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Van de redactie

Vanaf nu heeft ons kerkblad een eigen naam. “Lutherroos”.
Voorheen had de kern Nijmegen een eigen kerkblad met die naam en nu gaan 
we die naam voor dit blad van Luthers Zuid Nederland gebruiken.
Mede namens de kerkenraad, Dick Eekel.
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Colofon:

De Lutherroos verschijnt 7 maal per jaar en wordt toegezonden aan (doop)leden 
van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid Nederland en aan belangstellende 
relaties.
Overname van artikelen en/of foto’s is toegestaan mits met vermelding van 
editienummer en de “Lutherroos”.
Redactie:
Willem Boon (lid)
Dick Eekel (eindredacteur)
Susanne Freytag (lid)
Irene Oosterveer (tekstcorrectie)

Redactieadres:
Redactie Lutherroos
p/a Vennekerhei 39
5508 WB Veldhoven
redactie@lutherszuiden.nl

De volgende editie [van Pasen tot vlak voor Pinksteren] graag kopij  inleveren 
vóór 16 maart 2017.

Website:
Deze en ook eerdere edities zijn te raadplegen op www.lutherszuidnederland.nl

Meditatie: Waar gaat die trap toch heen?

Gisteren liep ik weer langs dat huis. Het houdt mij bezig. Een mooi statig 
gebouw en een mooie tuin. Alles lijkt in orde te zijn behalve...
Aan de linkerkant van het huis gaat een grote buitentrap en die gaat nergens 
naartoe. Ergens bij de muur eindigt die trap. Ik loop daar lang over na te denken. 
Vroeger was het misschien wel de trap naar de belangrijkste kamer van het huis. 
Of... Er woonde iemand die met alle anderen geen contact wilde hebben. Of... De
mensen waren begonnen met een nieuwe ingang, maar hebben het nooit 
afgemaakt. Het was een mooie trap met een gietijzeren leuning. Sierlijk. Maar 
nu? Een spookingang? 

Ben ik zelf zo’n trap die nergens naar toe gaat?
Mooi versierd, maar tegen een blinde muur 
gebouwd? Dat wil ik toch niet hopen! Dan 
liever minder sierlijk. Misschien liever een 
lelijke brandtrap naar een zijraam lopend, maar
wel van nut, wanneer de nood het hoogst is. En
waar gaat mijn trap dan naar toe? Naar een 
zijkapel in het huis? Of naar de keuken en ben 

ik de trap van de bezorgers? Of ben ik de trap waar het afval langs naar buiten 
gaat? Alles liever dan een trap, die nergens naar toe gaat. 
Opeens wordt het mij duidelijk. Misschien begrijp ik het niet goed, waarom die 
trap daar langs dat huis staat, maar belangrijk is of was zij wel. Geen trap zonder 
een reden. Al was deze trap misschien niet zo nuttig ogenschijnlijk, misschien 
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komen soms verliefde mensen op die trap zitten en vertellen elkaar over hun 
eeuwige liefde. Misschien zitten de vogels uit te rusten voor hun reis naar het 
verre zuiden. 
Geen trap zonder reden, geen mens zonder doel! Wij kunnen soms over ons zelf 
zitten te peinzen, wat we nog waard zijn, maar toch zijn we er met een doel. En 
wij zullen nooit kunnen beoordelen of ons doel belangrijk is of niet. En anderen 
kunnen dat al helemaal niet beoordelen. Behalve natuurlijk de bouwer van de 
trap, of beter gezegd: zijn Schepper. Misschien een (laat) goed idee voor het 
nieuwe jaar: wat is onze bestemming? Een goede vraag om onszelf te stellen!

Ds. Willem Boon

Uit de kerkenraadsvergadering 

De volgende vergadering is vastgesteld op maandag 13 februari 2017 in 
Eindhoven

Tom Tempelaar, secretaris

Van de Ledenadministratie 

Kern Bergen op Zoom
Ingekomen: Dhr. D.P. Kamp is verhuisd van  Hellevoetsluis naar Kreukel 13, 
4616AH  Bergen op Zoom.
Dhr. L. Huijbregts is verhuisd van Bergen op Zoom naar Hesperenstraat 60, 5025
KV  Tilburg.

Kern Eindhoven
Mevr. L. Dijkman  is verhuisd van Oirschot naar 1e Lieven de Keylaan 50, 5622 
GE  Eindhoven. 
Ingekomen: Dhr. H. van Eerde is verhuisd van Amsterdam naar Waterlinie 595, 
5658NP  Eindhoven.
Vertrokken: Mevr. M.C. Hageman  is verhuisd van  Veldhoven  naar Spijkenisse.  

Kern Heusden
Ingekomen: Mevr. S.G. Roos  is verhuisd van  's-Hertogenbosch naar Zijlstraat 8,
5305 EE  Zuilichem.

Kern Nijmegen
Ingekomen: dhr. M.B.A. Fermont vanuit Roermond naar Wanssumseweg 12 A, 
5807 EA  Oostrum (LB).
Overgeschreven: naar de ELG Arnhem is overgeschreven mevr. C.E.R. Touwen, 
Hillekensacker 1515 A, 6546 KN  Nijmegen.
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Kern Bergen op Zoom

Contactadressen voor Bergen op Zoom en omgeving:
Algemeen Mw. M. de Vries-Dix 0165-552 392
Huiskamerdiensten Ds. M. Schulz 040-241 7664

Kern Eindhoven

Contactadressen voor Eindhoven en omgeving:
Predikant: mw. ds. S. Freytag 06-4395 5283
Gastpredikanten/organisten: mw. E. Eekel-Schendelaar 040-253 2175
Present/ouderencontact: mw. A. Hoyer 040-252 7272
Kinderoppas: hr. R. Schaak 040-848 1149

Agenda voor de komende periode
9 febr. 19:45u. Vergadering kerncommissie Eindhoven mw. Hoyer

►

13 febr. 14:00u. Bijbelstudiegroep mw. Slagter
15 febr. 20:00u. Groothuisbezoek fam. Eekel

►

19 febr. 17:00u. Evensong St. Catrien
20 febr. 20:00u. Groothuisbezoek fam. Tempelaar

►

7 mrt. 20:00u. Groothuisbezoek mw. Hoyer
►

23 mrt. 20:00u. Groothuisbezoek fam. Oosterveer

Uit de vergadering van de kerncommissie Eindhoven
De kerncommissie van Eindhoven kwam op 12 januari bijeen. Na een paar 
organisatorische zaken werd voor het gemeenschappelijk maandblad de naam 
"Lutherroos" voorgesteld. Het nijmeegse kerkblad heette ook zo. De kernleden 
waren het met deze naam eens en de kerkenraadsleden zullen nu daarover hun 
mening gevraagd worden. Dus als u het nieuwe blad met deze naam in handen 
krijgt, zijn de overige kerkenraadsleden daar ook akkoord mee gegaan.
De Nieuwjaarsmaaltijd is helaas wegens het slechte weer niet door gegaan. In de 
eerstvolgende gemeentevergadering zullen we een andere mogelijkheid 
bespreken. 
Verder kwamen diverse andere zaken aan de orde zoals de kerkbalans, het 
gemeente uitje, de 500 jr. Reformatieviering, het bijhouden van het collecteboek, 
de Stille Weekdiensten en het groothuisbezoek.
Tom Tempelaar, secr.
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Kennismakingsronde met onze nieuwe predikante
Om kennis te kunnen maken met onze nieuwe predikante ds. Susanne Freytag 
heeft de kerncommissie in februari en maart een viertal avonden gepland. Ook 
wel 'groothuisbezoek' genoemd. Deze avonden zijn bij vier van onze 
kerncommissieleden thuis. 
U zult nog een persoonlijk uitnodiging ontvangen voor het gastadres dat het 
dichtst bij u in de buurt ligt. Mocht dit niet schikken, dan bent u van harte 
welkom op één van de andere adressen.

De ontmoetingsavonden zijn:
woensdag 15 febr. fam. Eekel, Vennekerhei 39, 5508WB Veldhoven
maandag 20 febr. fam. Tempelaar, Amerlaan 2, 5626 BP  Eindhoven-Acht
dinsdag 7 maart mevr. Hoyer, Sterkenburg 57, 5653 NC  Eindhoven
donderdag 23 maart fam. Oosterveer, M. de Ruyterstr. 42, 5582 JM Waalre

De aanvangstijd is  20:00 u. 
Wij vinden het fijn u daar te ontmoeten.

Collecten in de komende periode
26 februari voor Suriname. Deze collecte is geïnitieerd door het Nederlands 
Lutherse Genootschap voor In- en Uitwendige Zending.
Het Genootschap en het Luthers Diakonessenhuis Fonds zijn behulpzaam bij het 
in stand houden van de pastorale zorg en de kerkelijke gebouwen in Suriname, 
waartoe ook het ziekenhuis en bejaardenhuis gerekend mogen worden. In 2007 
werd het nieuwe kerkgebouw van Mottonshoop ingewijd, waarbij bestuurslid 
drs. Val en de presidente van de lutherse synode mw. drs. Fritz (nu voorzitter van 
het Luthers Genootschap) aanwezig waren. Om het predikantentekort van de 
afgelopen jaren op te vangen werd er bemiddeld in een tijdelijke pastorale 
verzorging door de uitzending van o.a. emeritus-predikanten uit Nederland (bijv. 
ds. H. Mudde) voor een periode van gemiddeld 3 maanden. Inmiddels is het 
predikantenaantal weer op sterkte. In het voorjaar van 2011 is er door ds. Mudde 
en bestuurslid Val een werkbezoek aan Suriname gebracht.

26 maart Zending, steun de gezinnen in Guatemala
In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie en conflicten worden vaak 
opgelost met geweld. Daarnaast is de sociale en economische ongelijkheid groot. 
Red Paz is een partnerorganisatie van Kerk in Actie en zet zich in voor een 
vreedzame samenleving in Guatemala. Dit doet zij door het geven van cursussen 
aan mensen die conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken op 
willen lossen. Bij al deze cursussen is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron. 
Na het volgen van een cursus zijn de cursisten in staat om conflicten in de 
samenleving en de oorzaken daarvan te herkennen en hier passend op te 
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reageren.
Uw gift maakt het mogelijk dat mensen aldaar zich in kunnen inzetten voor een 
vreedzame situatie in hun land.

Tom Tempelaar

Kerkbalans 2017 kern Eindhoven.
Voor de leden die bij de kern Eindhoven behoren komt er in de maand februari 
een brief met informatie over de kerkbalans.

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.

Irene Oosterveer, kerkrentmeester

Verjaardagen kern Eindhoven
Op 3 februari 2017 hoopt mw. G.J. Wegman-Westerbaan 
haar zevenentachtigste verjaardag te vieren.

Op 11 februari 2017 hoopt mw. B. Krol-ter Borg
haar vierentachtigste verjaardag te vieren.

Op 20 februari 2017 hoopt dhr. H. Oosterveer
zijn vijfenzeventigste verjaardag te vieren.

Op 23 februari 2017 hoopt mw. O.L. Smit-Nickel 
haar tweeënnegentigste verjaardag te vieren.

Op 26 februari 2017 hoopt mw. T. Kamminga- v. Parreren 
haar vijfentachtigste verjaardag te vieren.

Op 6 maart 2017 hoopt mw. G.E. de Jonge-Wessels 
haar zevenentachtigste verjaardag te vieren.

Op 11 maart 2017 hoopt dhr. E.A.L. Ansorg 
zijn tweeëntachtigste verjaardag te vieren.

Op 15 maart 2017 hoopt mw. M.E.K. Meyer-Helferich 
haar  negenentachtigste verjaardag te vieren. 

Op 16 maart 2017 hoopt mw. I.J.  Oosterveer-Petersen
haar vijfenzeventigste verjaardag te vieren.
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Stichting Present: Tuinendag  - nieuwe datum!
Voor de vrijwilligersactie NL-Doet op 11 maart, waar Present aan meedoet, is de 
aanmelding intussen gesloten. Maar voor de aparte tuinendag in april kan men 
zich nog t/m 26 februari opgeven. 

In het vorig blad stond voor de tuinendag een foutieve datum vermeld, de 
correcte datum is 8 april. 

Aanmelden kan op www. stichtingpresent.nl/eindhoven of bij ondergetekende per
mail naar 65plus@luthersbrabant.nl of via telefoon  040-252 7272.

Vorig jaar hebben we als klusgroep een tuinproject gedaan en dat is heel goed 
bevallen. Vooral ook voor de jongeren onder ons is de tuinendag een kans  om 
voor anderen iets te doen en tegelijk aan de conditie te werken. Dus wie doet in 
april mee?

Annegret Hoyer

Gezien door de ogen van een vrouw
Op de mooie morgen van 15 december 2016 waren onze gemeenteleden 
uitgenodigd bij Lia en Dick Eekel in hun huis op de Vennekerhei te Veldhoven. 
Een 'Adventsbijeenkomst' zou het worden. Met een serieuze, maar zeker ook 
vrolijke sfeer. Dat is gelukt.

Onze nieuwe predikante ds. Susanne Freytag was aanwezig. In totaal 14 mensen. 
Twee heren zaten in ons gezelschap. Namelijk Dick Eekel (hij woont daar toch 
al) en Horst Oosterveer was samen met zijn Irene gekomen. Huize Eekel was 
sfeervol met kerstlichtjes versierd. Heerlijke koffie of thee met iets lekkers naar 
keuze. Alles heel leuk en zorgzaam gepresenteerd.

Ds. Freytag had gevraagd allemaal iets mee te nemen of te vertellen over wat 
voor ons belangrijk is voor een echt kerstgevoel. Zelf had ds. Susanne direct haar
antwoord. 'De kerstboom moet altijd met echte kaarsen in de takken staan. Dat is 
de ware warmte!'

Annegret had een 'jul bok' van 80 cm hoog meegebracht. Dat is een oud Zweeds 
gebruik voor in huis. Hij bracht cadeautjes. Dit mooie oude dier van stro en hout 
ging wel even de kring rond.

Hannie liet een 5 cm rond houdertje zien met een rood kaarsje er op en op de 
onderkant de naam 'Moppie'. Zo noemde haar 'tante Lina' Hannie 70 jaar geleden,
van wie zij dit kaarsje kreeg.

Horst houdt veel van de muziek van Vivaldi. Hij vindt dat de 'Jaargetijden' met 
'De lente' moeten beginnen. Het nieuwe leven!
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Lia had een lucifersdoosje met daarin zelf gemaakt (lang geleden) Maria, Jozef 
en Jezus. Dit doosje gaf zij destijds mee aan haar zoon toen hij een lange reis 
ging maken. Enig.

Dick kreeg in zijn jeugd bij de kerstviering van zondagsschool in de kerk te 
Zaandam altijd een grote navelsinaasappel. Zijn broer ook. Eenmaal thuis 
mochten zij dit fruit opeten. Dan braken zij de schil en knepen die dubbel bij een 
brandende kaars. 'Dat spetterde en vonkte zo leuk.' Aldus Dick. Ja, ja!

Marielle Bijl en Marie Lankreijer vertelden nog een paar bijzondere verhalen.

Verder waren wij blij dat Ottie Broeksma en onze 100-jarige Hannah Rooymans 
kans hadden gezien om te komen. Marie speelde nog mooi piano, waarbij wij 
prachtige liederen zongen.

Wij mochten een heerlijke lunch nuttigen. Groente- of tomatensoep, diverse 
broodjes en iets te drinken. Het was feestelijk.

Daarna afscheid met veel bedankjes voor de hartelijke ontvangst en tot ziens. Els 
Hovingh en ik hoefden niet terug met de bus. We mochten met Ottie mee terug 
met haar auto. Els en ik blij, maar vooral dat Ottie met al haar gebreken toch kan 
autorijden, dat is nog haar vrijheid. Dank je Ottie. Dit was een ongelooflijk 
mooie adventsmorgen.

Sonja de Kort

Berichten uit Armenië.  [vervolg reisverslag]
Na het bezoek aan het weeshuis, vervolgden we onze reis naar de plaats Lou 
Snogh, waar Ghuschik woont. Bij haar zullen we logeren, een gul en warm 
welkom wacht ons daar altijd, zelfs de buren nodigen ons altijd uit om koffie te 
komen drinken.
In Lou Snogh zijn drie nieuwe gezinnen die door drie Nederlandse gezinnen 
worden ondersteund. We worden hartelijk ontvangen, maken kennis, krijgen een 
indruk van de situatie, mogen een foto maken en maken kennis met, in mijn 
geval, oma, vader, moeder en drie kinderen. Ik was heel begaan met de 
werkloosheid van de vader, hij pakt elk baantje aan wat zich voordoet, maar ze 
leven hoofdzakelijk van het pensioentje van oma, de beide zoontjes maakten een 
leuke, open en intelligente indruk, het meisje van zes heeft schoentjes gekregen 
en kan nu gelukkig naar school.
Een volgend bezoek maakte ons sprakeloos van verbazing. We kwamen binnen 
bij een gezin waarvan de beide dochters via ons studiefonds leren. De vader is 
heel ziek en krijgt medicijnen, de situatie is niet makkelijk maar nu was de sfeer 
heel verdrietig en de familie was duidelijk ongelukkig. De oorzaak was de oudste
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dochter, zij was de vorige dag niet thuis gekomen. ‘s Avonds werd er gebeld en 
bleek dat de dochter geschaakt was door een jongen die ze 2 jaar daarvoor had 
ontmoet bij een studie. Nu twee jaar later heeft hij samen met vrienden het meisje
in een auto getrokken en zijn ze naar zijn ouders gereden.

De moeder van de jongens belde naar onze familie met de mededeling, dat alles 
goed was, het meisje veilig in hun familie werd opgenomen en dat zij de vrouw 
van haar zoon werd.

De ouders van het meisje waren perplex en de vader zei: “stemt mijn dochter 
hiermee in?”  Dan wil ik haar en uw zoon en u en uw man morgen bij ons 
ontmoeten en wil ik dat mijn dochter hier als bruid de deur uit gaat.”

En zo is het gegaan. De volgende dag was er de ontmoeting, dronken ze koffie en
een glas wijn en was hun dochter naar de “schoonfamilie” vertrokken.

Wij waren stomverbaasd door dit verhaal, maar het gebeurt regelmatig dat een 
jongen een meisje op deze manier schaakt, altijd met vrienden erbij, als getuigen. 
Als het meisje tegenspartelt, wordt dit gebeuren door de vrienden wereldkundig 
gemaakt en komt dit meisje niet meer in aanmerking voor een normaal huwelijk. 
Zij is dan “onhuwbare waar” geworden en eindigt vaak als ongehuwd of 
maîtresse van iemand.
Voor ons was het alsof we in een middeleeuwse situatie verzeilden, maar dit is 
gebeurd en wij hopen, met de ouders, dat het goed gaat met dit jonge stel.

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

Thea Dik.

Evensong in de Cathrien!
Een week voor Carnaval losbarst en de vastentijd aanbreekt [ op
zondag 19 februari] vindt de maandelijkse Evensong plaats, met een
thema dat goed past bij eerst de losbandigheid en uitgelatenheid en
daarna de tijd van bezinning, matigheid en reflectie.

De lezingen die centraal staan in deze Evensong komen uit Amos en
Efeziërs. De tekst uit Amos gaat over de arrogantie, die je kunt ont-
lenen aan het idee dat je uitverkoren bent, beter dan anderen en daar-
om boven de wet komt te staan. Niets is minder waar! In Efeziërs
wordt daarom een oproep gedaan om iedereen gelijk en menswaar-
dig te behandelen, zoals het ons door grote voorbeelden (noem het
heiligen) is voorgedaan. Zoals de wet het ons voorschrijft en zoals wij - als we 
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ons niet laten opzwepen maar gewoon ons geweten volgen - het ook diep van 
binnen voelen en weten.

Het anthem ‘Evening Hymn’ van Henry Balfour Gardiner sluit aan op de wens 
om niet door gladde tongen en zieke geesten te worden verleid.

Behalve dit anthem zingt de Capella Vesperale de vaste gebeden voor de Evens-
ong op een zetting van Radcliffe, Psalm 118 (1-20), Psalm 127 en het Magnificat 
en Nunc Dimittis van Cuthbert Harris. 
De samenzangliederen zijn het processielied, “ All praise to thee”, enkele cou-
pletten van Psalm 118 uit het Nieuwe Liedboek en het slotlied “Lead us, heaven-
ly Father”.

Uiteraard wordt de Evensong voorafgegaan door en afgesloten met toepasselijke 
orgelwerken.

De Capella Vesperale verzorgt de gezongen onderdelen van de Evensong, onder 
leiding van Esther Sijp. Het orgel wordt bespeeld door Annelies Willemsen en de 
voorganger van de viering is Wim Dekker.

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

Kern Heusden

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

Luthers Heusden
Met een heerlijke kerstdienst met een 
kerk vol blije mensen en mensjes hebben
we 2016 afgesloten. Ds. Elsa Aarsen-
Schiering inspireerde ons met haar preek 
over de diepe betekenis en belofte van 
het Kerstkind. Zangpedagoog Jaap Smit 
had  nog de puntjes op de i gezet met het 
gelegenheidskoortje. Helaas vielen 
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echter op het laatste moment door ziekte twee zangers uit. Gelukkig kwam 
sopraan Netty van Wijk ons in de laatste week te hulp. Joop de Zwart wist in de 
rol van cantor/organist alles uiteindelijk muzikaal in goede banen te leiden. De 
kerk was feestelijk opgetuigd, altijd toch jammer dat het maar voor die ene dag 
is.

Voortaan kunnen we allemaal het rooster voor Heusden vinden in deze 
Lutherroos-uitgave en op de website (url). Hanny de Kruijf is er weer in geslaagd
om in 2017 voor 21 reguliere diensten (zondagmorgen 10:30 uur) predikanten te 
vinden, van heinde en ver. Wie nog ideeën heeft om een bepaalde voorganger uit 
te nodigen, geef die dan door (hannydk@planet.nl). Ook het collecterooster 
wordt steeds meer op elkaar afgestemd in de komende maanden.

Het koffiedrinken na de dienst op zondagmorgen is doorgaans in het 
Gouverneurshuis. Meteen een mooie kans om het recent volledig gerestaureerde 
en fraai ingerichte stadsmuseum te bekijken. 

Kerkgebouw onder handen
Frederik Hilwig houdt nauwlettend de staat van het kerkgebouw in de gaten. 
Recent is er een nieuwe kachel geïnstalleerd, is de klokkenstoel geïnspecteerd en 
het klokkentouw beter opgehangen. Voorjaar 2017 komt de Monumentenwacht 
het hele pand weer grondig bekijken op bouwkundige staat. Daarna zal het 
gebouw op een aantal punten onderhanden worden genomen: schilderwerk 
(binnen en buiten), veiligheid (dakhaken en loopbrug bij het tongewelf, 
voegwerk en reparatie scheuren, loodwerk aan het dak). Van de zomer 
organiseren we samen een paar poets- en opruimdagen – let op de aankondiging!

Blijf op de hoogte met onze app!
Soms zijn er wijzigingen op het laatste moment. Heb je een smartphone? Meld je
aan voor de Luthers-Heusden-app, dan ontvang je een laatste bericht over de 
eerstvolgende kerkdienst. Je kunt dan ook zelf aangeven of je nog net onderweg 
bent e.d. 06-21 25 45 15

Kern Nijmegen

Contactadressen voor Nijmegen en omgeving:
Pastoraat Mw. ds. S. Freytag 06-4395 5283
Coördinatie Prof. dr. M. Matthias 024-848 8744

Hr. M. van Alebeek 024 785 2000
Diaconie Mw. Y. Schmidt 
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Agenda voor de komende periode
►

22 febr. 10:00u. Herdenking bombardement
12 mrt. 15:30u. Luther-drieluik Lutherse kerk
25 mrt. 16:00u. Maria-Vesper Annunciatie Lutherse kerk
26 mrt. 15:30u. Luther-drieluik Lutherse kerk

9 apr. 15:30u. Herdenking bombardement Lutherse kerk

uit de kerncommissie
Naast het regelen van allerlei praktische zaken heeft de kerncommissie zich 
gebogen over het programma in het kader van 2017, het gedenken en vieren van 
500 jaar reformatie. Er is gekozen voor een Luther-drieluik op de 
zondagmiddagen in de veertigdagentijd dat er geen dienst is in onze kerk. 
Hiervoor wordt u allen en daarnaast ook geïnteresseerden uit andere geledingen 
uitgenodigd. Voor de data en het programma, zie verderop in de Lutherroos.

 Op 22 februari 1944 werd Nijmegen getroffen door een verwoestend 
bombardement. De stad stond in brand en de binnenstad werd verwoest. Talloze 
mensen raakten gewond. Bijna 800 nijmegenaren, inwoners, werkenden en 
passanten kwamen hierbij om.
Wij nodigen u uit om op woensdag 22 februari 2017 de herdenking van het 
bombardement op Nijmegen bij te wonen. 

Programma:
12:00 uur gebedsdienst Petrus Canisiuskerk (Molenstraatkerk)

(Raad van kerken Nijmegen e.o.)
13:00 uur Officiële herdenking bij het monument De Schommel.

Raadhuishof. Tijdens het luiden van de klokken wordt er om 
13:28 uur twee minuten stilte in acht genomen.
(m.m.v. leerlingen van het Montesori college Nijmegen en 
Basisschool Montesori Nijmegen).

13:15 uur Gelijktijdig is er een herdenkingsplechtigheid op de begraafplaats
Daalseweg.

Na afloop: Informele ontvangst in de Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat 79,
(Begin Daalseweg).

Aanwezig zullen zijn:
De burgemeester van Nijmegen, Stichting Paradisum, Raad van kerken Nijmegen
e.o. /Oecumenisch City pastoraat.
Aan deze herdenking zal dit jaar ook ds. Susanne Freytag namens de Raad van 
Kerken deelnemen.
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Luther-drieluik
In het kader van het reformatiejaar, de herdenking en viering van 500 jaar 
reformatie, organiseert de lutherse gemeente een Luther-drieluik. U leert de 
persoon Luther, zijn leven en zijn theologie kennen. We lezen ook stukken tekst 
uit Luthers uitleg van het Magnificat en uit De vrijheid van een christenmens. 
Uiteraard zal het ook gaan over de vraag wat Luther ons in onze tijd te zeggen 
heeft.

zondag 12 maart Luther zijn leven:
Op deze bijeenkomst geleid door ds. Susanne Freytag zal u aan de hand van 
beeldmateriaal uit de tijd van de reformatie kennis maken met het leven van 
Luther. Iedereen heeft wel iets over Luther gehoord. 2017 is een goed jaar om die
kennis te verdiepen.

zondag 26 maart Luther: wat maakt dat Luther nu nog belangrijk?
Deze bijeenkomst wordt geleid door ds. Willem Boon. Daar leest u een stukje 
over Luther zelf met zijn uitleg van het Magnificat. Van daaruit worden 
belangrijke punten van zijn theologie toegelicht.

zondag 9 april
Op deze bijeenkomst geleid door ds. Susanne Freytag verdiepen we ons in het 
begrip vrijheid. Luther heeft in de vrijheid van een christen dit thema vanuit de 
rechtvaardigingsleer uitgelegd. Hieruit komt een vrijheidsbegrip naar voren die 
(misschien) haaks staat op wat we in deze tijd vaak met vrijheid bedoelen.

Terugblik
We blikken terug op een bijzondere dienst op de eerste advent omdat op die 
zondag ds. Perla Akerboom 40 jaar geleden geordineerd is. In deze dienst ging zij
samen met ds. Susanne Freytag voor en blikte zij in de preek terug op de vele 
jaren ambtswerk. Het Lindenberg Blokfluit Ensemble, o.l.v. Pip van Steen, 
verleende medewerking aan deze dienst. Na de dienst zetten we het samenzijn 
voort met iets lekkers bij de koffie. 

Opruimen
Niet alleen een huis, maar soms is het tijd om ook eens in de kerkruimte alles 
onder handen te nemen, uit te zoeken en op te ruimen. Dat gebeurde op zaterdag 
10 december terwijl tegelijkertijd de kerstboom werd opgezet. Zo konden we in 
een opgeruimde kerk kerst vieren.  Hierbij een paar foto’s waarbij Luther wakend
toeziet op ons opruimen. (Wilt u de foto’s (volgende pagina) in kleur en goede 
kwaliteit zien: www.lutherszuidnederland.nl onder ‘nieuwsbrief’ kunt u de
Lutherroos digitaal lezen.)
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Kern Zuid-Limburg

Contactadressen voor Zuid-Limburg en omgeving:
Pastoraat Ds. W. Boon 0049-245650 70318
Diaconie Mw. K. Mulder 045-525 0209
Ledenadministratie Mw. G. Boon 0049-245650 70318
Coördinator Hr. H. Oosterveer 040-223 0960

Onze sponsorkinderen:
Via onze vroegere diaken Wies Gravenstein ontvingen we weer een bericht 
van ons sponsorkind uit Oeganda: Nianlambi en van het kinderhuis “Noah’s 
Ark Children”s Ministy Uganda”, waar hij woont. Dit is het laatste bericht, 
want de sponsering is aan het eind van 2016 beëindigd.
Hij vertelt in zijn brief dat hij blij is dat hij het goed doet op school en dat hij 
het daar fijn vindt. Hij zit intussen op niveau 3 van het voortgezet onderwijs. 
(De school heeft zijn rapport ook bijgevoegd: prima resultaten) Verder 
bedankt hij ons en wenst ons Gods zegen.
Ook van de tweeling Eswari en Pechiyammal uit Trichi (India) kregen we 
kerstbrieven. Op prachtig rose papier met een tekening erop. Ze vertellen dat 
het goed gaat op school . Pechiyammal wil schoonheidsspecialiste worden, 
Eswari onderwijzeres.
Hoewel ze Hindoe zijn vertellen ze dat hun favoriete God Jezus is. (Jezus 
wordt in het hindoeïsme soms als Goeroe vereerd).
Verder wensen ze ons fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

15



De Diaconale Collecten voor februari en maart.
5 febr. Werelddiaconaat: Meer inkomen voor Noord-Molukse boeren. 
Meer dan de helft van de bevolking is afhankelijk van de nootmuskaat-
verbouw. Kerk in Actie helpt de boeren al enkele jaren met trainen en 
organiseren. De kwaliteit is daardoor verbeterd en doordat ze samen in 
organisaties werken staan ze sterker. KIA besteedt vooral aandacht hierbij aan
de vrouwen, die de helft van het werk doen maar wel achtergesteld worden.
19 febr. SLOA= Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en 
Activiteiten. Deze stichting heeft als doel een betaalbare vakantie te bieden 
aan Lutheranen die, in overleg met hun diaconie, daarvoor in aanmerking 
komen.
5 mrt. Steun kinderen en jongeren in De Glind. De Rudolphstichting 
vangt kinderen, die niet meer thuis kunnen wonen, op in gezinshuizen in het 
jeugddorp de Glind. Hier zijn ook sport- en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig.
Kinderen hebben hier een liefdevol thuis in een veilige leef- en leeromgeving.
19 mrt. Ned. Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. Dit
genootschap ondersteunt Lutherse missionaire projecten in het binnen- en 
buitenland. Doel: Suriname.

Namens de diaconie, Keety Mulder
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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 Zuid Nederland
NL25 ABNA 0860 1918 42 Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid Nederland
NL47 FVLB 0635 8058 47 Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente Zuid Nederland.
NL93 FVLB 0225 3276 94 Projecten Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente Zuid Nederland

Kerkblad “Lutherroos”
Adrescorrectie en/of klachten over toezending: 
Hr. T. Tempelaar Amerlaan 2 5626BP Eindhoven 040-262 3104

Redactie: [Lutherroos en websites]
Hr. D. Eekel e-mail: redactie@lutherszuiden.nl 040-253 2175

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

Luthers Zuid Nederland op Internet: www.lutherszuidnederland.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 Bergen op Zoom
t.h.v. mw. M. de Vries-Dix,  Roosendaal

Liturgische kleur paars.

n.n.b. mw.ds. M. Schulz huiskamerdienst

Vieringen Eindhoven
Dommelhoefstraat 1A.Eindhoven.

Aanv. 09:30 u. 
tenzij anders vermeld.

5 febr. Laatste z.n. 
Epifanie

GEEN dienst Groen

12 febr. Septuagesima mw.ds. S. Freytag, Groen
Met Oec. Beraad.

19 febr. Sexagesima mw.ds. I. Hyvärinen Groen   Aanv.10:30 u.
Te gast in GGzE

26 febr. Esto-Mihi mw.ds. S. Freytag, Paars

5 mrt. Invocavit GEEN dienst Paars

12 mrt. Oculi mw.ds. S. Freytag Paars

19 mrt. Reminiscere mw.ds. S. Tempelaar Paars

26 mrt. Laetare mw.ds. S. Freytag Paars,
LET OP!! zomertijd

Vieringen Heusden
Putterstraat 32, Heusden

Aanv. 10:30 uur 
tenzij anders vermeld.

5 febr. n.n.b. Groen
orgel: B. de Rooij

19 febr. mw. drs. E.E. Aarsen Groen
orgel: J. de Zwart

5 mrt. ds. D. Strasser [Son] Paars
orgel: J. de Zwart

19 mrt. mw.ds. L. Vos [Zwolle] Paars 
orgel: B. de Rooij
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Vieringen Nijmegen
Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen. Aanv. 10:00 uur 

tenzij anders vermeld

 5 febr. n.n.b.

19 febr. mw.ds. S. Freytag Groen

 5 mrt. n.n.b.

19 mrt. mw.ds. S. Freytag Paars

Vieringen Zuid Limburg 
Meezenbroekerweg 87 Heerlen.

Aanv. 10:30 uur 
tenzij anders vermeld.

5 febr. [5e zondag na 
Epifanie]

ds. W. Boon Wit :
Viering Heilig Avondmaal

19 febr. [7e zondag na. 
Epifanie]

ds. W. Boon Groen

5 mrt. [Invocavit] ds. W. Boon Paars
Viering Heilig Avondmaal

19 mrt. [Oculi] ds. W. Boon Paars
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20


	Van de redactie
	Colofon:
	Meditatie: Waar gaat die trap toch heen?
	Uit de kerkenraadsvergadering
	Van de Ledenadministratie
	Kern Bergen op Zoom
	Contactadressen voor Bergen op Zoom en omgeving:

	Kern Eindhoven
	Contactadressen voor Eindhoven en omgeving:
	Agenda voor de komende periode
	Uit de vergadering van de kerncommissie Eindhoven
	Kennismakingsronde met onze nieuwe predikante
	Collecten in de komende periode
	Kerkbalans 2017 kern Eindhoven.
	Verjaardagen kern Eindhoven
	Stichting Present: Tuinendag - nieuwe datum!
	Gezien door de ogen van een vrouw
	Berichten uit Armenië. [vervolg reisverslag]
	Evensong in de Cathrien!

	Kern Heusden
	Contactadressen voor Heusden en omgeving:
	Luthers Heusden
	Kerkgebouw onder handen

	Kern Nijmegen
	Contactadressen voor Nijmegen en omgeving:
	Agenda voor de komende periode
	uit de kerncommissie
	Luther-drieluik
	Terugblik
	Opruimen

	Kern Zuid-Limburg
	Contactadressen voor Zuid-Limburg en omgeving:
	Onze sponsorkinderen:
	De Diaconale Collecten voor februari en maart.

	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
	College van Kerkrentmeesters
	College van Diakenen
	Rekeningen
	Kerkblad “Lutherroos”
	Redactie: [Lutherroos en websites]
	Overige

	Vieringen Bergen op Zoom
	Vieringen Eindhoven
	Vieringen Heusden
	Vieringen Nijmegen
	Vieringen Zuid Limburg

