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Agenda voor de komende periode

3 nov. 19:45u. Vergadering kerncommissie Eindhoven mw. Hoyer
►

8 nov. 19:45u. Vergadering kerkenraad Zuid Nederland Re-kerk
►

13 nov. 14:30u. Start 500 jaar Reformatie  (zie pag. 4), Roermond
15 nov. 23:59u. Kopij aanleveren voor editie dec. 2016 – jan. 2017

Bij voorkeur per e-mail: redactie@lutherszuiden.nl
►

20 nov. 16:30u. Evensong [kern Eindhoven] St. Joriskerk
23 nov. 19:15u. Projectcantorij repetitie [kern Eindhoven] Mw. Droogendijk

Inhoudsopgave
Agenda voor de komende periode..............................................................2
Van de redactie.......................................................................................3
Meditatie................................................................................................3
Alle kernen.............................................................................................4

1517 – 2017 : 500 jaar Reformatie:................................................................4
Sola Scriptura..............................................................................................4
Acceptgirokaart als bijlage.............................................................................7

Kern Bergen op Zoom...............................................................................8
Contactadressen voor de leden in Bergen op Zoom en omgeving:........................8

Kern Eindhoven.......................................................................................8
Contactadressen voor de leden in Eindhoven en omgeving:................................8
Uit de vergadering van de kerncommissie Eindhoven.........................................8
Bijzondere collecten in november...................................................................8
Kerkbalans 2016 kern Eindhoven....................................................................9
Verjaardagen kern Eindhoven.........................................................................9
Gezien door de ogen van een vrouw................................................................9
Berichten uit Armenië..................................................................................11
10 jaar Present Eindhoven!..........................................................................12
Oecumenische reis Zuid Engeland.................................................................13
Evensong in de Sint Joriskerk.......................................................................15

Kern Heusden........................................................................................16
Contactadressen voor leden in Heusden en omgeving:.....................................16

Kern Nijmegen.......................................................................................16
Contactadressen voor de leden in Nijmegen en omgeving:...............................16
40 jarig ambtsjubileum van ds. Akerboom-Roelofs..........................................16
Cursus: Leren van Luther – Niet te koop!.......................................................16

Kern Zuid-Limburg.................................................................................17
Contactadressen voor de leden in Zuid-Limburg en omgeving:..........................17

Voor u gelezen.......................................................................................17
Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland................18
Vieringen..............................................................................................19

6 november 24e zondag na Trinitatis..............................................................19
13 nov. Voorlaatste zondag Kerkelijk jaar.......................................................19
20 november Eeuwigheidszondag.................................................................19
27 november 1e. Advent..............................................................................19

2



Van de redactie
Beste lezer(s)(essen),

I.v.m. de samenvoeging van Lutherse gemeenten tot Luthers Zuid Nederland zijn er 
vanaf deze editie wat wijzigingen in artikel-volgorde en ook van de layout. Dit zijn 
pogingen tot verbetering. Wij streven naar een blad waar eenieder zich mee kan 
verenigen. Heeft U goede ideeën voor verbeteringen, laat het ons weten. Bij voorbaat
hartelijk dank voor uw meedenken.

Met vriendelijke groet,  Dick Eekel   [redactie@lutherszuiden.nl]

Meditatie 

Vergeven moet (?)
Al meer dan 15 jaar zaten de twee zusters in het kerkgebouw op dezelfde plaats, 
drie rijen van elkaar weg zonder nog maar een woord met elkaar te wisselen. 
Vijftien jaar keken ze elkaar niet meer aan en waren ze als lucht voor elkaar. 
Vijftien jaar keken ze of de ander naar het H. Avondmaal ging, want dan ging zij 
niet... Vijftien jaar maakten ze het elkaar en zichzelf moeilijk. 

En waarom? God mag het weten, wij niet. Zelf wisten ze het eigenlijk ook niet 
meer. Beide zusters heb ik leren kennen als vriendelijke aardige open en sociaal 
voelende mensen, maar tussen deze twee was het definitief stuk. Het woord 
vergeven kon niet over de lippen van deze zusters komen, zo min als het woord 
vergeven bij zoveel mensen niet over de lippen komt. Bij vergeven komt het 
begrip “schuld belijden” naar boven, het de minste willen zijn, het toegeven dat 
je een fout hebt gemaakt. En fouten, die maken anderen, dat overkomt je toch 
zelf nooit!

In het Bijbelboek Jezus Sirach bij de apocrieve boeken, staat een bespiegeling 
van iemand die er over nadenkt wat er met iemand gebeurt, die niet kan 
vergeven. Iemand raakt er in verstrikt en zijn leven wordt beheerst door de wrok 
en wraakgevoelens. Deze ervaring brengt Jezus Christus ertoe nog radicaler te 
zijn: In Mattheus 18, 21 – 35 spreekt Jezus zijn vierde grote rede uit in dit 
Evangelie. Hij spreekt een duidelijke taal: vergeven moet!

Dat valt niet mee, als je duidelijk beschadigd bent door het handelen of het 
spreken van een ander. Dat valt tussen de volkeren in de wereld, in Palestina en 
in Israël niet mee. Dat valt niet mee tussen Protestanten en Katholieken in 
Ierland, tussen Serven en Kroaten en Bosniërs in het voormalige Joegoslavië.

Toch is er maar een manier om uit de dodelijke cirkels van haat en pijn uit te 
komen, al was het maar omwille van je eigen heil. “Hoe vaak moet je iemand 
vergeven?” vraagt Petrus aan Jezus. “Zeven keer?” d.w.z. iedere dag opnieuw? 
Dat is al zeer veel. “Zeven maal zeventig!” antwoordt Jezus. Dat is onmogelijk, 
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dat is niet meer menselijk, dat is Goddelijk veel.

Jezus’ antwoord trekt het vergeven uit de aardse mogelijkheden tot het 
Goddelijke niveau. Het is Goddelijk te vergeven en van Hem is dus sterkte en 
kracht te verwachten bij het vergeven. Bij het vergeven gaat het erom de minste 
te willen zijn. Dat geldt tegenover God, maar daar is het nog betrekkelijk 
gemakkelijk: Minder dan God te zijn wordt door veel mensen geaccepteerd. 
Maar God vraagt van ons dat duidelijk te maken door ook de mindere voor onze 
naasten te willen zijn: eigen fouten te zoeken en te bekennen. Dat is de weg naar 
vergeving.
Het tragische aan de weg, die de twee zusters ten opzichte van elkaar zijn gegaan,
is dat het nooit meer goed is gekomen tussen deze twee. Eén van de twee is 
overleden met wrok in haar hart. Daar kan ik nu verdriet over hebben. 

Ds. Willem Boon 

Alle kernen

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. Voor de uitnodiging en het 
programma zie hieronder.

Dit evenement wordt gezamenlijk georganiseerd met de classis Peel en 
Kempenland. Dat is de classis waar wij als lutherse gemeente Z-Nederland toe 
behoren.  
Vanwege de uitgestrektheid van ons kerkelijk gebied sluit onze gemeente zich 
ook aan bij de activiteiten in N-Brabant. Die zijn september 2017 aan de beurt en 
hebben als thema: "Rome en de Reformatie". Ondergetekende maakt deel uit van 
dit estafette comité. 

Tom Tempelaar

Sola Scriptura

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

“De Reformatie die Luther in gang zette kan in veel opzichten een revolutie 
worden genoemd. Hij gaf de kerkleden een directe toegang tot het lezen van de 
Bijbel en onttroonde daarmee de kerkvorsten. Voortaan zou iedereen zelf de 
Schrift kunnen interpreteren. Luther legde daarbij de macht bij het ‘gewone 
volk’, en startte in zekere zin een vorm van democratie die door Calvijn later nog
radicaler zou worden uitgewerkt in de vormgeving van zijn kerkmodel. Het kende
echter ook een keerzijde: ieder gelovige kon op eigen wijze de Schrift 
interpreteren, iedere ketter kreeg zijn letter.

  In de voorstelling Solo 
Scriptura gaat 
Ferdinand Borger op 
onderzoek wat de 
gevolgen van deze 
individuele toegang tot 
de Schrift zijn geweest 
voor onze culturele en 
religieuze geschiedenis. 
In hoeverre heeft de 
Reformatie bijgedragen 
aan het hedendaags 
individualisme? Is er 
met de nadruk op de 
persoonlijke omgang 
met de Schrift, waarbij 
de traditie van weinig 
waarde meer was, met 
het badwater ook een 
kind weggegooid?
Ferdinand begint zijn 
zoektocht bij zijn 
grootouders, waar hij 
als kind een typische 
protestantse 
spiritualiteit aantreft. 
Vervolgens stelt hij zich 
de vraag waar deze 

vandaan komt. Hij onderzoekt Luther en Calvijn, met wie hij het liefst weer in 
gesprek zou treden, om zich tot slot de vraag te stellen: Als er nu een Reformatie 
zou moeten plaatsvinden. Hoe zou die er dan uitzien? En wat zou de plek van het

5



individu daarin zijn?
De verschillende fragmenten uit de voorstelling worden afgewisseld met zang en 
orgelspel, waarin de echo van de Reformatie doorklinkt en zich aanpast aan de 
verschillende tijden.”

Ferdinand Borger is geen onbekende in het zuiden. Hij is predikant geweest in 
Sittard. Hij volgde toen de toneelacademie in Maastricht en heeft in veel 
gemeenten al eens een optreden verzorgd.

De activiteiten zijn verdeeld over de Minderbroederskerk en het 
Ontmoetingscentrum.

Om 14:00 uur gaan de deuren open en kunt u in beide ruimten terecht, terwijl er 
ook koffie en thee is.

In het Ontmoetingscentrum naast de kerk komt:
 De Gelderse groep van Ambachten met “museum oude boekdrukkunst”.

De boekdrukkunst heeft nl. een belangrijke rol gespeeld aan het begin van de 
Reformatie. Door de boekdrukkunst was het mogelijk om veel meer en veel 
sneller mensen te voorzien van Bijbels en andere geschriften. Vroeger werd in 
de kloosters alles met de hand overgeschreven. Met recht monnikenwerk en 
heel veel uren arbeid voordat er één Bijbel klaar was.

 Van Plantin-Moretus in Antwerpen het museum van de boekdrukkunst laten 
we korte filmpjes zien over het drukproces.

 De oecumenische bibliodramagroep “Het Leerke” brengt “Stap in de schoenen 
van….”.

In de Minderbroederskerk begint om 14:50 uur het officiële gedeelte met om:
 15:00 uur het optreden van Ferdinand Borger. In drie sketches gaat Ferdinand 

in op het thema. De sketches worden omlijst met muziek. Te beginnen met een 
intro door de sopraan Marian Hofstra uit Venlo. De organisten Roelof Hamberg
(Venlo) en Gerrit Kremers (Minderbroederskerk Roermond) zullen de beide 
orgels bespelen.

 16:00 uur is de overdracht van het estafettestokje aan Gelderland.
Daarna kunt u nog rustig rondkijken in de kerk of het centrum en van een 
drankje genieten.

In de kerk is verder:
 Een tentoonstelling van de mooiste Bijbelverhalen van jongeren.

De gemeenten in onze classis zijn benaderd met de vraag of kinderen / 
jongeren een schilderij / tekening willen maken van hun mooiste Bijbelverhaal.
Er zijn inmiddels een aantal reacties binnen.

 Er zullen oude Bijbels te zien zijn in vitrines,
 terwijl de nieuwste uitgaven er ook liggen.
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Al met al denken we dat het een inspirerende bijeenkomst zal zijn.
Weet u welkom en neem gerust andere belangstellenden mee.
Voor de catering is het plezierig als we ongeveer weten hoeveel mensen we 
mogen verwachten. Daarom zou het fijn zijn als u voor 10 november kunt laten 
weten of u van plan bent om te komen. 
Graag een e-mail naar dehaan-verduyn@freeler.nl of tel: 043 3624240.

Elly de Haan – Verduyn coördinator estafette voor Limburg
Ds. Tineke Boekenstijn lid projectgroep estafette Peel en Kempenland

Acceptgirokaart als bijlage
In deze editie treft u een acceptgiro aan.
Voor de tweede maal dit jaar vragen wij u vriendelijk uw kerk met een extra 
bijdrage te verblijden.
Zoals u kunt zien in de “kerkbalans” in deze editie, zijn we nog lang niet op het 
benodigde bedrag.
Graag uw aandacht hiervoor, zodat wij ons kerkelijk werk kunnen voortzetten.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Mevr. I.J. Oosterveer, kerkrentmeester
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Kern Bergen op Zoom

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 Eindhoven

Contactadressen voor de leden in Eindhoven en omgeving:
Predikant: Mw. ds. S. Freytag 06-4395 5283
organisten/gastpredikanten: Mw. E. Eekel-Schendelaar 040-253 2175
project cantorij Lumen: Mw. E. Eekel-Schendelaar lia.eekel@gmail.com
Present/ouderencontact: Mw. A. Hoyer 040-252 7272
Kinderoppas: Hr. R. Schaak 040-848 1149

Uit de vergadering van de kerncommissie Eindhoven
Donderdag 13 oktober kwamen wij als kerncommissie bijeen. Ds. Susanne 
Freytag was hierbij voor het eerst aanwezig. Uiteraard werd als eerste de 
samenvoegings- annex intrededienst van 11 september geëvalueerd. Voor alle 
aanwezigen was dit een zeer bijzonder en vreugdevol moment in een volle kerk. 
Met veel bezoek van elders en met voorgangers uit de landelijke kerk. Zeer 
bijzonder om mee te maken.
Voor de kerstactiviteiten voor de kinderen sluiten wij ons dit jaar geheel aan bij 
de remonstranten. Volgend jaar willen wij wat meer eigen inbreng hebben. Ook 
aan het gebruik van de 1e zondag van de maand voor de kinderen wordt al 
gedacht.
Ds. Strasser zal voorgaan in de dienst van  Eeuwigheidszondag op 20 november. 
De secretaris zal de uitnodigingen voor de overledenen verzorgen. 
Er moet een goede balans komen tussen ontmoeting en onderwerp. Dit jaar is er 
geen kerstdiner maar we starten het nieuwe jaar met een nieuwjaarsdiner op 7 
januari 2017.
De kennismakingsronde voor de predikante in onze gemeente zal in januari 
beginnen. Er wordt gedacht aan vier gastadressen.
De verjaardagskaarten zullen voortaan door Annegret Hoyer worden verstuurd. 
Vanaf 50 jaar alleen op de kroonjaren en vanaf de70e verjaardag ieder jaar. Ook 
de kinderen tot 12 jaar krijgen een kaart en een vermelding in het maandblad.
Met het oecumenisch beraad zal er in februari en juni een gezamenlijke dienst 
gehouden worden.

Tom Tempelaar

Bijzondere collecten in november
Op 13 november is er een bijzondere collecte voor de Zending en wel voor het 
werken aan vrede en verzoening in Colombia.
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De Colombiaanse bevolking snakt naar vrede en rust. Ondanks tekenen van hoop
lijden mensen al zestig jaar onder de burgeroorlog. Namens Kerk in Actie werkt 
de uitgezonden medewerkster Inge Landman mee aan het project ‘Geloven in 
verzoening’ van de Mennonieten. Mensen die dagelijks te maken hebben met 
angst en onrecht, bestuderen Bijbelteksten rond gerechtigheid, waarheid en 
vergeving. Wat betekenen deze teksten in hun leven? Door te praten over wat ze 
meemaken, over relaties en over hun samenleving vol onderdrukking en geweld, 
kunnen ze een duidelijk standpunt bepalen. Geeft u hen ondersteuning?

Tom Tempelaar

Kerkbalans 2016 kern Eindhoven.
Nu wij samen Luthers Zuid-Nederland zijn, zullen wij in ons maandblad de 
ontvangsten aangeven vanuit de kern Eindhoven.
Per 9 oktober is een bedrag ontvangen van € 14.500,--
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

Verjaardagen kern Eindhoven
Hartelijk Gefeliciteerd

Op 9 november 2016 hoopt
Mw. A. Gorree-Visser haar
negentigste verjaardag te vieren.

Gezien door de ogen van een vrouw

Buitendag, 9 oktober 2016? Nu al? Weer een jaar voorbij? Inderdaad, dus gingen 
wij op 9 oktober 2016 naar Geldrop. Daar werd ons welkom toegeroepen in de 
Basisschool aan de Nieuw Erfseweg t.o. nr 2. Ik kon weer meerijden met Els en 
Bert Hovingh. Zij zijn mijn 'engelen'. Daar ben ik heel blij mee .
Als eerste mededeling hoorden wij, dat Nellie Jager een hartinfarct heeft gehad. 
Zij heeft een week in het ziekenhuis gelegen, maar was nu weer thuis. Nellie, wij 
bidden voor jouw herstel.De dienst zou om 10 uur beginnen stond in ons vorige 
blad. Dat tijdstip werd naar iets later verschoven. Onze Truus en Jan Dijkman, 
die heel trouw al jaren de keukendienst verzorgen, boden ons eerst koffie of thee 
aan met iets lekkers. Ook prettig voor onze gasten uit o.a. Heusden. In de dienst 
werden de oud-kerkenraadsleden, Vilma Lenselink, Annegret Hoyer en Dick 
Eekel bedankt voor hun bijdragen als ouderling met bijzondere opdracht. Volgens
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de nieuwe constructie zijn zij geen kerkenraadslid meer maar blijven actief en nu 
met functie van commissielid van de kerngemeente Eindhoven. Vilma Lenselink 
kon hier niet aanwezig zijn. Zij is ook gestopt als contactpersoon naar de 
Algemene Kerkenraad. Annegret en Dick kregen uit handen van secretaris Tom 
Tempelaar een grote bos bloemen. Onmiddellijk brachten zij deze terug naar een 
emmer met water om ze na de dag mee naar huis te nemen. Ds. Susanne Freytag 
vertelde in haar preek over de 'predikanten reis', die zij in 2015 meemaakte naar 
China. Toevallig op deze dag, 9 oktober 2016 wordt in China het 'Chongyang 
Festival' gevierd. Dat is het feest voor de ouderen! Wat mooi, wij hebben veel 
mensen in onze gemeenten ouder dan 80 jaar. 
Ds. Freytag had het kleed op de altaartafel zelf uit China meegebracht. De kleur 
van het kleed is rood. Rood is de kleur voor geluk en voorspoed. We vierden 
gezamenlijk het Heilig Avondmaal op eerbiedige wijze. Het was een mooie 
dienst.

Daarna een lunch met lekkere broodjes, een drankje of melk en een huisgemaakte
salade door Truus Dijkman. Vervolgens nam ds. Freytag ons mee op haar reis 
naar China in 2015, met foto's geprojecteerd door Jan Dijkman. In 2008 was een 
enorme aardbeving in Sichuan geweest met 100.000 doden. De hele stad was in 
puin. Deze stad is geheel herbouwd op een plek een stuk verder! Zo vertelde 
ds. Susanne Freytag, dat de zendelingen daar  bouwen in Chinese stijl en de 
Chinezen bouwen in
Westerse stijl! In
China zijn ook
Christelijke kerken.
De oudste kerk staat
in Yunnan. In Dali,
vlakbij de grens van
Myanmar is een
kliniek voor
verslaafdenzorg. Deze
kliniek wordt bestuurd
door Sister Wu en
haar zoon. Met succes
blijkbaar en nodig,
want rond Dali heerst
een behoorlijke
drugshandel.
Eveneens is in China de grootste Bijbeldrukkerij van de wereld! Alleen is het zo, 
dat de vaste oplage wordt vastgesteld door de overheid! Dan vierden we nog 
even de 100-ste verjaardag van mevrouw Hannah Rooymans. Zij was thuis 
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opgehaald door Annegret Hoyer, dus persoonlijk aanwezig en ze vond het heel 
leuk. Alle aanwezigen boven de 80 jaar kregen een prachtige donkerrode roos, in 
dank aanvaard, ook door mij. Als groep werd van de 80-plussers bijgaande foto 
gemaakt.
Hannah Rooymans zei laatst tegen mij: 'Je hebt nog een hele weg te gaan'.

Naar buiten voor een kleine wandeling. Terug naar de school, waar we koffie of 
thee konden pakken met een stukje zelf gebakken appeltaart door Truus Dijkman.
Dank voor alle verzorging en goede thuisreis. Tot ziens, het was enig!! 'De 
toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.' (Mahatma Gandhi).

Sonja de Kort.

Berichten uit Armenië.

In de afgelopen septembermaand hebben we met zes personen een reis gemaakt. 
Marijke en Jaap uit Alkmaar en Marijke oprichtster van Kinderhulp Armenië, 
Saskia en Rene, waarvan Saskia de secretaresse van Kinderhulp is, zij wonen in 
Amsterdam, Hannie, bestuurslid uit Alkmaar, en ik als sympathiserend  
buitenstaander van de Lutherse kerk uit Eindhoven.
We hebben een geweldig boeiende, soms indrukwekkende reis beleefd in 
Armenië.
Op verzoek van onze contactpersoon, de lerares Ghuschik, die vlak bij de 
Georgische grens woont begon de reis in Tblisi, de hoofdstad van Georgië.
“Jullie zijn van harte welkom, kunnen logeren bij familie, Albert en ik zorgen 
voor alles.”
Dus vlogen we met een tussenstop via Kiev naar Tblisi.
De legende werd ons verteld over de oorsprong van deze stad. Koning Gorgasali 
was op fazantenjacht met zijn favoriete valk, maar op een gegeven moment 
struikelde hij en zijn valk met de gevangen fazant nog in zijn snavel, vielen in 
een warmwaterbron. Beiden verbrandden en werden gekookt door de hitte.

Dat was het moment dat de koning dacht “op de plaats waar de vogel gekookt is 
vestig ik een nieuwe plaats en dat wordt de hoofdstad, Tbili = warm.  Tblisë 
betekent “warm water”.

In Tblisi werden we met veel hartelijkheid ontvangen, door Ghuschik en haar 
man Albert en Rosanne en Albert, de beide heren zijn neven van elkaar.

We werden met auto’s afgehaald en stortten ons letterlijk in het verkeer, wat 
stalen zenuwen vereist. Iedereen heeft zijn eigen verkeersregels en past die heel 
creatief toe. Het is een heftige beleving, elk moment verwacht je dat je de zijkant 
van een andere auto meeneemt, maar op onnavolgbare wijze gaat het steeds goed.

Rosanne en Albert II (om de beide Alberts uit elkaar te houden hebben we ze 
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maar genummerd) ontvingen ons heel gastvrij in hun appartement op de 8e 
verdieping van een oud Russisch flatgebouw, omringd door allemaal dezelfde 12 
verdiepingen hoge torens, met daar tussenin bomen met grasvelden en banken, 
waar kinderen konden spelen en mensen met elkaar gezellig zaten te buurten.

Rosanne en haar man hebben ooit een mooi eigen huis gehad, maar hebben dit 
moeten verkopen, omdat hun zoon ernstig ziek werd en alleen in Frankrijk 
geholpen kon worden, wat tragisch genoeg niet is gelukt. De zoon overleed en de
schoondochter is tandarts, maar heeft geen werk, ook in Georgië is veel 
werkeloosheid. En er is geen enkele vorm van zorgtoeslag of mogelijkheid je te 
verzekeren.

Bij de entree van het flatgebouw werden we ontvangen door een betonnen trap 
met afgebrokkelde treden en na 10 treden begaven we ons naar de lift.

De lift was een sensatie op zichzelf. Nadat er een muntje in een mechaniek was 
geworpen zette het ijzeren gevaarte zich in beweging, rammelde, trilde, schokte 
en ratelde, maar werkte perfect.

Het gastvrije huis omarmde ons, het was inmiddels middernacht en daar stond 
een uitgebreide maaltijd voor ons klaar. Het is altijd weer hartverwarmend om zo 
welkom te zijn bij mensen die je nog nooit eerder hebt ontmoet.

Ze delen hun huis, hun maaltijden en hun verhalen met een vanzelfsprekende 
warme hartelijkheid. Wordt vervolgd. 

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

Thea Dik

10 jaar Present Eindhoven!
Op 10 oktober 2016 vierde Present Eindhoven haar 10-jarig bestaan. In 2006 is 
Present ontstaan vanuit een aantal enthousiaste mensen uit de NGK en GKV-Best
die praktische hulp wilden bieden aan stadsgenoten die een steuntje in de rug 
konden gebruiken. Van daaruit zijn de eerste projecten begonnen en sinds dat 
begin heeft Present veel in gang gezet. Steeds meer kerken raakten betrokken, 
met vrijwilligers die zich met hun Bijbelkring of als individuele flexer in hebben 
gezet. 
Daarnaast werd Present ook buiten de kerken steeds bekender. Bedrijven 
ontdekten de mogelijkheid om via Present een andere invulling te geven aan een 
team-uitje. Wooncorporaties en hulpverleners zagen de meerwaarde van Present 
wanneer een groep vrijwilligers bij één van hun huurders of cliënten aan de slag 
ging. Studentenverenigingen gingen met hun kring aan de slag bij een praktisch 
of sociaal project. Vaste groepjes van enthousiaste flexers werden gevormd, 
waarvan er sommigen inmiddels al jarenlang maandelijks een project uitvoeren. 
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Na 10 jaar Present hebben we 1000 projecten uitgevoerd, zijn 30.000 vrijwilli-
gersuren ingezet, werken we samen met 50 verschillende maatschappelijke 
organisaties, 20 bedrijven en 15 kerken. Wat een schitterend resultaat en veel om 
dankbaar voor te zijn. Graag willen we doorgaan met het werk dat we doen. Om 
nog meer bruggen te slaan en waardevolle ontmoetingen te creëren waar een 
mens hoop van krijgt en Gods liefde kan ervaren. Maar dit kunnen we niet alleen.
We blijven afhankelijk van mensen die zich in willen zetten voor een ander. Bij 
een project of binnen onze organisatie. 

Wilt u komend jaar ook weer meehelpen? 

We zoeken momenteel vooral groepen die praktische klussen uit willen voeren 
(sociale activiteiten zijn natuurlijk ook altijd welkom!), bijv. Bijbelkringen of 
mensen die een maatschappelijke activiteit met hun collega’s willen doen. Ook 
zoeken we nieuwe groepenbegeleiders die groepen vrijwilligers willen 
begeleiden bij hun project (kijk op onze website voor meer informatie hierover). 
Tot slot zijn we op zoek naar een centrale locatie in Eindhoven om een aanhanger
te stallen, en/of mensen die af en toe hun aanhanger uit willen lenen aan Present. 
We horen het graag als u ons hiermee wilt ondersteunen. 

Dank voor uw betrokkenheid en op naar de volgende 10 jaar!

Team Present Eindhoven 
Conny Bareman, Els van Wolfswinkel, Lidy Scheele, Aletta Freese

Kijk voor meer info op www.stichtingpresent.nl/eindhoven of neem contact 
op met info@presenteindhoven.nl .

Nadere inlichtingen zijn ook verkrijgbaar bij ondergetekende.
Graag zou ik ook volgend jaar weer met een groep mensen uit onze gemeente een
klusproject voor Present willen uitvoeren, ook hiervoor kunt u nu al bij mij 
terecht. 
Annegret Hoyer, tel 040 252 7272 of 65plus@luthersbrabant.nl. 

Oecumenische reis Zuid Engeland
Misschien wat vroeg in de tijd maar in een vroeg stadium op de hoogte zijn lijkt 
ons ook niet verkeerd, vandaar nu al dit artikel. 
Sinds 12 jaar wordt er iedere 2-3 jaar een oecumenische reis georganiseerd, waar 
mensen uit de protestantse gemeente Nuenen, de parochie Nuenen en onze 
lutherse gemeente voor uitgenodigd worden om daar aan deel te nemen, maar 
ook uit andere kerkelijke gemeentes zijn deelnemers welkom. Thema’s zijn altijd 
kunst, religie en muziek. Ook in 2017 gaan we weer samen op reis.
Van maandag 18 september tot en met dinsdag 26 september 2017 gaan we weer 
een oecumenische reis maken. Dit keer naar Zuid Engeland.
Het reisprogramma is nog niet definitief; het staat nog in de grondverf.
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We zijn nog in overleg over het programma met reisorganisatie SRC, die ook 
deze keer de reis zal verzorgen. Ons staat een reis voor ogen door het vriendelijk 
glooiende landschap, als een dwaaltocht door de geschiedenis. We brengen een 
bezoek aan het Darwin House om ons te verdiepen in de evolutietheorie en gaan 
terug in de historie met bezoeken aan kathedralen, kastelen met hun prachtige 
landschapsparken en de duizenden jaren oude steencirkels.
In Winchester, de oude hoofdstad van Engeland, bezoeken we de imposante 
Winchester Cathedral, de laatste rustplaats van schrijfster Jane Austin. 
Tijdens een mooie dagtocht langs charmante dorpjes door het glooiende 
landschap van het graafschap Somerset brengen we o.a. een bezoek aan het 
historische kuuroord Bath. Al in de Romeinse tijd werden hier badhuizen 
gebouwd.  Ook brengen we een bezoek aan de steencirkel van Avebury, de 
grootste van Engeland.

Ook de plaatsen Wells en Glastonbury 
staan op het programma. Wells is een mooi 
middeleeuws stadje met de stijlvolle Wells 
Cathedral. Glastonbury is een magisch 
stadje in Sommerset. Is het de legende over
Koning Arthur of toch die van Jozef van 
Arimathea, de graal en de stichting van de 
eerste Christelijke kerk in Groot Brittannië?
Op zondag staat een bezoek aan de 
kathedraal van Exeter op het programma.
Als we terugrijden naar het westen 

bezoeken we in het schilderachtig Salisbury de kathedraal, waarvan de 123 meter
hoge toren het opmerkelijkste baken van de stad is.
In het programma zal tijd worden ingeruimd om een evensong te bezoeken, op 
eigen gelegenheid door een stadje te wandelen en te shoppen.
Op de eerste en de laatste dag zullen we overnachten in de mooie middeleeuwse 
stad Canterbury met zijn prachtige kathedraal. Drie dagen zullen we overnachten 
in de nabijheid van Bristol en eveneens drie nachten in Exeter.
Het belooft een interessante reis te worden langs oude vormen van christelijke 
spiritualiteit, sagen en legenden rond de volksverhalen, natuurgodsdiensten en de 
Keltische  religie.
Heeft u interesse en wilt u meer weten dan bent u van harte welkom op de 
informatieavond op donderdag 19 januari 2017 om 19:00 uur in het 
parochiecentrum, Park 55, te Nuenen.

Bernadette van Litsenburg
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Evensong in de Sint Joriskerk

Zondag 20 november, 16:30 uur, vlak voor het einde van het
kerkelijk jaar, heet Christus Koning. De glorie van Christus tot aan
het eind der tijden wordt dan gevierd. Voor ons bijna onbevattelijk,
wij die leven in een tijd waarin de wereld van dag tot dag, van uur
tot uur onzekerder, onveiliger en onmenselijker wordt.
Bestendigheid is een vage droom, machthebbers zijn marionetten in
het belangenspel van wapenhandelaren en geldschieters: even snel in
het zadel geholpen als eruit gewipt. Wie heeft nog onzelfzuchtigheid,
medemenselijkheid en vredelievendheid op zijn politieke agenda?
Daar win je helaas geen stemmen mee. Maar laten wij dan een
tegenstem uitbrengen – al is het ‘maar’ in de kerk – en onze stem
laten gelden voor de agenda van naastenliefde, vergevingsgezindheid en vrede.

In de lezing uit Zacharia 6, 9-15 wordt gesproken over de kroning van de 
hogepriester Jozua om stabiliteit te brengen in een heel tumultueuze tijd. In 
Openbaring 11, 15-19 wordt gesproken over het begin van de eeuwige 
heerschappij van de Messias, om een eind te maken aan alle geweld en razernij 
op aarde.

Psalm 29 is een lofzang voor een glorierijke en krachtige heerser en eindigt met 
“Koning voor eeuwig!”. Psalm 72 bejubelt vol overgave een rechtvaardige, 
trouwe en beschermende macht met “gezegend voor altoos de Naam zijner 
glorie, en heel de aarde zij vol van zijn luister. Amen, ja, amen!”. De eeuwige 
heerschappij wordt ook bezongen in het openingslied “How shall I sing” en het 
slotlied “Christ triumphant, ever reigning”. Het prachtige anthem “O quam 
gloriosum est regnum” van T.L. da Vittoria bezingt ook de glorierijke 
heerschappij van Christus.

De gebedszettingen zijn van William Smith en de canticles zijn het Magnificat en
Nunc dimittis in B minor van T. Tertius Noble. Het zondagslied is “Gij, die de 
mens geschapen hebt”.

Het orgelvoorspel bestaat uit Cantus del modo octavo van Juan Bermudo 
(ca. 1510 - ca. 1565) en Chacona, Anonymus (Spanje, 17e eeuw). Het naspel is 
Voluntary in G, opus 7 nr. 9 (Largo staccato - Vivace) van John Stanley (1713-
1786).

De Capella Vesperale zingt onder leiding van Esther Sijp en wordt begeleid door 
organist Gerard Habraken. De voorganger is Jeroen de Wit.

Informatie over de orde van dienst kunt u een week voorafgaand aan de dienst 
vinden op www.koorvespers.dse.nl. 
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Kern Heusden

Contactadressen voor leden in Heusden en omgeving:
Mw. ds.  S. Freytag Pastoraat 06-4395 5283 
Mw. H. Haaksema Algemeen 073-511 7006
Mw. J. de Kruijf Pastoraat / gastpredikanten hannydk@planet.nl
Mw. I.M. Veldkamp Diaconie 06-4178 1214

Kern Nijmegen 

Contactadressen voor de leden in Nijmegen en omgeving:
Mw. ds. S. Freytag Pastoraat 06-4395 5283 
Prof. dr. M. Matthias coördinatie 024-848 8744
Hr. M. van Alebeek 024 785 2000
mw. Y. Schmidt diaconie

40 jarig ambtsjubileum van ds. Akerboom-Roelofs
40 jaar geleden op 28 november 1976, de eerste zondag van de Advent werd ds. 
Perla Akerboom-Roelofs als predikant geordineerd. Van 1978 – 1986 werkte zij 
in Amsterdam. Vanaf 1986 tot aan haar emeritaat in 2011 en daarna als predikant 
in hulpdienst was zij aan de Evangelisch-Lutherse gemeente Nijmegen 
verbonden. Daarom willen we op 27 november, de eerste zondag van Advent, dit 
jubileum met haar samen in het midden van de gemeente vieren. In deze dank- en
feestdienst zullen ds. Perla Akerboom-Roelofs en ondergetekende voorgaan.

ds. Susanne Freytag 

Cursus: Leren van Luther – Niet te koop!
Een cursus in vier avonden. Ter gelegenheid van het Reformatiejubileum 
1517- 2017 heeft de Lutherse Wereld Federatie een thema gesteld: Liberated by 
God’s grace, bevrijd door Gods genade. Daarin klinkt het Sola Gratia door en de 
rechtvaardiging door het geloof alleen. Maar dan wel zo dat het meteen ook gaat 
over recht doen in kwesties van armoede, honger, gender, prestatiedruk en de 
exploitatie van mens en milieu. Dus wordt dat thema doorvertaald in het 
subthema Not for Sale: verlossing, mensen en de schepping zijn niet 
verhandelbaar!
In deze jaargang van Leren van Luther wordt deze principiële inzet van de 
Reformatie in vier avonden uitgewerkt:

1. Bevrijd door Gods genade. Over de 95 stellingen en waar die nu 'eigenlijk' 
over gingen (docent: Markus Matthias)

2. Niet te koop: Verlossing! Over de heilsleer van de kerk, vroeger en nu 
(docent: Maren Mielke)

3. Niet te koop: Mensen! Over mensenrechten en ieder mens als een te 
eerbiedigen geheim (docent: Louisa Vos)
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4. Niet te koop: Schepping! Over onze omgang met de schepping en 
vervolgens met de natuur. (docent: Klaas Touwen)

Voor de folder van deze cursus zie de website: www.luthersnijmegen.nl

Data : dinsdagavond 1 november, 29 november 2016 en 
17 januari, 14 februari 2017.

Tijd : 19:30 uur
Plaats : Nijmegen, Lutherse Kerk, Prins Hendrikstraat 79, 6521 AX Nijmegen
Inlichtingen en aanmelding bij: Markus Matthias, mmathias@pthu.nl

Kern Zuid-Limburg

Contactadressen voor de leden in Zuid-Limburg en
omgeving:
Ds. W. Boon pastoraat 0049-245650 70318
Mw. K. Mulder diaken 045-525 0209
Mw.G. Boon ledenadministratie 0049-245650 70318
Hr. H Oosterveer coördinator 040-223 0960

Voor u gelezen
Lutherbier.

Leden van de lutherse gemeente in Amsterdam, Den Haag en Woerden brouwden
voor de start van het lutherjaar hun eigen “Lutherbier”.

De eerste duizend liter van het bier werd zo snel verkocht dat er besloten werd 
om nog eens duizend liter te brouwen.

Dat haalde zelfs de krant. 

In het Nederlands Dagblad werd hiervoor een limerick geplaatst door Jan 
Leemhuis.

‘Er wordt zelfs’, zegt iemand uit Lingen,
‘in reformatorische kringen,

beweerd, dat hierdoor
een christelijk koor

het Lutherlied beter gaat zingen!’
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Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
Predikanten

mw. ds. S. Freytag s.freytag@gmx.net 06-4395 5283
ds. W.J.H. Boon. willem.boon@outlook.com 06-4070 4017

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 e-mail: secretariaat@luthersbrabant.nl 040-262 3104

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
Secretaris: 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.

Nieuwsblad “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

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

6 november 24e zondag na Trinitatis

Alle kernen GEEN dienst

13 nov. Voorlaatste zondag Kerkelijk jaar
Liturgische kleur Groen

Eindhoven
Dommelhoefstraat 1A.
Aanvang 09:30 uur

mw. ds. S. Freytag, 
orgel: mw. M. Lankreijer

Collecte Zending kerken 
wereldwijd.

Heusden
Putterstraat 32
Aanvang 10:30 uur

Drs. L.E. Vos
orgel: B. de Rooij

Viering EeuwigheidsZondag.
Viering Heilig Avondmaal.

Nijmegen
Prins Hendrikstraat 79
Aanvang 10:00 uur

Dr. T. Akerboom

Zuid Limburg/Heerlen
Meezenbroekerweg 78
Aanvang 10:30 uur

Ds. W. Boon

20 november Eeuwigheidszondag
Liturgische kleur Wit

Herdenking overledenen

Eindhoven
Aanvang 09:30 uur

Ds. D. Strasser
orgel: J.P. v. Weeren

Nijmegen
Aanvang 10:00 uur

Mw. ds. S. Freytag

27 november 1e. Advent
Liturgische kleur Paars

Eindhoven
Aanvang 10:30 uur

Mw. I.L. Tan [Re] Do-Re-Lu samen.

Heusden
Aanvang 10:30 uur

Mw. drs. E.E. Aarsen
orgel: J. de Zwart

Nijmegen
Aanvang 10:00 uur

Mw. ds. S. Freytag

Zuid Limburg
Aanvang 10:30 uur

Ds. W. Boon Viering Heilig Avondmaal
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