het personeel wilde me wel helpen. Ik was even heel erg moe.

Hoogtepunt voor ons, een bezoek aan onze vriendin Sue in het dorp 
Hollingbourne in de North Downs en deel van de Pelgrims Weg. Daar was al een 
Romeinse bezetting in ongeveer 55 voor Christus. Sue is sinds 1 1/2 jaar 
weduwe. Wij hebben haar Richard (ook mijn Peter destijds) goed gekend. Het 
voelt als familie. Sue was net 70 jaar geworden. Wij trakteerden haar op een 
lunch in de Pub "Sugar Loafs". Ook Daan en Roos vonden het heel gezellig.
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Kortom , het was een geweldige week. Daar kunnen we het wel weer een jaar 
mee doen. De terugtocht op de Ferry van Dover naar Duinkerken (Frankrijk) was
voor mij fascinerend. Voorin zittend in de Ferry aan het raam met recht voor mij 
de zee, veel wolken , maar ook lichtstrepen van de ondergaande zon. Een diepe 
ervaring.

Afsluitend een Chinees gezegde: "Voor wie niet weet waar hij naar toe wil, zijn 
alle wegen goed."

Sonja de Kort.

Berichten uit Armenië.

De stichting Kinderhulp Armenie viert zijn tienjarig jubileum. 2006-2016.
Zonder de hulp van heel veel mensen was dat nooit gelukt.
Daarvoor heel veel dank.
Het bestuur heeft de boeken nagekeken en eens genoteerd wat er in die jaren 
allemaal is gerealiseerd.

1. Op dit moment worden 35 kinderen en hun familie maandelijks 
ondersteund al jarenlang.

2. Bijenvolken aangekocht om met de verkoop van honing de vakantiekampen
te kunnen organiseren.

3. 10 jaar organisatie zomerkamp op twee locaties voor 30/35 kinderen 
veertien dagen.

4. W.c.’s laten aanleggen en het maken van een betegelde wasruimte in het 
kinderheim in Snogh.

5. Een kantine met winkel op laten knappen in een Middelbare school in 
Gumri.

6. Voetbalschoenen en tenues gestuurd naar de voetbalclub in Alaverdi.
7. Veertien kinderen laten studeren of een vak laten leren.
8. Medicijnen beschikbaar gesteld.
9. Eem dokterspost laten maken in Saratak.
10.Sinds drie jaar maken wij een bedrag over voor de aanschaf van 

schoolartikelen, zoals een tas, potloden, pennen en schriften e.d., voor de 
kinderen die voor het eerst naar school gaan en wiens ouders/verzorgers 
dit niet kunnen betalen.

11. Voor de Kerst maken wij per contactpersoon €10 over om een Kerst 
cadeautje te kopen voor kinderen, die anders niets krijgen.

12.En er zijn honderden warme truien uitgedeeld aan de kinderen in het 
weeshuis en in gezinnen.

U ziet waar een relatief kleine organisatie groot in kan zijn.
Deze zomer was er heel weinig geld voor de zomerkampen. Door externe 
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weersomstandigheden leverden de bijen te weinig honing op. Maar velen hebben 
gehoor gegeven aan de oproep en zo ontvingen we €1.480,-
En kunnen de beide kampen van start gaan. Wat zullen ze blij zijn.

A.s. 6 september ga ik met het bestuur naar Armenië, om te zien of de projecten 
op de juiste manier zijn uitgevoerd. Om te zien hoe het met de kinderen gaat en 
om de banden met onze contactpersonen Armine, Gwogen en Ghuschik en Albert
weer aan te halen.
Deze bezoeken worden met uitzondering van vorig jaar, ook al tien jaar gedaan. 
We worden altijd met heel veel enthousiasme ontvangen.
We verheugen ons op dit bezoek en zullen U zeker vertellen wat onze belevingen
zijn.

Dank voor uw giften voor onze stichting Kinderhulp Armenië via onze diaconie 
ELG-Brabant. [ NL47 FVLB 0635 8058 47 ].

Thea Dik.

Klusmiddag Present

Het is gelukt. Met een – weliswaar klein –
groepje hebben we een oudere mevrouw
kunnen helpen haar tuin weer op orde te
brengen en ook de ramen te wassen, zodat
ze haar tuin ook weer goed kon bekijken.
Dit verliep echter niet zonder de nodige
probleempjes. Want toen we op de
geplande dag – 18 juni – bij haar
verschenen, kwam het regenwater op
gegeven moment met bakken uit de hemel. Niet het beste moment om gras te 
maaien en ramen te wassen. Wel konden we nog net – met behulp van andere 
vrijwilligers van Present – ervoor zorgen dat wat overbodig oud meubilair 
afgevoerd werd, maar voor de tuin moesten we toch echt een ander keer 
terugkomen. Gelukkig konden we snel een ander datum afspreken en zo hebben 
we op 2 juli alsnog voor een onkruidvrije tuin met gemaaide grasmat kunnen 
zorgen. Mevrouw was tevreden en zo hoopte ze dat we terug zouden komen. 
Maar dat is niet de insteek van Present. Er wordt in een project een actueel 
probleem opgelost – in dit geval achterstallig onderhoud van de tuin, omdat ze 
het wegens haar zwakker geworden gezondheid niet zelf meer kon bijhouden. 
Met behulp van WijEindhoven  zal hopelijk  een structurele oplossing voor het 
tuinonderhoud gevonden worden. Maar ze kan nu even met een nette tuin de 
zomer in.

Annegret Hoyer
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Kern Bergen op Zoom

Belangrijke contactadressen voor de leden in Bergen op Zoom en omgeving:
Mevr. M. de Vries-Dix Basaltdijk 24 4706 DM Roosendaal 0165-552 392
Ds. M. Schulz Cherbourglaan 51 5627 MK Eindhoven 040-241 7664

Kern Heusden

Belangrijk contactadres voor de leden in Heusden en omgeving:
Mevr. H. Haaksema Kuijperlaan 9 5252 BR Vlijmen 073-511 7006

Kern Nijmegen 

Belangrijk contactadres voor de leden in Nijmegen en omgeving:

Prof. Dr. M. Matthias Philippuslaan 9, 6564 AL Heilig Landstichting 024-8488744

Kern Zuid-Limburg

Belangrijk contactadres voor de leden in Zuid-Limburg en omgeving:

Ds. W. Boon Bilderstrasse 16 D52538 Selfkant-Höngen 0049-24565070318

Vanuit het mooie Limburgse land

Veel gemeenteleden genieten van hun vakantie. Het is
te merken tijdens de kerkdiensten, waarbij volgens de
overlevering alle lege plaatsen bezet zijn door drie
engelen en we dus gelukkig nooit een lege kerk
meemaken. Alleen voor de collecte werkt dit niet zo goed…
Wij leven mee met de rest van onze gemeente Zuid-Nederland met de 
voorspoedige beroeping van ds. Susanne Freitag. Persoonlijk verheug ik mij op 
haar komst. Op zondag 11 september vindt (door het gebrek aan grote kerken die 
beschikbaar zijn in Brabant op een zondagmiddag) haar intrede plaats samen met 
de viering van de eenwording van de Lutherse gemeente Zuid-Nederland. U zult 
elders in deze editie nog veel meer hierover terugvinden.
Belangrijk voor onze gemeente: U kunt in een bus meerijden naar deze dienst, 
zodat niemand hoeft thuis te blijven.
Het Lutherjaar nadert met rasse schreden. (500 jaar geleden Luther’s stellingen in
Wittenburg)
Op 30 oktober willen we in de kerk in Heerlen uitvoerig aandacht hieraan 
besteden met een dienst waarin de liturgie, die speciaal voor deze zondag is 
bestemd, onze dienst zal inspireren.

Er vinden twee activiteiten plaats, waaraan door onze kern-gemeente wordt 
meegewerkt:
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HOVO cursus:

Ontmoeting met Luther, een drieluik, 3 docenten:
Na 500 jaar reformatie gaan een historica, onze dominee Willem Boon en een 
kunsthistoricus op zoek naar de man Maarten Luther.
23 en 30 november en 7 december  2016 van 10:00 – 12:00
Hogeschool Zuyd, Brusselseweg 150. Maastricht.
Opgave bij info@hovozuyd.nl

Luthermaaltijd op het podium van de St. Jan.  [ 19 maart 2017 ]

Overvloedig(!) eten, een tafelredenaar, zingen, gedichten, discussie en vooral een
goed Tafelgesprek, zoals Luther het zich gewenst had. U wordt uitgenodigd om 
vooral deel te nemen aan praten. Bij dit gesprek mag uw predikant de 
tafelredenaar zijn.

In het komende jaar zal waarschijnlijk een concert met reformatorische muziek in
onze kerk in Heerlen plaatsvinden. Hier hoort u nog over.
U merkt het, we gaan met veel energie het nieuwe activiteitenjaar in.
Ik wens U nog fijne en vooral droge zomerweken toe.

Ds. Willem Boon
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Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

Predikant ds. Willem Boon. [tevens contactpersoon]

Kerkenraad Algemeen bestuur
Voorzitter: mw. I. Oosterveer e-mail: voorzitter@luthersbrabant.nl 040-223 0960
Vice-Voorz: mw. K. Laansma e-mail: laansma@klaretaal.nl
Secretaris: hr. T. Tempelaar Amerlaan 2 5626BP Eindhoven 040-262 3104

e-mail: secretariaat@luthersbrabant.nl
2e. Secr.: mw. H. Haaksema e-mail: herma_aa@hotmail.com 073-511 7006

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter.: mw. I. Oosterveer e-mail: voorzitter@luthersbrabant.nl 040-223 0960
Secretaris.: mw. H. Haaksema e-mail: herma_aa@hotmail.com 073-511 7006

College van Diakenen
Voorzitter: mw. I.M. Veldkamp e-mail: ingrid.m.veldkamp@gmail.com 06-4178 1214
Secr.: hr. R. Schaak e-mail: r.schaak@chello.nl 040-848 1149

Rekeningen
Graag het juiste adres vermelden van het rekeningnummer
NL87 INGB 0001 1373 31 Evangelisch-Lutherse Gemeente Brabant
NL25 ABNA 0860 1918 42 Evangelisch-Lutherse Gemeente Brabant
NL47 FVLB 0635 8058 47 Diaconie ELG Brabant.
NL93 FVLB 0225 3276 94 Projecten Diaconie ELG Brabant.

Ziekenhuis- en Ouderen-bezoekersteam 
Ziekenhuisopname en/of ernstige ziekte thuis doorgeven aan:
Vacant:

Cantrix [contact organisten/gastpredikanten (kern-Eindhoven) en projectcantorij "Lumen"]
Mw. E. Eekel-Schendelaar Vennekerhei 39 5508WB Veldhoven  040-253 2175

Gemeenteblad “Luthers Zuid-Nederland”
Adrescorrectie en/of klachten over toezending: 
Hr. T. Tempelaar Amerlaan 2 5626BP Eindhoven 040-262 3104

Redactie: [kerkblad en websites]
Hr. D. Eekel Vennekerhei 39 5508WB Veldhoven 040-253 2175

Kinderoppas
Voor informatie hr. R. Schaak tel.: 040-848 1149 of b.g.g. mw. I. Oosterveer 040-223 0960

Overige
S.O.S. Telefonische hulpdienst [Sensoor] 040-212 5566

Luthers Brabant op Internet: www.luthersbrabant.nl
Kern Nijmegen op Internet: www.luthersnijmegen.nl

Kern Zuid-Limburg op Internet: www.lutherslimburg.nl
Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/lutherszuiden
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Vieringen   [ raadpleeg ook de websites ]

Heusden
Kerkgebouw: Lutherse kerk,
Putterstraat 32, Heusden. Aanvang 10:30u.

4 sept. Mw. ds. E.E. Aarsen
Orgel: Joop de Zwart.

18 sept. Mw. Maren Mielke
Orgel: Hans van Rossum.

Eindhoven
Kerkgebouw: Remonstrantse kerk,
Dommelhoefstraat 1A, Eindhoven. tel. 244 2393

11 september 16e. Zondag na Trinitatis Aanvang 15:00 uur
Verenigingsdienst en Intrededienst van
mw. ds. S. Freytag als predikant van 
Evangelisch-Luthers Zuid-Nederland.
zie de invitatie elders in deze editie.

18 september 17e. Zondag na Trinitatis
mw. ds. S. Freytag
Na de dienst koffie/thee in Dommelhoef.

25 september 18e. Zondag na Trinitatis
ds. W. Boon
Na de dienst koffie/thee in Dommelhoef.

9 oktober 20e. Zondag na Trinitatis Aanvang 10:00 uur
Buitendag in Geldrop voor hele gemeente
mw. ds. S. Freytag 

Nijmegen
Kerkgebouw: Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen.

25 sept. 18e. Zondag na Trinitatis Aanvang 10:30 uur
Dr.  T. Akerboom

Zuid-Limburg
Kerkgebouw: Lutherse kerk, Meezenbroekerweg 70, Heerlen.

18 sept. 17e. Zondag na Trinitatis Aanvang 10:30 uur
Ds.  W. Boon
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