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   1. Jaargang nr. 4 oktober 2016



Agenda voor de komende periode
►

6 okt. 17:30u. Bijbelkringavond in DoReLu-verband. Zie pag. 7
6 okt. 19:45u. Vergadering kerncommissie Eindhoven mw. Hoyer

►
9 okt. 10:00u. Buitendag Luthers Zuid Nederland Geldrop

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

►

16 okt. 17:00u. Evensong. St. Catrien

Dit kerkblad is vervaardigd van kringlooppapier
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Meditatie: Samen kerk van Christus zijn

Het was een bijzondere dienst op een zonnige zondagmiddag op 11 september
waarvoor mensen uit alle windstreken, gemeenteleden en gasten, naar de Kerk
aan de Haven in Waalwijk kwamen. Deze feestelijke dienst werd gehouden ter
gelegenheid van de samenvoeging van de drie Evangelisch-Lutherse gemeenten
Brabant, Zuid-Limburg en Nijmegen tot de ene Evangelisch-Lutherse gemeente
Zuid-Nederland.  Het  Luthers  Bach  Ensemble  uit  Groningen  zorgde  voor  een
bijzonder feestelijke tint door een uitbundig Kyrië en Gloria, een mis van Bach,
uit te voeren.  ‘Samen kerk van Christus zijn’ was het thema van deze dienst. In
dezelfde  dienst  heeft  ds.  Trinette  Verhoeven,  presidente  van  de  Evangelisch-
Lutherse Synode mij aan deze nieuw gevormde gemeente verbonden. Voor mij
betekent dit een grote verandering waaronder een verhuizing vanuit het noorden
naar het zuiden des lands. Voor u, de samengevoegde gemeente, betekent een
nieuwe predikant ook een grote verandering en zullen we elkaar zeker in het
begin eerst wat beter moeten leren kennen.

Paulus houdt in zijn brief aan de Efeziërs de gemeente voor ‘Zo bent u dus geen
vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten
van God’ (Efeziërs 2:19) Dat wil zeggen dat er in het huis van God geen verschil
is in rechten en posities. Iedereen heeft dezelfde rechten als huisgenoot van God.
Die gedachte mogen we ons voor ogen houden zeker in een zo divers samen-
gestelde, samengevoegde gemeente. Want door één gemeente Zuid-Nederland te
vormen  zijn  daarbinnen  nu  ook  alle  onderlinge  verschillen  opgeheven,  bij
voorbeeld tussen de grotere en kleinere gemeenten, de rijkere of armere. Dat is
gemakkelijker  gezegd dan gedaan,  oude structuren,  verschillen in cultuur,  het
denken vanuit de eigen kring dat kan allemaal opspelen, dan is het goed te weten
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dat we allen gelijkwaardige burgers en huisgenoten zijn van God. 
De  kerk  wordt  gebouwd  –  niet  vanuit  ons  mensen  –  maar  vanuit  Christus.
“Vanuit Hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit  tot een tempel die
gewijd is  aan hem, de Heer.” (Efeziërs 2:21) De kerk en de gemeente is een
bouwwerk dat groeit en verandert. Wij zijn echter niet de bouwmeesters van de
kerk, dat is Christus. Wij zijn niets anders dan het materiaal, de stenen waarmee
Christus zijn bouwwerk, de kerk, bouwt.  

Dat Christus de gemeente samenvoegt kwam juist daarin tot uitdrukking dat de
drie gemeenten met ieder hun avondmaalsgerei samen rond de tafel van Christus
bijeenkwamen. Ds. Karin van den Broeke, de preses van de generale synode,
celebreerde de samenvoeging. Zo zijn niet wij die de gemeenten samenvoegen
het is Christus zelf die ons aan zijn tafel uitnodigt als huisgenoten van God. Aan
zijn tafel worden we tot gemeente van Christus samengevoegd, om samen kerk
van Christus te zijn.

Ik heb deze dienst als een bijzondere dienst ervaren met alles wat erin gebeurde.
Het was ook bijzonder om in de aanloop ernaar toe en op de dag zelf te ervaren
hoe iedereen zijn of haar steentje bijdroeg aan de organisatie van de dienst en de
ontvangst van de gasten. Het was een goed samenzijn.

Dit sterkt het vertrouwen in een goede en opbouwende samenwerking in de tijd
die komt.

Ds. Susanne Freytag 

De dienst kunt u via internet beluisteren op www.kerkomroep.nl, Waalwijk, Kerk
aan de Haven, 11 september 15.17. Helaas is het geluid wat later ingeschakeld en
hoort u nog net het kyrië van het Luthers Bach Ensemble.
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Uit de kerkenraad

De kerkenraad van Luthers Z-Nederland kwam 6 september bijeen in de kerk in 
Eindhoven. Besproken werden:
 de aanpassingen van het luthers dagboek
 de bezoekers van de LDF vergadering
 de regelingen rond de samenvoegings- intrededienst van 11 september te 

Waalwijk.
 de tijdelijke woonruimte voor ds. Susanne Freytag.
 wijzigingen in het dienstenrooster van Nijmegen.

De naam voor de nieuwe website wordt op de volgende vergadering besproken. 
Naar aanleiding van een ingezonden brief zal op de website de 
geschiedschrijving over de bouw van de kerk in Heerlen worden aangepast. 
Ook het aandragen van synodeleden voor de komende verkiezing kwam aan de 
orde. Graag zouden we nog een paar jongere gemeenteleden willen aandragen. 
Wie stelt zich beschikbaar?
Op 31 oktober gaan de activiteiten voor de 500 jr. reformatieviering van start. Op
13 november is dat voor  onze regio in Roermond. Het thema is dan: 'de bijbel, 
lees dat boek'. De secretaris zal een overzicht gaan maken van alle activiteiten.
De kernleden van Nijmegen moeten nog een aantal zaken regelen. Vooral de 
aanvang van de restauratie is zeer belangrijk en voor de nieuwe predikante zal 
een geschikte ruimte in de kerk moeten worden vrijgemaakt en zo nodig 
opgeknapt. De financiën hiervoor zijn aanwezig.
Op 9 oktober heeft Eindhoven een buitendag in Geldrop. Alle kernen zijn 
hiervoor uitgenodigd.

Tom Tempelaar

Uit de kerncommissie Eindhoven

Deze kwam twee dagen na de kerkenraadsvergadering bijeen en het enige 
onderwerp was het bespreken van het draaiboek voor 11 september.

Tom Tempelaar

Van de ledenadministratie

Mevr. M.M. Verhoeven-Vredeveld is verhuisd van Heuvelakker 211 naar 
Herman Gorterlaan 4, 5644SX  Eindhoven.
Dhr. E.F. Keijzer is verhuisd van Bruunstraat 7 naar 
Gerretsonlaan 29, 5624 JL Eindhoven
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Kerkbalans 2016 kern Eindhoven.

Nu wij samen Luthers Zuid-Nederland zijn, zullen wij in ons maandblad de 
ontvangsten aangeven vanuit de kern Eindhoven.
Tot 31 augustus is een bedrag ontvangen van €13.500,--
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

Bijzonder collecten in de diensten in Eindhoven

9 oktober. Op de buitendag wordt er altijd gecollecteerd voor de Stichting 
Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten (SLOA). Deze stichting 
subsidieert vakanties voor ouderen en gehandicapten, alsmede kleinschalige 
diaconale activiteiten zoals ons jaarlijkse dagje uit met de ouderen. Meer 
informatie zie op internet: www. sloavakantie.nl

16 oktober. Kerk en Israël: Terug naar de bron.
Op Israëlzondag staan we stil bij de bron van ons christelijk geloof: de Joodse 
traditie. Om het gesprek over de Joodse wortels van de kerk te stimuleren, 
organiseert Kerk en Israël tal van activiteiten zoals een landelijke 
ontmoetingsdag, studiemiddagen, en begin november een symposium over Jezus 
en Paulus als Joodse hervormers. 
Het is belangrijk om als gemeente terug te gaan naar waar onze wortels liggen:  
het Oude Testament. Die verhalen laten processen zien die ook in ons eigen leven
gaande zijn. Moeite, zorgen en pijn, maar ook intense betrokkenheid van God 
met mensen. Het zijn verhalen die we keer op keer moeten lezen om de diepte 
ervan tot ons door te laten dringen.
Met de opbrengst van collectes kan de Protestantse Kerk al deze activiteiten 
ondersteunen.

23 oktober. Werelddiaconaat. In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de 
bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Dorpsbewoners leven 
van landbouw en veehouderij, maar rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare 
grond. De bevolking heeft meestal geen toegang tot nieuwe landbouwmethoden.
De organisatie ICFON zet zich in voor een betere voedselproductie. Wanneer 
dorpsbewoners meer voedsel produceren, stijgt hun inkomen. Op den duur 
verbeteren hierdoor ook hun levensomstandigheden. De dorpsbewoners krijgen 
onder andere landbouwtrainingen. Daar leren ze hoe ze braakliggende grond 
weer kunnen bewerken en hoe ze erosie kunnen bestrijden. Ook oefenen ze met 
nieuwe landbouwmethoden om hun opbrengst te verhogen en leren ze hoe ze hun
producten het beste kunnen verkopen op de markt.
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Gezinnen kunnen een lening krijgen van € 60 om een geit aan te schaffen en een 
training te volgen voor de verzorging. Zo kunnen ze bijvoorbeeld geiten fokken. 
Dorpsbewoners kunnen zich ook aansluiten bij een spaargroep of een 
alfabetiseringscursus volgen. Dankzij ICFON ontwikkelen zij niet alleen nieuwe 
vaardigheden, maar ze leren ook zelf het heft in handen te nemen en zich te 
ontwikkelen tot zelfbewuste en krachtige dorpsbewoners.
De collecteopbrengst is bestemd voor de ICFON organisatie.

Gemeenteberichten

Hartelijk Gefeliciteerd

Op 4 oktober 2016 hoopt

Mw. C.M. Reijner-Dörfer haar
eenentachtigste verjaardag te vieren.

Op 29 oktober 2016 hoopt

Mw. M. Verhoeven-Vredeveld haar
vierennegentigste verjaardag te vieren.

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

In memoriam 

In de afgelopen periode hebben wij het bericht ontvangen dat op 22 augustus 
2016 is overleden Theo Pierik

Hij overleed in het Catharinaziekenhuis in de leeftijd van 85 jaar.

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

Bijbelkringavond in DoReLu-verband

Donderdag 6 oktober zal er een gezamenlijk avondbijbelkring starten in Do-Re-
Lu-verband. 
17:30u. Ontvangst in de Remonstrantse kerk
18:00u. Maaltijd
19:15u. Aanvang Bijbelstudie naar de methode Stem en Tegenstem, waarbij 

eigen inbreng en bestuderen van de tekst van belang is. Het onderwerp 
van deze avond zal zijn: Erbarmen en Omkeer n.a.v. het Bijbelboek 
Jona.

21:30u. Sluiting. De eerste avond wordt geleid door ds. Ineke Reinhold.

Deze avond wordt door de Doopsgezinden georganiseerd. 
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In verband met voorbereidingen graag uiterlijk aanmelden voor 1 oktober via

e-mail:  lia.vos-welsing@xs4all.nl.  Of telefoon: 040-224 0016.

Gezien door de ogen van een vrouw

Naar Waalwijk gingen wij.

Op zondag 11 september 2016 vertrokken wij met een grote bus vanuit 
Eindhoven bij de IJsbaan. In de bus zaten reeds onze mede Lutheranen uit 
Limburg. Vanuit Nijmegen zou ook een bus naar Waalwijk gaan. Gezamenlijk op
weg naar de kerkdienst ter gelegenheid van de "Samenvoeging van de 
Evangelisch Lutherse Gemeenten in Zuid-Nederland". Bovendien voor de 
intrededienst van ds. S. Freytag. Zij wordt onze predikante voor Eindhoven en 
Nijmegen. Dit allemaal vanaf 15 uur in de Protestantse "Kerk aan de Haven" te 
Waalwijk. Een aantal mensen had geprobeerd nauwkeurig op een stadskaart te 
zoeken waar "De Haven" zou zijn. Zij vonden geen water. Wat bleek? "De 
Haven" was een modern bijgebouw van de kerk! Daar werden wij hartelijk 
begroet met koffie en een zalig gebakje. Tot onze grote verrassing was ook prof. 
Joop Boendermaker gekomen. Het leverde levendige gesprekken op over vroeger
in Eindhoven. Veel blijheid vooral. Mijn Peter en ik hebben dat helaas niet 
meegemaakt. Toen woonden wij hier nog niet.
De kerkdienst begon met prachtig orgelspel door organist Joop de Zwart met een 
preludium van Felix Mendelssohn Bartholdy. Irene Oosterveer verwelkomde ons 
allen in deze bijzondere dienst. Ds. W.T.V. Verhoeven, presidente van de 
Evangelisch-Lutherse Synode, sprak woorden van verbintenis. De gelofte van ds.
Freytag was duidelijk. De vraag aan ons, haar te steunen met haar werk en 
opdracht, beaamden wij krachtig met de belofte: "Ja, dat willen wij van harte."
Het "Luthers Bach Ensemble" uit Groningen met "Koor en Barok Orkest" onder 
leiding van dirigent Tymen Jan Bronda begon te spelen. Van Johann Sebastian 
Bach hoorden wij een zeer verfijnde uitvoering van de Lutherse Mis in A 
BWV 234. Het was intens. Ik keek naar de mooie kroonluchters en de 
achtergrond met prachtig verlichte ramen van wat vroeger het hoogaltaar moet 
zijn geweest. Wij luisterden naar de zangers, zangeressen en de zuivere klanken 
van het Barok Orkest. Hemelse klanken, filosofeerde mijn brein en ik genoot!! 
Alle andere aanwezigen ook, denk ik. Na de lezing uit Efeziers 2 : 17-22 zongen 
wij uit volle borst ": De Ware kerk des Heren". Daar moeten we ons best maar 
voor gaan doen. Vervolgens de Evangelielezing en een korte preek door ds. S. 
Freytag. Ds. K. van den Broeke, preses van de generale synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland, bevestigde de samenvoeging van onze Zuid-
Nederlandse Evangelisch Lutherse Gemeenten.
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Het Heilig Avondmaal werd op plechtige wijze ondersteund door ds. Boon, 
ds. Verhoeven, ds. Freytag en ds. van den Broeke. Tot vreugde van iedereen 
mochten wij nog een herhaling van het tweede deel van de "Lutherse Mis" horen,
uitgevoerd door dat prachtige muzikale Bach Ensemble met Barok Orkest uit 
Groningen. Chapeau!

Na deze dienst was er een alcoholvrije champagne voor eenieder en ook 
feestelijke hapjes, waarvoor onze complimenten. Ontmoeting en kennismaking 
met onze nieuwe predikante in ongedwongen sfeer gebeurde gewoon als we haar 
tegenkwamen in het grote gezelschap. Op de terugweg in de bus werden broodjes
uitgedeeld door Tom Tempelaar en zijn vrouw Fia ging met een enorme tas vol 
met drankjes rond. Onze gemeente heeft een aangename zorgzame kant.

Zoals schrijver Phil Bosmans al eens had verwoord:

"Deel je brood en het smaakt beter, deel je geluk en het wordt groter."

Sonja de Kort.

Berichten uit Armenië.

Thea Dik verblijft deze weken in Armenië en wil na haar terugkomst verslag 
doen van haar ervaringen. Hierover dus meer in de editie van november.

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

Dick Eekel, redactie.

1517 – 2017 : 500 jaar Reformatie: 

Als een lopend vuur in Limburg en Zuid Oost Brabant

De Protestantse Kerk organiseert de estafette “als een lopend vuur” in 12 etappes 
door ons land. Limburg is de eerste halteplaats. De landelijke startbijeenkomst is 
maandagmiddag 31 oktober 2016 in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam en 
daar krijgt Limburg het stokje aangereikt.

Zondagmiddag 13 november 2016 staan wij stil bij 500 jaar Reformatie en we 
doen dat in de Minderbroederskerk en het ernaast gelegen Ontmoetingscentrum 
aan de Minderbroederssingel 15F in Roermond.

In het kader van ons thema: “Sola Scriptura / De Bijbel lees dat boek” hebben wij
predikant en theatermaker Ferdinand Borger gevraagd op creatieve wijze om te 
gaan met de geschiedenis van 500 jaar Reformatie en wat dat vandaag nog voor 
ons betekent.

Uitgebreide informatie hierover kunt u lezen in de editie van november. Kunt u 
niet zolang wachten, dan is de informatie ook te vinden op www.luhtersinfo.nl 
onder “activiteiten”.
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Elly de Haan – Verduyn coördinator estafette voor Limburg
Ds Tineke Boekenstijn lid projectgroep estafette Peel en Kempenland

Oecumenisch liedfestival 

zaterdag 29 oktober 2016 in de St. Catharinakerk in Eindhoven.

De dag wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van ds. Sytze de Vries. 
We zoeken de medewerking van cantorijen en koren in deze omgeving. Wilt u 
daarom deze informatie doorspelen aan de dirigent van uw cantorij of koor of aan
iemand anders die de verantwoordelijkheid heeft.
Het thema van het liedfestival is “Naar binnen zingen” – zingen als meditatieve 
route. De dag begint om 10:30 uur en eindigt om 16:30 uur. Als een cantorij of 
koor als zodanig inschrijft krijgen de leden 50% korting op de kosten van de 
inschrijving, die € 20 bedraagt. Als tegenprestatie studeert de cantorij de liederen 
in die op korte termijn worden toegestuurd. Op deze wijze ondersteunen de 
gezamenlijke koren het zingen van de liederen. We verzoeken de 
cantorijen/koren op onderstaand e-mailadres te melden dat ze meedoen, zodat we
de muziek kunnen toesturen. De leden kunnen zich dan inschrijven als koorlid 
via de website www.liedfestival.nl,  waar ook meer informatie is te vinden.

Programma: Liederen, waarin wij ons bezinnen op de stilte.
Twee referaten, die de ‘inning’ van resp. muziek en zang beklemtonen, 
uitlopend op samenzang.
Nieuw gecomponeerde muziek op nieuwe woorden en vormen voor een 
avondgebed.
Diverse manieren om de Psalmen te zingen.
Een liedmeditatie rond een tekst, die ook in koor- en samenzang vertolkt wordt.
Alles samenvloeiend in afsluitende vespers.
Zangers en zangeressen kunnen zich inschrijven op www.liedfestival.nl, via 
deze site is meer informatie te vinden
Met vriendelijke groet, namens de voorbereidingsgroep

Jan Haan ( info@liedfestival.nl )

Kern Bergen op Zoom

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
Dieper dan ik mijzelf ooit ken,
Kent Gij mij, gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.   
(Psalm  139, V.1) 

10

http://www.liedfestival.nl/


Kennismaking

Wie zijn toch de Lutheranen in Halsteren, Bergen op Zoom en Roosendaal? 
Nadat het voor mijn vakantie er niet meer van is gekomen ben ik nu toch 
eindelijk begonnen aan mijn kennismakingsrondje:  op bezoek gaan,  elkaar 
ontmoeten en leren kennen, levensverhalen delen;  dit alles is voor mij altijd weer
een geschenk en een wonder: dat je elkaar als vreemden ontmoet en als 
vertrouwden weer uit elkaar gaat. Tenminste zo heb ik het ervaren tijdens mijn 
eerste bezoeken in de regio. Het heeft voor mij ook daarmee te maken dat wij 
elkaar als gelovigen ontmoeten, mensen die weten dat het de Ene is, die ons ten 
diepste kent en dat wij ons daarom als mensen van God niet anders voor hoeven 
doen dan wij zijn. Dat is genoeg.  Dat is meer dan voldoende. Samen ontmoeten 
wij elkaar in het licht van de Eeuwige. Ook als dat niet expliciet zo uitgesproken 
wordt. Ik hoop dat er nog vele goede ontmoetingen mogen volgen en dank alvast 
degene die mij in deze dagen al met open armen hebben ontvangen. Ik verheug 
me er al op ook nog anderen uit uw kring te ontmoeten in de komende weken! 

Marlies Schulz 
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

Vanuit het mooie Limburgse land

Kunnen wij melden, dat wij met plezier terug kijken op de
intrededienst en verenigingsdienst in Waalwijk. Een, voor onze verhoudingen 
grote groep aan gemeenteleden vanuit Limburg nam deel aan deze dienst. Dit 
was mede mogelijk doordat Harry Coenen voor ons een bus had geregeld, die 
vanuit Heerlen en Eindhoven naar Waalwijk reed. Harry, hartelijk dank! Hoewel 
het voor sommigen een vermoeiende dag was, was deze dag ook goed om elkaar 
beter te leren kennen. 

Nu de vakantie voorbij is en veel gemeenteleden weer uit het oosten, het zuiden 
het westen en het noorden terug zijn kijken we weer vooruit naar de activiteiten 
van het komende najaar. 
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30 Oktober zal het bij ons echt “Lutheren”. Met de oecumenische voorbereide 
liturgie zullen wij het Lutherjaar laten beginnen. De openingsdag landelijk van 
het Lutherjaar zal plaatsvinden in Amsterdam in de oude Lutherse kerk aan het 
Spui, waarbij veel oecumenische gasten verwacht worden. 

Het pastoraat blijft op dezelfde wijze voortgaan in onze kern. Aangezien wij 
maar een 40% predikant hebben, willen wij graag van u horen, wanneer iemand 
behoefte heeft aan een gesprek met de predikant of met een kernraadslid. Geeft u 
het alstublieft door, want anders zult u boos worden en uw predikant of kernraad 
ongelukkig.

Hopend op een rustig najaar met veel mooi weer zeggen wij u weer van harte 
“God bevolen” toe namens de kernraad, 

Ds. Willem Boon.

Diaconie Kern Zuid-Limburg.

Collectes Diaconie:
Zondag 2 oktober. Luthers Genootschap.
Het Luthers Genootschap ondersteunt met haar werkzaamheden projecten op 
verschillende plaatsen in de wereld. In Haiti, Indonesië,  Suriname, Namibië en 
Nepal.  Daarnaast is er in het afgelopen jaar een recordbedrag, met behulp van 
bevriende instellingen, subsidie verstrekt voor hulp aan Syrische vluchtelingen in
Jordanië en Noord-Irak, evenals aan vluchtelingen in Burundi.
Zondag 16 oktober. Eigen diaconie.

Zondag 30 oktober. Luther Stichting.

De Luther Stichting is opgericht in 1972 met als doel: het bevorderen van de 
kennis van het belijden van de Evangelisch Lutherse Kerk in Nederland en het 
ondersteunen van het diasporawerk onder de Lutherse minderheidskerken. 
Jaarlijks wordt actie gevoerd voor door de Maarten Luther Bund aangegeven 
acties ten behoeve van Lutherse minderheidskerken, vooral in Oost Europa. 
Rond Hervormingsdag wordt elk jaar een themadag rond een speciaal Luthers 
onderwerp belegd.
Belangrijk contactadres voor de leden in Zuid-Limburg en omgeving:

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

Buitendag Luthers Zuid Nederland

Kerngemeente Eindhoven organiseert dit jaar op 9 oktober de Buitendag. In de 
Basisschool aan de Nieuw Erfseweg t.o. nr. 2, 5662 TT Geldrop. We beginnen 
om 10:00 uur met een eredienst en de verdere invulling is nog niet precies 
bekend. De organisatie is wat verlaat door de komst van onze nieuwe predikante, 
die nu ook meedenkt met de invulling. Het thema is daarom een verrassing.
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Gaat u er maar van uit dat het een fijne dag wordt en dat we elkaar uitgebreid 
kunnen ontmoeten. Aanmelden is niet verplicht maar wel fijn voor de catering 
om te weten. Dit kan bij Rob Schaak.  r.schaak@chello.nl  of tel: 040-848 1149

Dick Eekel, redactie.

Evensong in de Cathrien

Op zondag 16 oktober staat in de maandelijkse Evensong ditmaal
het thema ‘geloof’ centraal. 

Geloof in de juistheid van de uitgangspunten waarop wij onze
samenleving hebben gebaseerd, die ons zijn overgeleverd via
eeuwenoude wetten en voorschriften. Een geloof ook dat wij
geïnspireerd door deze wetten zelfstandig invulling en uiting kunnen
geven aan een menswaardige samenleving en vrij van vooroordelen
ruimte kunnen bieden aan elkaar en aan gerechtigheid. We mogen –
letterlijk – de Eeuwige op onze blote knieën danken voor de houvast
die Zijn woord en trouw bieden in ons tumultueuze bestaan.

Hierop sluiten de lezingen van deze zondag aan: Nehemia 8: 8-18 en Johannes 
16: 1-11. 

In de gekozen Psalmen (134 en 147) is blijdschap om gerechtigheid ook een 
leidraad. Een leuke bijkomstigheid is dat deze Psalmen muzikaal de 
tegenstellingen in de wereld weergeven in toonsoort en tijdgeest: de eerste in 
majeur op een chant van William Lee (1718-1754), de tweede in mineur op een 
chant van Simon P. Mold (g. 1957). 

Die dankbaarheid voor de rechtvaardigheid van de Eeuwige spreekt ook uit het 
anthem “Izhe kheruvimui” (the cherubic Hymn) van Rachmaninoff, het 
zondagslied “Zingt voor de Heer een nieuw gezang” en het openingslied “Sing, 
ye faithful”. Het slotlied “When all the world” bezingt hoe wij ons van de vroege 
ochtend tot het diepst van de nacht geborgen mogen voelen in God’s 
onvoorwaardelijke, onveranderlijke liefde en trouw.

De gebedszettingen zijn van Philip Radcliffe en de Canticles (magnificat en nunc
dimittis) komen uit ”The Short Service” van Thomas Weelkes.

De Capella Vesperale zingt onder leiding van Esther Sijp.

Informatie over de orde van dienst kunt u een week voorafgaand aan de dienst 
vinden op www.koorvespers.dse.nl. 
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Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

Predikant ds. Susanne Freytag [ Eindhoven en Nijmegen ]

ds. Willem Boon. [ Heerlen ]

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

Kern 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 website(s) ]

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

2 okt. Ds. D. Strasser [ Son ] Orgel: Joop de Zwart.

9 okt. zie bij Eindhoven

Eindhoven
Kerkgebouw: Remonstrantse kerk,
Dommelhoefstraat 1A, Eindhoven. Tel. 244 2393
De diensten beginnen, tenzij anders vermeld, 9:30 uur.

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

16 oktober 21e. Zondag na Trinitatis
mw. ds. S. Freytag 

23 oktober 22e. Zondag na Trinitatis
dr. T. Akerboom  [Nijmegen]

30 oktober 23e. Zondag na Trinitatis Aanvang 10:30 uur
Do-Re-Lu-dienst. LET OP!!! Wintertijd
dr. E.P. Meijering

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

9 oktober 20e. Zondag na Trinitatis Aanvang 10:00 uur
dr. M. Matthias 

23 oktober 22e. Zondag na Trinitatis Aanvang 10:00 uur
ds. S. Freytag 

31 oktober Hervormingsdag Aanvang 19:30 uur
ds. S. Freytag 

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

2 oktober 19e. Zondag na Trinitatis Aanvang 10:30 uur
Ds.  W. Boon
Viering Heilig Avondmaal

9 oktober 20e. Zondag na Trinitatis Aanvang 10:00 uur

zie bij Eindhoven.
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Retouradres  5626 BP 2
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