
Lutherroos 
kerkblad voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

Met informatie van de kernen Bergen op Zoom, 
Eindhoven, Heusden, Nijmegen en Zuid-Limburg.

   2. Jaargang nr. 1  editie Pinksteren, mei – juni 2017



Inhoudsopgave
Meditatie: Het wereldbeeld van de bijbel en wij....................................................3
Uit de kerkenraadsvergadering van Luthers Zuid-Nederland.................................4
Van de ledenadministratie.......................................................................................5
Buitendag voor iedereen – 25 juni 2017.................................................................5
Verjaardagen in Luthers Zuid-Nederland...............................................................6
Bergen op Zoom.....................................................................................................7
Eindhoven...............................................................................................................7

Agenda..................................................................................................................................7
Uit de vergadering van de kerncommissie............................................................................7
Bijzondere collectes..............................................................................................................8
Pinksterdienst 4 juni a.s........................................................................................................9
Gezien door de ogen van een vrouw.....................................................................................9
Berichten uit Armenië. [vervolg reisverslag]......................................................................10
8 juni: Luther en de Bijbel. Hoe krijgt de Bijbel betekenis?...............................................11
Spotters...............................................................................................................................12
De oud-katholieke parochie nodigt uit: Ontmoeting met Maarten Luther.........................12

Heusden:...............................................................................................................13
Nijmegen:..............................................................................................................13

Opknapbeurt Lutherse kerk Nijmegen is begonnen............................................................13
Zuid-Limburg:......................................................................................................14

Collecten voor de komende tijd:.........................................................................................14
Uit de gemeente..................................................................................................................15
Vanuit kern Zuid Limburg...................................................................................................16

Huiskamerdienst Bergen op Zoom.......................................................................17
Kerkdiensten Eindhoven.......................................................................................17
Kerkdiensten Heusden..........................................................................................17
Kerkdiensten Nijmegen........................................................................................18
Kerkdiensten Zuid- Limburg................................................................................18
Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.....................19
Colofon:................................................................................................................19

2



Meditatie:  Het wereldbeeld van de bijbel en wij. 

Wij bekijken de afbeelding 
hiernaast. De mensen uit 
de tijd dat de bijbel 
geschreven werd, stelden 
zich de wereld voor zoals 
zij die zagen en zoals wij 
die nog steeds waarnemen. 
De wereld schijnt een 
reusachtige halve kogel-
vormige koepel te zijn. Aan
de ene kant verschijnt ’s 
ochtends de zon en aan de 
andere kant gaat zij weer 
onder. Helemaal aan de 
einder raakt de hemelboog 
de platte aarde. Als er geen 

wolken zijn, dan is de hemel blauw zoals een meer met schoon water blauw is. 
Het kan dan ook niet anders, dan dat buiten de koepel, die de aarde overstelpt 
ook water is. Om het gewicht van al dat water te dragen moet die koepel dus ook 
buitengewoon sterk zijn. Een hemelgewelf met ongekende sterkte. In het Latijn 
werd daarvoor het woord firmament gebruikt (firmus, daar zit het Nederlandse 
woord ferm in.) In ons taalgebruik verwijzen wij nog steeds naar dat wereld-
beeld: De zon gaat op, de zon gaat onder, de sterren flonkeren aan het firmament.
Het was Gods scheppingsgenade, dat de mens niet wegspoelde onder de macht 
van al dat water om ons heen. Wat de mensen als bedreiging voelden heeft God 
aan banden gelegd. De mensen kende grote overstromingen. De tsunami van een 
paar jaar geleden ligt ook nu nog vers in ons geheugen. Het meest wezenlijke aan
het oeroude wereldbeeld was de wetenschap van Gods bescherming. Het was ook
de rust, die dat wereldbeeld met zich meebracht, dat de kerk dit wereldbeeld vast 
bleef houden: Alles is zo ontstaan zoals de wereld is en er verandert niets. Dat 
geloof in de genade van Gods schepping en Gods bescherming verbindt ons nog 
steeds met de middeleeuwse en de voor Aziatische mensen uit de eeuwen voor 
Christus. 
Maar wij zien op onze afbeelding ook iets verrassends: een mens die uit het 
wereldbeeld wegkruipt. Hij is nieuwsgierig geworden naar de wereld buiten onze
wereld en naar de tijd buiten onze tijd. Copernicus veranderde ons wereldbeeld 
door vast te stellen, dat niet die platte aarde de wereld is, maar dat de aarde om 
de zon heen cirkelde. En dat de wereld niet als enige bestaat. Waarom is de kerk, 
zijn de gelovigen bang voor een wereldbeeld, dat ons oude wereldbeeld omver 
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lijkt te gooien? 
De mensen kunnen hun angsten niet onderdrukken: Het oude wereldbeeld was 
een bewijs van Gods geborgenheid. En dat verdween langzaam maar zeker. De 
hemel werd oneindig groot, de temperatuur zakte naar het absolute minimum en 
de mens was door de evolutietheorie van Charles Darwin misschien wel alleen 
maar een toevallig ontstaan stukje wildgroei op een uithoek van het heelal. 
Zou er werkelijk niets meer  zijn, wat een teken is van de beschermende hand van
onze Schepper? De wetenschap, ons ontdekken van de gehele kosmos om ons, 
verbrijzelt echter niet alleen ons gevoel van bescherming. Zij geeft ons nieuwe 
ervaringen van de beschermende hand van God terug. Om de aarde en om ons 
zonnestelsel hebben we beschermende lagen die door de zonnewind worden 
uitgewaaierd over het gehele zonnestelsel. Deze protonen en elektronen 
beschermen ons tegen vernietigende straling uit het melkwegstelsel. De zonne-
wind blaast ook vele kometen van ons weg, zodat het gevaar van deze hemel-
lichamen weer beperkt worden. 
Door de beweging van de wateren tussen eb en vloed ontstaan door de 
aantrekkingskracht van de maan, ontstaan er krachtvelden op aarde, magnetische 
velden, die de aarde op haar beurt weer beschermen tegen dezelfde zonnewind, 
die ons zo blijkt te beschermen naar buiten toe. En dan ervaar ik weer die 
bescherming van onze scheppende God. 

Ds. Willem Boon

Uit de kerkenraadsvergadering van Luthers Zuid-Nederland
De kerkenraadsvergadering vond plaats op 4 april j.l. Voorafgaande aan deze 
vergadering hadden de kerkrentmeesters en diakenen hun eigen vergadering 
gehouden. 
De gegevens voor de kerkenraadsvergadering en de inkomende post staan sinds 
kort allemaal op Dropbox, zodat elk kerkenraadslid dit rechtstreeks via internet 
kan inzien.

In de vergadering kwamen de volgende punten aan de orde:
 De predikanten vragen aandacht voor de permanente educatie en voor de 

jaargesprekken. 
 Helaas zijn de jaarrekeningen nog niet gereed omdat niet alle kernen deze al 

beschikbaar hebben.
 De kerkenraad heeft besloten om ds. Willem Boon uitstel van emeritaat te 

verlenen.
 De protestantse kerk is een grootschalige reorganisatie gestart. De eerste 

kerkordewijzigingen (waaronder het drastisch reduceren van het aantal classes
en het besturen daarvan door een classispredikant ) werden de gemeenten ter 
becommentariëring in tien vragen voorgelegd. Deze vragen zijn voor onze 
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gemeente door een klein comité verwerkt en in deze vergadering voorgelegd 
aan de kerkenraad. Na een paar aanpassingen is het commentaar van onze 
gemeente op deze wijzigingen goedgekeurd. In de komende 
classisvergadering zullen de commentaren van alle gemeenten besproken en 
verwerkt worden.

 De ledenbestanden van onze kernen zijn nu samengevoegd tot één bestand.
 Op 25 juni vieren we onze gezamenlijke Buitendag in Heusden. 
 In het agendapunt : "Berichten uit de kernen" gaf iedere kern zijn activiteiten 

aan. In het kerkblad staan die aldaar vermeld. 
 De volgende kerkenraadsvergaderingen van dit jaar zijn gepland op 19 juni, 

4 september en 9 november.

Tom Tempelaar, secretaris

Van de ledenadministratie

Eindhoven
Vertrokken: Mevr. H. Heijna-Heida, van Sansovinostraat 23, Eindhoven naar 
Winterswijk.
Verhuisd: Dhr. H. van Eerde, van Waterlinie 595 naar 
De Koppele 185, 5632LH Eindhoven. 

Heusden
Verhuisd: Dhr. D. Tangemann, van Elzendammen 4, Ammerzoden naar 
Fiep Westendorpplein 68, 5302TA Zaltbommel.

Nijmegen
Verhuisd: mevr. L.M.A. van den Berg, van Hertog van Berryplein 49 naar 
Laan van Oost-Indie 319, 6541GX Nijmegen.
Verhuisd: mevr. K.L.S. Wassink-Oosterdijk, van Beuningen naar 
Spijkerhofplein 116, 6538ST Nijmegen.
Vertrokken: fam. Nakka van Spijkerhofplein 90, Nijmegen naar Arnhem.
Vertrokken: dhr. P.M.F. Hirschmann van Hoogstraat 10 A, Overasselt, naar 
Berghem.
Ingekomen: dhr. J. Simons vanuit Bilthoven naar 
Irene Vorrinkstraat 343, 6535NA Nijmegen. 

Buitendag voor iedereen – 25 juni 2017 
Als gemeenteleden van Luthers Zuid-Nederland zijn jullie allemaal van harte 
welkom op de buitendag in Heusden. Wij zijn nu iets meer dan een jaar samen 
één gemeente. In oktober nodigde Eindhoven iedereen al uit voor de jaarlijkse 
buitendag van de kern Eindhoven. En toen werd al snel  het idee geboren om 
ieder jaar samen een buitendag te houden. Voor de hele gemeente – en steeds in 
één van de kernen. 
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Augsburgse belijdenis 
Dit voorjaar is de beurt aan de kern Heusden: op zondag 25 juni starten we vanaf 
10.00 uur met koffie in de Lutherse kerk, Putterstraat 32, Heusden.  Om 10:30 
uur begint de dienst met Heilig Avondmaal (volgens de nieuwe orde van de 
dienst).  Deze 25e  juni is ook de Gedenkdag van de  Augsburgse Confessie, goed
om eens bij stil te staan in dit Lutherjaar.   
Onze liturgie
Thema van deze buitendag is:  ‘onze liturgie’. De Evangelisch-Lutherse Synode 
heeft een commissie voor liturgie en kerkmuziek, waarvan onze ds. Susanne 
Freytag lid is. Deze commissie heeft gekeken naar de orde van dienst, met als 
resultaat een herziening van de hoofddienst. Susanne Freytag licht toe welke 
wijzigingen daarin zitten en wat de achterliggende gedachten zijn.  
Uiteraard is er een lunch voor iedereen. Verder kun je vestingstad Heusden 
verkennen.  Het precieze programma volgt nog (zie www.lutherszuiden.nl)
Geef vóór 18 juni op of je komt, voor de catering en eventueel samen reizen. bij: 
Bergen op Zoom of Eindhoven: Tom Tempelaar secretariaat@luthersbrabant.nl
Heusden: Herma Haaksema  herma_aa@hotmail.com
Nijmegen: Susanne Freytag s.freytag@gmx.net 06-4395 5283
Zuid-Limburg Keety Mulder keety.mulder@gmail.com

Klazien Laansma

Verjaardagen in Luthers Zuid-Nederland
Op 27 mei 2017 hoopt mw. B.L. Boer-Winkelman [Hoensbroek]
haar drieëntachtigste verjaardag te vieren.

Op 30 mei 2017 hoopt mw. H.G.M. Reinold [Eindhoven]
haar vierentachtigste verjaardag te vieren.

Op 30 mei 2017 hoopt mw. E. Hovingh-Kuitert [Eindhoven]
haar zevenentachtigste verjaardag te vieren.

Op 1 juni 2017 hoopt mw. C.E.G. Meijer [Waalwijk]
haar vijfenzeventigste verjaardag te vieren.

Op 1 juni 2017 hoopt mw. O.M.D. van der Horst-Veeneman [Malden]
haar vijfentachtigste verjaardag te vieren.

Op 2 juni 2017 hoopt mw. E.E. Bobke [Hulsberg]
haar drieëntachtigste verjaardag te vieren.

Op 3 juni 2017 hoopt dhr. M.W. Boer [Brunssum]
zijn eenentachtigste verjaardag te vieren.

Op 3 juni 2017 hoopt dhr. F. Buisman [Eindhoven]
zijn drieëntachtigste verjaardag te vieren.

6



Op 5 juni 2017 hoopt dhr. H.G. Brackx [Halsteren]
zijn tachtigste verjaardag te vieren.

Op 10 juni 2017 hoopt dhr. H.J. Jager [Geldrop]
zijn tweeëntachtigste verjaardag te vieren.

Op 14 juni 2017 hoopt dhr. E.R. Green [Geleen]
zijn vierentachtigste verjaardag te vieren.

Op 17 juni 2017 hoopt mw. P.C. Bleijenberg-Horman [Zevenbergen]
haar negentigste verjaardag te vieren.

Op 17 juni 2017 hoopt mw. B. Henning-Brossonn [Bergen op Zoom]
haar drieëntachtigste verjaardag te vieren.

Op 18 juni 2017 hoopt mw. J.M.C. Hulsbergen-Hovingh [Eindhoven]
haar eenentachtigste verjaardag te vieren.

Bergen op Zoom
Algemeen mw. M. de Vries-Dix 0165-552 392
Huiskamerdiensten mw. ds. M. Schulz 040-241 7664

Eindhoven
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
24 mei 19:15u. Project cantorij oefenavond mevr. Droogendijk
2 juni 19:15u. Project cantorij oefenavond mevr. Droogendijk
8 juni 18:00u. Luther en de Bijbel [DoReLu] [zie pag. 11 ] Re-kerk

15 juni 19:45u. kerncommissie Eindhoven mw. Hoyer

Uit de vergadering van de kerncommissie 
Deze vergadering werd gehouden tijdens het kerncommissieweekend op 
24/25 maart in Diessen. Daarin kwamen de volgende punten aan de orde:
 Ds. Susanne Freytag wordt regelmatig gevraagd om in het kader van de 500 

jaar Reformatieviering een lezing te houden. O.a. in de Bergkerk in 
Amersfoort over 'Luther en de vreugde', in de Abdij van Berne een inleiding 
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op de Mattheus Passion en in Kurhessen Waldeck over het luthers-zijn in 
Nederland. 

 Afgesproken is dat de collectant in de dienst blijft staan tot het collectegebed 
is uitgesproken.

 Afgesproken is dat we een inzameling mobieltjes e.d. willen gaan houden voor
Kerk in Actie als Do en Re hier ook aan meedoen.

 Palmpasen: gezamenlijk in DoReLu verband. De kinderen zullen in de dienst 
de Palmpasenstok klaar maken. 

 Voor de Paascyclus zijn de eerste voorbereiding geweest. Bij elke dienst komt 
een symbool , op Stille Zaterdag water ivm doopgedachtenis. De paaskaars die
binnengebracht wordt, is het symbool van aanwezigheid van Christus. 

 Doopdienst na de paasviering. De secretaris zal voor de kan, de doopkaars en 
de doopkaart zorgen. De voorzitter voor broodjes e.d.

 Op 17 mei is er de contactmiddag met gezamenlijke maaltijd in de kerk.
 Evaluatie Groothuisbezoek. Heel goed en de mensen waren enthousiast. Wel 

weinig buitenstaanders. Deze formule is uitstekend en er zijn goede pastorale 
contacten ontstaan. 

 30 april Koninginnezang in de Agnes Dei kerk in Waalre, aanvang 10:00 u. 

Tom Tempelaar, secretaris

Bijzondere collectes

28 mei collecteren we voor het Diaconaal Centrum aan de Hemelrijken. De 
stichting Diaconaal Centrum te Eindhoven (DCE) is in 1994 opgericht door de 
Protestantse kerken in en om Eindhoven. Hun doel was en is om concreet gestalte
te geven aan hun diaconale opdracht. Het Diaconaal Centrum (inloophuis 't 
Hemeltje) biedt aan dak- en thuislozen een ontmoetingsplek waar ze een warm 
welkom en een luisterend oor kunnen vinden. 
Zo willen we ontmoetingen bewerkstelligen tussen de wereld van de kerk en de 
wereld van de straat, zodat mensen meer zicht krijgen op wat er werkelijk leeft 
achter de verhalen en beelden van de straat. Daarin willen we zoeken naar 
vormen van solidariteit en gemeenschap.

18 juni zal er gecollecteerd worden voor de actie 'Boten voor de Batu Eilanden' 
een initiatief van de lutherse synode. 
De Nederlandse Lutheranen zijn al sinds 1889 betrokken bij Nias en de Batu-
eilanden voor de kust van Sumatra. Vanuit die eerste missionarissen is met de 
Duitse lutheranen in 1865 de BNKP, Banua Niha Keriso Protestan, ontstaan. Een 
nog steeds groeiende lutherse kerk met inmiddels 487.000 leden.
De BNKP heeft zo’n 1089 gemeentes, ruim 536 predikanten, 691 onderwijzers 
en nog eens 38 vicarissen. Het merendeel van de inwoners van Nias is luthers. De
meeste leden zijn Niassers. Maar ook op de Batu-eilanden zijn er zo’n 19.000 
lutheranen verdeeld over 50 gemeentes.
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Voor dit specifieke luthers-brede project voor het reformatiejaar staan de Batu-
eilanden centraal. Deze eilanden hebben een gezamenlijke oppervlakte van 
1154 km² en bestaan uit 48 kleine eilanden waarvan er ongeveer twintig bewoond
zijn. De drie grootste eilanden zijn: Pini, Tanahmasa en Tanahbala en het 
bestuurlijke centrum ligt op het eiland Pulau Telo. 
Vanwege de enorm uitgestrektheid is het een worsteling voor de Batu’ers om de 
kerkgemeenschappen op de eilanden met elkaar te verbinden, om predikanten 
van het ene eiland naar het andere te brengen en ook om materieel aan te voeren. 
Het Nederlands Luthers Genootschap heeft vroeger al eens geholpen om een boot
te bouwen, maar die is nu
aan vervanging toe. En één
is niet genoeg: er zijn twee
open speedboten met een
zeildak er boven nodig! 
Hoofddoel van deze actie is
het inzamelen van geld voor
deze twee speedboten (€ 6000 per stuk) en de bouw van pastorieën. In totaal 
hopen we € 20.000 bijeen te brengen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL28 INGB 0000 0433 60 t.n.v. 
Nederlands Luthers Genootschap onder vermelding van: Boten voor Batu.

Pinksterdienst  4 juni a.s.
In deze dienst zal een kleine groep van de cantorij meewerken. We gaan dus 
bekende en onbekende pinksterliederen zingen. Maar dat niet alleen. In deze 
dienst zal de preek ook over een lied gaan, passend bij het reformatiejaar, over 
een Pinksterlied van de hand van Maarten Luther. “Kom Schepper God, o 
Heil’ge Geest”. Het is goed om ook eens stil te staan bij wat we zingen en het 
ontstaan van een kerklied.
ds. Susanne Freytag

Gezien door de ogen van een vrouw
Onlangs bezocht ik weer eens Het Rijksmuseum in Amsterdam. Ik ben vaak in 
dit museum geweest. Iedere keer zijn er wel een paar kunstwerken die mij raken. 
Deze keer keek ik intens naar een serie schilderijen getiteld: "De zeven werken 
van barmhartigheid". Geschilderd in 1504 door Meester van Alkmaar, op houten 
panelen.
De zeven titels: 

• "Hongerige mensen eten geven"
• "Dorstige mensen drinken geven"
• "Naakten kleden"
• "Doden begraven"
• "Pelgrims (vreemdelingen) herbergen"
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• "Zieken bezoeken"
• "Gevangenen vrijkopen"

Zes schilderijen verwijzen naar Matteüs 25: 35-40. Doden begraven is een 
middeleeuwse toevoeging. Op het middelste paneel zien we Christus in de hemel 
als overwinnaar van de dood. De schilderijen verbeelden Hollandse steden in de 
tijd die daarbij hoort. De kleding van de mensen is zoals de schilder en zijn 
medeburgers droegen. Behalve Christus. Hij heeft op alle panelen een tijdloos 
gewaad aan. Jezus staat redelijk, onopvallend tussen de mensen.
Op het eerste paneel staat ook een gehandicapte man met mismaakte voeten. 
Deze man bewoog zich voort op een klein krukje en zit daar met uitgestrekte 
hand naar boven met de hoop ook een broodje te ontvangen. Zulke invaliden 
waren vaak "afgedankte" soldaten. Het zijn indrukwekkende panelen. Een serie 
om over na te denken.
Tot slot een uitdrukking uit Prediker: "Wees tevreden met wat je hebt."

Bron: "Het Woord in Beeld" van C.W. Monnich en Michel van der Plas (1977).

Sonja de Kort

Berichten uit Armenië.  [vervolg reisverslag]

De afscheidsbarbecue bij Ghuschik, Albert en hun dochter Tatef was heel 
gezellig.
Ghuschik is een warme, hartelijke persoonlijkheid, die veel ziet en zonder ophef 
helpt waar het nodig is, ze wordt zeer gewaardeerd in het dorp.

Na het uitzwaaien door de familie, buren en vrienden, zette onze reis zich voort 
naar Gymri, waar Armine en Gurken wonen. In Gymri logeerden we voor de 
derde keer in het Bed en Breakfest van Nariné. Zij is een heel sympathieke ICT 
lerares op een middelbare school. Als door een wonder, is haar familiehuis tijdens
de aardbeving gespaard gebleven, alleen het dak was er volledig afgeschoven.
Het huis is groot, met hoge vierkante kamers.
“Welkom, jullie weten je kamers, de koffie is met tien minuten klaar”.

Zo hartelijk en vertrouwd.  ‘s Avonds werden we uitgenodigd voor een diner bij 
de ouders van Armine, dat was in hun nieuwe flat, twee jaar geleden kregen ze 
die toegewezen, na ruim 23 jaar in een container te hebben gewoond.  In Gymri 
waren verschillende families die geen hulp meer behoefden, omdat de kinderen 
18 jaar waren en voor zichzelf konden zorgen.
Dus maakten we kennis met nieuwe ouders en kinderen. Armine heeft een hele 
stapel aanvragen en zoekt de meest schrijnende gezinnen eruit. We hadden een 
tafel met cadeautjes waar de kinderen mochten uitzoeken wat ze leuk vinden.

Narek van 7 jaar, wist niet wat te kiezen, hij was zo gespannen, uiteindelijk koos 
hij in tranen heel zorgvuldig een etui met kleurpotloden. We waren er stil van, dit
mannetje had nog nooit iets mogen kiezen.
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Bij het sluiten van de bijeenkomst werd Armine een prachtig viooltjes patchwork 
kleed aangeboden, gemaakt door mevrouw Marie Lankreijer uit Veldhoven.
Als dank voor het vele werk wat Armine voor de kinderen doet, in de vorm van 
schoolkampen organiseren, schooltassen met inhoud voor de kinderen die voor 
het eerst naar de school gaan en het ondersteunen van behoeftige gezinnen.

Na het bezoek aan Gymri, de stad van Charles Aznavour, er staat een groot 
standbeeld in het centrum van de stad, als dank voor alles wat hij heeft gedaan 
voor de wederopbouw. Na de alles verwoestende aardbeving reisden we naar de 
hoofdstad Yerevan, waar Hannie een Bed en Breakfast had ontdekt en 
gereserveerd. Narine belde voor ons naar Gretha in Yerevan en het grappige was 
dat door de ontdekking van Hannie beide dames nu gasten konden uitwisselen, 
dankzij speurwerk vanuit Holland.

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

Thea Dik.

8 juni: Luther en de Bijbel. Hoe krijgt de Bijbel betekenis? 

Luther staat bekend om zijn vertaling van de Bijbel in het Duits, de taal van het 
volk. Luther wilde daarmee mogelijk maken dat iedereen zelf de Bijbel kan lezen
en zich een eigen oordeel kan vormen over wat er in de Bijbel staat. Het was 
immers ook zijn beroep: hoogleraar voor de Schriftuitleg. Luthers omgang met 
de Bijbel is in zekere zin modern te noemen vanwege zijn aandacht voor de 
interactie tussen tekst en persoon. 
Op deze avond komen Luther’s manier van vertalen, zijn methode van 
Bijbeluitleg en zijn schriftbeschouwing aan de orde. Dit wordt ook geïllustreerd 
aan de hand van enkele Bijbel-teksten met daarbij een Bijbeluitleg van Luther. 
Deze avond wordt gehouden donderdagavond
8 juni en geleid door ds. Susanne Freytag.
De bijeenkomst begint om 18:00 uur met een
(eenvoudige) maaltijd (voor de maaltijd graag
aanmelden: s.freytag@gmx.net 
of 06-4395 5283). 
Het programma is van 19:00 – 21:00 uur. 
Waar: Remonstrantsekerk, 
Dommelhoefstraat 1 A.
Deze avond is onderdeel van een reeks van
avonden gezamenlijk georganiseerd door de
doopsgezinde, remonstrantse en lutherse
gemeente. 

ds. Susanne Freytag
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Spotters
Bij elke luchthaven zijn spotters te vinden. Mannen (nooit vrouwen) met 
camera’s voorzien van hele grote telelenzen. Het gaat erom zoveel mogelijk 
verschillende vliegtuigen te spotten. Bij Eindhoven Airport is er het 
“spotterslaantje”, een weg met een grote parkeerplaats. Vanaf die parkeerplaats 
heb je een prachtig uitzicht op de start- en landingsbaan. Daar zijn de spotters 
vaak te vinden. Ik maakte een praatje met ze. Ze hebben een boekje bij zich met 
allemaal tabellen met nummers in. Als ze dan een bepaald vliegtuig hebben 
gezien, strepen ze het nummer af. Ook heb ik gezien dat men een apparaat bij 
zich had om de luchtverkeersleiding af te luisteren. Dan kan je horen hoe de 
piloten toestemming vragen om te mogen landen, en hoe die toestemming dan 
verleend wordt. Er was eens een hele drukte bij het spotterslaantje. Toen landde 
het grootste vrachtvliegtuig dat er bestaat: de Antonov. Deze is makkelijk te 
herkennen, omdat er met koeien van letters Antonov op staat.
Zelf denk ik, dat ik ook een spotter ben. Ik spot geen vliegtuigen, maar mensen. 
In de aankomsthal is er altijd wat te zien, want daar gebeurt zóveel tussen 
mensen. Meestal mensen die blij zijn elkaar weer te zien, maar soms is er ook 
verdriet. Ik luister ook naar wat ze tegen elkaar zeggen en soms spreek ik ze zelf 
aan. Hele verhalen komen zo los en ik ben verbaasd over de openhartigheid. Het 
is mooi als mijn luisterend oor gewaardeerd wordt. Hier gaat het niet om het 
afstrepen van nummers, maar om de ontmoeting met mensen. Op een vliegveld 
hebben mensen bagage bij zich. Niet alleen koffers en tassen, maar ook bagage 
waar hun levensverhaal inzit. Die bagage een eindje meedragen en het verhaal 
aanhoren. Dat is heel mooi om te doen.

Ds. Mirjam van Nie, team gebedsruimte Eindhoven Airport

De oud-katholieke parochie nodigt uit: Ontmoeting met Maarten Luther
De reformatie, zo wil de traditie, begon op 31oktober2017.  

Maarten Luther maakte 95 ferme kritiekpunten op theologie en 
kerkorde van Rome openbaar. ‘Een Lutherse beweging’ 
ontstond en vertaalde zich in de evangelisch-Lutherse kerk en 
lag aan de oorsprong van de latere reformatorische kerken.

Maar wie was Maarten Luther en wat bewoog hem?
Zoals reeds gezegd, hij had hevige kritiek op de gang van zaken in zijn kerk. Niet
dat deze augustijner monnik, mijnwerkerszoon uit het Duitse Eisleben, wilde 
breken met zijn kerk, hij wilde enkel de misstanden aan de kaak stellen. Maar in 
de roerige omstandigheden van zijn tijd, zowel politiek als kerkelijk, kwam van 
het één het ander en Luther, exuberant in taal, emoties en angsten, werd één van 
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de belangrijkste theologen ooit. ‘Zondig en zondig hevig, maar heb een nog 
heviger geloof en vreugde in Christus’ schreef hij aan zijn vriend Melanchton.

In 2 lezingen ‘Ontmoeting met Luther’ gaan wij op zoek naar de mens Maarten 
Luther, naar de essentie van zijn gedachtegoed en zijn turbulente leefwereld. 
1ste lezing op donderdag  18 mei 2017
Historica drs. Constance van der Putten schetst het historisch decor, de woelige 
zestiende eeuw,  van Luthers leven.
2de lezing op donderdag 15 juni 2017
Ds. Willem Boon brengt de man Luther voor het voetlicht, de essentie van diens 
overtuiging.
Praktisch
Aanvang: 19u30 – einde 21u30 - Kosten: €5,00
Plaats: Oud Katholieke  kerk Maria Magdalena, Boschdijk 354, 5622 PA 
Eindhoven (parking kerk: einde van Jan Duikerlaan)
Inlichtingen: tel. secretaris: 040-243 2597

Heusden:
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

Nijmegen:

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 

Opknapbeurt Lutherse kerk Nijmegen is begonnen
De grote opknapbeurt is eindelijk van start gegaan. Achter de schermen is er hard
gewerkt om alles in gang te zetten en de eerste werkzaamheden zijn van start 
gegaan. De schilder kon gelijk na Pasen beginnen. Als eerste worden de twee 
rode bogen aangepakt. Op verschillende plaatsen liet het pleisterwerk los. 
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Dit kwam omdat de laatste laag verf van latex was en hierdoor het vocht niet 
meer eruit kon verdampen. Daardoor lieten de verschillende lagen pleisterwerk 
van elkaar los. De schilder heeft nu voorzichtig de verschillende lagen verf 
verwijderd, hierdoor kwamen ook de oudere lagen vrij en konden we tevens zien 
welke kleuren er in het verle-den onder zaten. In samen-werking met de schilder 
en met de afdeling monumenten van de gemeente Nijmegen, is besloten om zo 
veel mogelijk de oude kleuren
te herstellen. Tijdens dit
onderzoek kwamen we oude
foto's tegen van de kerk in de
jaren vlak na de oorlog, waar
de beschadigingen van het
bombardement duidelijk
zichtbaar waren. Ook zagen we
dat er om de tekst op de bogen,
wijnranken waren geschilderd.
Ook die gaan we weer in ere
herstellen.

Welke kleuren het gaan
worden, willen we nog even als verrassing houden. Zodra de bogen opgeknapt 
zijn zullen we ook de rest van de kerk moeten schilderen, om er voor te zorgen 
dat het weer één geheel wordt. Daarvoor hebben we meerdere handen nodig en 
doen wij een beroep op u als gemeente. Hierover hoort u later meer.

Deze werkzaamheden zijn tijdrovend en of de klus voor de aankomende dienst 
klaar is, zal afwachten worden. We proberen om voor zo weinig mogelijk 
overlast te zorgen.

Mark van Alebeek

Zuid-Limburg:
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

Collecten voor de komende tijd: 

4 juni.  Kerkopbouw in afgelegen dorpen in Nicaragua.
In  afgelegen dorpjes in Nicaragua komt vaak maar 2 keer per jaar een 
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voorganger langs en wordt de rest gedaan door leken.  Dankzij trainingen
kunnen ze  hun diensten beter voorbereiden en zijn ze meer toegerust 
voor hun taken. Ook worden gemeenteleden getraind. Ze leren hoe ze 
samen de armoede kunnen bestrijden en zo omzien naar elkaar en hun 
omgeving. 

11 juni. Stichting Exodus.
De 227 professionals en bijna 1800 vrijwilligers staan klaar voor 
gemotiveerde (ex)gedetineerden en helpen die om na hun straf te kunnen
terugkeren in de samenleving, door middel van ondersteuning, een 
vrijwillig maatje, of allebei.

Uit de gemeente
Een fietstraining voor nieuwe Nederlanders
(Ab Mulder was als lid van de Fietsersbond gevraagd te helpen bij de praktijk-
ochtenden bij Betere Buren in Brunssum).
De afgelopen jaren zijn er door langdurige oorlogen nogal wat nieuwe 
Nederlanders bijgekomen. Er wordt van alles gedaan om ze klaar te stomen voor 
een zo zelfstandig mogelijk bestaan in Nederland. Behalve taal- en inburgerings-
cursussen, hoort daarbij ook het zich vertrouwd maken met het ‘gewone 
Nederland’. Als je weinig geld te besteden hebt en je in Nederland toch onbelem-
merd wilt kunnen bewegen, ligt een fietscursus voor de hand. Die hoort dan ook 
bij het standaardpakket dat wordt aangeboden.

Er is een groot verschil tussen de verschillende herkomstlanden. In woestijn-
gebieden in Somalië of in berggebieden in Eritrea komen fietsen nauwelijks voor.
In Irak of Syrië ligt dat anders, maar de Nederlandse verkeerssituatie is toch niet 
vergelijkbaar. De cursus begint dan ook met een aantal theorielessen, om 
duidelijk te maken dat je in Nederland beslist niet mag gaan lopen of fietsen op 
snelwegen en dat je in een groot aantal gevallen voorrang moet verlenen. En dat 
je altijd goed moet opletten of je wel voorrang krijgt. Want voorrang is geen 
recht, maar moet je worden verleend! Zelfs veel Nederlanders weten dat niet.
Voor de cursisten gaat het er natuurlijk om dat ze leren fietsen. Voor degenen die 
zo’n cursus geven is het spannend om te zien hoe dat per persoon wordt 
opgepakt. Als je kleinkind op zijn fietsje stapt en na wat oefenen op het grasveld 
toch weer eens valt, is dat heel anders dan wanneer je als vrouw van 50 je voor 
het eerst in evenwicht moet houden op zo’n wankel ding en het asfalt van het 
oefenterrein er bepaald niet zacht uitziet. De cursusleidster, van beroep fysio-
therapeute, had een groot aantal oefeningen in petto voordat we eindelijk naar 
buiten mochten. Ontspanningsoefeningen voor nek- en schouders, evenwichts-
oefeningen op 1 been of op de punt van een stoel, rekoefeningen voor kuit- en 
beenspieren. Maar eindelijk komt toch het grote moment: op het zadel.
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Er zijn een paar fietsen met heel laag zadel beschikbaar, zodat je met je voeten op
de grond kunt proberen je evenwicht te bewaren. De helpers willen te graag 
helpen, maar evenwicht is iets wat je zelf moet ervaren en iedere hulp werkt dan 
ook contraproductief. Pas na minstens een uur oefenen zijn degenen die nog 
nooit eerder op een fiets hebben gezeten eraan gewend dat het harder moet dan 
een slakkengang en dat het dan ook makkelijker gaat. En dat je niet naar beneden
moet kijken maar naar voren en dat bijsturen eigenlijk automatisch gaat. Daar 
hoef je niet over na te denken, want dan gaat het juist wel fout. Als helper zie je 
dat ook allemaal met enige verbazing aan en bent uiteindelijk verbaasd en net zo 
blij als de aspirant-coureurs als ze tien meter kunnen rijden zonder hun voeten op
de vloer te zetten. Applaus en lachen!

De twee geplande praktijkochtenden blijken onvoldoende voor de echte begin-
ners en die moeten een paar keer terugkomen om zelf verder hun evenwicht te 
oefenen op de afgesloten ruimte van Betere Buren. Dan volgt er later nog een 
extra lesochtend met slaloms, evenwichtsbalk en remproef.
Het is fijn te merken dat men elkaar bij alles wil helpen en dat men ook van 
elkaars fouten leert. Voor iedereen is dat leerzaam.

Keety Mulder

Vanuit kern Zuid Limburg
Bij een gemeenschappelijke bijeenkomst met de Sint
Jan, de PKN gemeente van Maastricht hebben
Maarten Luther en Desiderius Erasmus een gezellige
Tischgespräch gehad. Waarbij ondergetekende zich
mocht inleven in de persoon van Maarten Luther,

jawel met dokters-baret. Het
gesprek werd door een maaltijd
met laatmiddel-eeuwse
gerechten heel bijzonder
gemaakt. Op Witte donderdag
hebben wij zowel de palm-
pasenintocht van Jezus in
Jeruzalem als ook de voetwassing en de laatste passah 
maaltijd van Jezus herdacht. De takjes van de buskus waren 
vriendelijkerwijze, (maar zonder zijn medeweten) afgestaan 
door mijn buurman.
Op Paasmorgen hadden wij een feestelijke viering met 
avondmaal samen met de Oud Katholieke Pastoor van 
Eindhoven en Zuid-Limburg mogen vieren. De vriendschap 
met Pastoor Piet Coemans is al jaren geleden begonnen, 
toen wij nog in Maastricht de kerk met hen deelden.  Na 
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deze viering hebben wij de Paaskaars van het afgelopen jaar doorgegeven aan 
ons gemeentelid Bea Boer, die zich toch maar telkens weer op velerlei wijze inzet
voor onze gemeente.
Wij gaan op naar de zomertijd met hopelijk warmer weer. Ik persoonlijk heb er 
nog wat blessuretijd bij gekregen van onze kerkenraad, zodat ik op 1 mei nog 
niet mijn emeritaat hoefde te vieren.
Vanuit de pastorie groet ik U allen hartelijk,
Ds. Willem Boon

Huiskamerdienst Bergen op Zoom
Bij: n.n.b.

Aanv. 14:00 uur.

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

Kerkdiensten Eindhoven
Dommelhoefstraat 1A.Eindhoven.

Aanv. 09:30 u. 
tenzij anders vermeld.

21 mei
Rogate

Mw.drs. M. Mielke
[Zwolle]

28 mei
Exaudi

mw.ds. S. Freytag,

4 juni
Pinksteren

mw.ds. S. Freytag, M.m.v. Project Cantorij.

11 juni
Trinitatis

dr. T. Akerboom
[ Nijmegen ]

18 juni
1e. z.na Trinitatis

ds. W. Boon
[ Selfkant ]

25 juni mw.ds. S. Freytag zie Heusden

Kerkdiensten Heusden
Putterstraat 32, Heusden

Aanv. 10:30 uur 
tenzij anders vermeld.

28 mei
Exaudi

mw.drs. E. Aarsen
[ A’dam ]

orgel: B. de Rooy

11 juni
Trinitatis

mw. G. Voerman orgel: J. de Zwart

25 juni
2e. z.na Trinitatis

mw.ds. S. Freytag Aanv. 10:00 u.
Buitendag LuZuNed.
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Kerkdiensten Nijmegen
Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen.

Aanv. 10:00 uur 
tenzij anders vermeld

21 mei
Rogate

mw.ds. S. Freytag Viering Heilig Avondmaal

4 juni
Pinksteren

n.n.b.

18 juni
1e. z.n. Trinitatis

mw.ds. S. Freytag

25 juni mw.ds. S. Freytag zie Heusden

Kerkdiensten Zuid- Limburg 
Meezenbroekerweg 87 Heerlen.

Aanv. 10:30 uur 
tenzij anders vermeld.

4 juni
Pinksteren

ds. W. Boon Viering Heilig Avondmaal

11 juni
Trinitatis

ds. W. Boon

25 juni mw.ds. S. Freytag zie Heusden
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Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
Predikanten

mw. ds. S. Freytag s.freytag@gmx.net 06-4395 5283
St. Jorislaan 14, 5611PM Eindhoven

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

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

Luthers Zuid-Nederland op Internet: www.lutherszuidnederland.nl
Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/lutherszuiden

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 kopij aanleveren vóór 1 juni 2017. 
[iets eerder i.v.m. vakantie van de drukker.]
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