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Meditatie:  Het priesterschap van alle gedoopten

Beste lezer, bent u gedoopt? Dan weet u vast wel dat u in de doop al gewijd bent 
tot priester, bisschop, ja zelfs al tot paus. Of werd u dat niet verteld? 

Door de doop hoort u namelijk bij ‘een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van 
priesters’ (1 Petrus 2:9). Deze en andere bijbelteksten brachten de hervormer 
Maarten Luther op de revolutionaire gedachte van het priesterschap van alle 
gedoopten. Soms wordt er ook gesproken van ‘het priesterschap van alle 
gelovigen’ maar dat is minder precies omdat het dan klinkt alsof het priesterschap
van het geloof afhangt. De indruk kan ontstaan dat wanneer iemand twijfelt aan 
het geloof daarmee ook het eigen priesterschap wankelt. Echter er is geen twijfel 
mogelijk als je gedoopt bent dan is het priesterschap je met de doop geschonken. 
Deze gedachte van het priesterschap van alle gedoopten is één van de 
kenmerkende theologische vernieuwingen van de hervorming. Het is goed om er 
in 2017 bij stil te staan. 

“Want wat uit de doop gekropen is, kan zich erop beroepen dat het reeds tot 
priester, bisschop, paus gewijd is …” schrijft Luther (M. Luther, brief aan paus 
Leo, 1520) maar wat houdt dit priesterschap nu in? De rol van een priester is die 
van de bemiddeling tussen God en de mens. Het priesterschap van elke gedoopte 
betekent dus dat men geen priester en geen bemiddeling nodig heeft om zich 
rechtstreeks tot God te wenden. Iedere gedoopte heeft een eigen rechtstreekse en 
directe toegang tot God. 

Door deze constatering van het priesterschap van alle gedoopten heft Luther het 
standsverschil tussen leken en de gewijde geestelijken op. Daarom kan men 
binnen de protestantse traditie eigenlijk niet meer van leken spreken omdat een 
ieder door de doop bij de gewijde geestelijken behoort. Dit kwam neer op een 
revolutie binnen de kerkelijke hiërarchie! Er was vanaf dat moment geen 
principieel verschil meer tussen een gewone gelovige en een priester of bisschop.
In de lijn met deze gedachte heeft Luther het sacramentele karakter van de 
priesterwijding verworpen. Er is geen andere wijding dan de doop. Door de doop 
als het centrale sacrament te bestempelen en daarmee het standsverschil op te 
heffen heeft Luther de basis gelegd voor een grotere rol en betrokkenheid van de 
gemeenteleden bij de kerk en de theologie.

Dit priesterschap van alle gedoopten heeft vergaande gevolgen. Het betekent 
namelijk dat ieder lid van de kerk kan worden aangesproken op de eigen 
religieuze verantwoordelijkheid. Elk lid heeft vanuit het eigen gelovig verstaan 
het recht om bij te dragen aan het theologisch debat in de kerk. Dit vraagt 
tegelijkertijd van een lid dat mee wil praten ook de bereidheid om zich te 
informeren en om te leren. In de protestantse traditie is er daarom altijd veel 
aandacht geweest voor het leren. Luther heeft hiervoor de kleine en grote 
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catechismus geschreven in de vorm van leerdiensten, catechismusdiensten, 
leerhuizen, catechisatie enz..

Het priesterschap van alle gedoopten vinden we ook terug in de democratische 
structuren van de kerk. Het onderlinge gesprek en debat vinden binnen de 
structuren plaats in de vergaderingen van de gemeente, kerkenraad, classis en 
synode. Een onvermijdelijk neveneffect van dit priesterschap van alle gedoopten 
is dan ook dat het een kenmerk van een protestantse kerk is dat er altijd discussie 
en debat binnen de kerk plaatsvindt het hoort erbij – hoe vermoeiend en 
frustrerend dat soms ook is. 

Het priesterschap is niet alleen een status en een recht maar ook een taak. Wat 
zijn nu de taken van een ‘algemene priester’? Het priesterschap van de gedoopte 
komt tot uitdrukking in de voorbede voor de ander, in het getuigen van de goede 
boodschap van het evangelie, in het troosten en vermanen en het afnemen van de 
biecht onderling. Het algemeen priesterschap is gericht op de ander en wordt 
gevoed door naastenliefde. 

Wanneer ieder gedoopte een priester is dan gaat het bij het priesterschap niet 
meer om een apart beroep naast andere beroepen of zoals Luther het zegt ‘een 
schoenmaker, een smid, een boer – ieder heeft zijn taak. En daarbij zijn ze allen 
gelijkelijk gewijde priesters en bisschoppen. En een ieder moet in zijn ambt en 
zijn taak de ander bevorderlijk en dienstbaar zijn, zodat de vele werken gericht 
zijn op een gezamenlijk doel: het lichaam en de ziel te bevorderen.”

Dit betekent dus dat een ieder op de eigen plek in de samenleving als ouder, 
collega, vriend enz. voor de ander een priester kan zijn. Dat priesterzijn begint 
met in het gebed voorbede te doen voor een ander. Het priesterschap kan zich 
vervolgens uitstrekken tot het gesprek en de wijze van handelen waarin de 
bevrijdende en richtinggevende boodschap van het evangelie herkenbaar wordt. 
We kunnen in het vermanen en troosten elkaar tot priester worden. 

Het algemeen priesterschap schenkt waardigheid en gelijkwaardigheid.

Hoe vult u het priesterschap in uw omgeving in? 

Ds. Susanne Freytag

Van de ledenadministratie

Kern Eindhoven
Mw. H.G.M. Reinold is verhuisd naar Ekelhof kr. 206 afd. Zaaier.
Kern Nijmegen
Mevr. A.M. Derby  is verhuisd van Meijhorst 2606  naar: Aldenhof 8662, 6537 
CK  Nijmegen 

Tom Tempelaar
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Verjaardagen in Luthers Zuid-Nederland

Op 23 juni 2017 hoopt dhr. O.F.C.A. Drexler [Eindhoven]
zijn negentigste verjaardag te vieren.

Op 24 juni 2017 hoopt mw. E.F.M.M. Hofman [Eindhoven]
haar tweeëntachtigste verjaardag te vieren.

Op 29 juni 2017 hoopt mw E.E. Pahl-Schaller [Maastricht] 
haar tachtigste verjaardag te vieren.

Op 5 juli 2017 hoopt dhr. F.J. Bongers [Hoensbroek] 
zijn tachtigste verjaardag te vieren.

Op 24 juli 2017 hoopt mw H. v. Kleef-Uhde [Venlo] 
haar tachtigste verjaardag te vieren.

Op 30 juli 2017 hoopt mw J. Bol-Jedeloo [Eindhoven][ 
zijn vijfentachtigste verjaardag te vieren.

Op 6 augustus 2017 hoopt mw I. Dijk [Beek-Ubbergen] 
haar zevenennegentigste verjaardag te vieren.

Op 10 augustus 2017 hoopt mw L.A. Vernhout-Diefenbach [Nieuwstadt] 
haar tweeëntachtigste verjaardag te vieren.

Op 13 augustus 2017 hoopt mw R. Da Pont [Fijnaart] 
haar tweeëntachtigste verjaardag te vieren.

Op 20 augustus 2017 hoopt mw G.E. v. Loorbeek-Godding [Brunssum] 
haar eenentachtigste verjaardag te vieren.

Op 20 augustus 2017 hoopt mw E.M. Dam-Bär [Nijmegen] 
haar drieëntachtigste verjaardag te vieren.

Op 25 augustus 2017 hoopt mw A. Meijer-Weijtze [Nijmegen] 
haar vierentachtigste verjaardag te vieren.

Op 29 augustus 2017 hoopt mw P.H. Lubberhuizen-Oosterdijk [Lent] 
haar drieentachtigste verjaardag te vieren.

Op 30 augustus 2017 hoopt mw S.I. de Kort-Knook [Eindhoven] 
haar eenentachtigste verjaardag te vieren.

Op 2 september 2017 hoopt mw M.J. Droogendijk-Lagendijk [Eindhoven] 
haar negenentachtigste verjaardag te vieren.

Op 5 september 2017 hoopt dhr. F.B. v. Rijswijk [Eindhoven] 
zijn eenentachtigste verjaardag te vieren.

Op 9 september 2017 hoopt dhr. P.G.A. Schwarzbich [Ossendrecht] 
zijn tweeëntachtigste verjaardag te vieren.
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Vrijwillige bijdrage maandblad
Zoals gebruikelijk sluiten wij in deze editie een acceptgiro in voor een vrijwillige
bijdrage voor het kerkblad. Met de ontvangen bijdragen hopen wij een 
aanzienlijk deel van onze exploitatiekosten te kunnen dekken. De kerkenraad 
vraagt u hierbij om een bijdrage van €15,-. Uiteraard is meer overmaken zeer 
welkom om de hoge portokosten te kunnen blijven betalen. De acceptgiro kunt u 
ook gebruiken voor uw kerkelijke bijdrage. Bij voorbaat hartelijk dank.
Indien u het blad elektronisch wilt ontvangen kunt u uw mailadres doorgeven aan
de redacteur op redactie@lutherszuiden.nl. Hierbij gelden geen verzendkosten.

Irene Oosterveer.

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

7 juli 10:00u. Pasar Malam  en (zie pag. 9 ) Beursgebouw Ehv.

Uit de vergadering van de kerncommissie 

Deze vergadering werd gehouden  op 11 mei jl.
Wij hebben toen de volgende punten besproken:
 Onze predikante ds. Susanne Freytag krijgt op 1 juni de sleutel van haar 

'nieuwe huis' in het witte dorp. Haar adres staat op de contactadrespagina. 
 Deze maand komen de girobiljetten weer in de Lutherroos. Die zijn bestemd 

voor een bijdrage aan de kosten van het maandblad. Zie artikel elders. 
 Voor de gemeentemiddag 17 mei a.s. zijn er nog te weinig aanmeldingen. De 

kerkenraadsleden zullen daarom de gemeenteleden telefonisch gaan 
benaderen.

6



 Blij kijken we terug op de diensten met Palmpasen, de paascyclus, Pasen en de
aparte multiculturele doopdienst. Ook de doopgedachtenis op Stille Zaterdag 
was heel mooi.

 De Koninginnezang in Waalre was een evenement op zich met zeker 200 
aanwezigen. Met dank ook aan de  protestantse gemeente Waalre.

 De folder voor alle activiteiten van de 500 jr. Reformatieviering in N-Brabant 
in september zal eerdaags beschikbaar zijn. Van West naar Oost in de 
provincie is er dan elke week wel een activiteit over het onderwerp Rome en 
de Reformatie. De katholieke bisdommen werken allen er aan mee. Ook zal 
deken René Wilmink eind november een avond over de Reformatie 
organiseren met een tweegesprek tussen bisschop de Korte en ds. Susanne 
Freytag.

 8 juni is er in de kerk de DoReLu lezing over "Luther en de bijbel" door ds. 
Susanne Freytag. We beginnen dan om 18.00 met soep en brood. Graag 
aanmelden bij onze predikante.

 Daarna kwamen nog de Buitendag 25 juni in Heusden aan de orde en de 
Kerkennacht in de Catharinakerk.

Tom Tempelaar, secretaris

Kerkbalans 2017 kern Eindhoven.

De ontvangsten vanuit de kern Eindhoven.
Per 31 mei is een bedrag ontvangen van € 8.900,--
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

Collecten in de lutherse zomerdiensten
In onze eerste DoReLu dienst op 23 juli zal er gecollecteerd worden voor ons 
gemeenteproject het kindertehuis in Armenië. Ons gemeentelid Thea Dik is daar 
weer geweest en in de Lutherroos heeft ze daar uitvoerig verslag van gedaan. 

In onze 2e DoreLu dienst op 30 juli is de collecte bestemd voor de Actie 1+. Deze
actie ging dertig jaar geleden van start in de Lutherse Kerk en is nu onderdeel 
van het werk van Kerkactie. Dit jaar vraagt men wederom bijdragen voor het 
landbouwprogramma van de Lutherse Broederkerk in Kameroen, die daar in het 
Noorden al jaren actief is. Omdat het noorden van Kameroen door verkeerd 
water- en grondgebruik door verwoestijning wordt bedreigd, is het van belang dat
landbouw er op een duurzame manier plaatsvindt. In een aantal dorpen is de kerk
gestart met een proefproject. Hier richt de Broederkerk dorpscommité kerk biedt 
hen de mogelijkheid aan de slag te gaan met duurzame landbouw en geeft daarbij
de rol van vrouwen extra aandacht. 
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In onze 3e DoreLu dienst op 6 augustus is de collecte bestemd voor de  noodhulp 
in Syrië. Meer dan de helft van de totale Syrische bevolking  is op de vlucht. 
Meer dan 6,5 miljoen mensen zijn binnen Syrië zelf op de vlucht. Eén op de acht 
Syriërs is over de grens gevlucht, een miljoen meer dan vorig jaar. Meer dan de 
helft bestaat uit kinderen. U ziet het bijna dagelijks op het nieuws, dus meer hoef 
ik hier niet aan toe te voegen.

Uiteraard kunt ook uw bijdrage voor deze collecten overmaken naar de diakonale
rekening van onze gemeente NL47 FVLB 0635 8058 47 t.n.v. Diaconie 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland. Graag het collectedoel 
vermelden.

Gezien door de ogen van een vrouw

In "De Brief", het tijdschrift van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond,  staat 
een gezellig geschreven artikel over de "Ontmoetingsdag 2017" op 13 mei 2017 
in Woerden. Deze dag heb ik helaas gemist. Door dit verhaal te kunnen lezen was
ik er achteraf toch een beetje bij.
Voor ons, Peter en mij, was het heel verrassend dat we juist voor 13 mei 2017 
werden uitgenodigd door onze zoon Erik, zijn vrouw Hongjing, hun dochter 
Xiaomeng en haar partner Jonathan. Zij wilden voor onze 55ste trouwdag een 
uitgebreid diner serveren. Het diner was geweldig en uniek. Daar kan geen 
restaurant tegenop! Zij zijn wel de hele dag bezig geweest. Onze trouwdag was 
trouwens op 21 mei 1962.

Na bovenstaand feest volgden nog een "HighTea" en een "Wereldkeuken" van 
onze zoon Frank. Wij wilden alleen met elkaar uit eten, geen cadeau, we hebben 
al te veel. Peter en ik zijn heel dankbaar voor deze herinneringen. Wij hebben 
lieve kinderen en kleinkinderen.
Van onze hoofdredacteur Dick Eekel hoorde ik dat Lia en hij inmiddels 48 jaar 
getrouwd zijn. Ook beiden van harte proficiat!
"En dat we nog maar heel lang bij "mekaar" mogen blijven (dit uitspreken in plat 
Amsterdams)!! Mooie zomer!

Sonja de Kort

Alternatief Gemeentereisje.    17-5-17.

Op de heetste 17e mei ooit waren we die middag met een kleine twintig senioren 
bij elkaar in de kerk.

Gelukkig was het in de kerk iets minder warm dan buiten.

Bij de ontvangst met koffie/thee en iets lekkers waren ook Leny Rampelt met 
haar man Erich een uurtje aanwezig. Daarna heeft zij Erich weer naar 
Dommelhoef terug gebracht en had zij nog een andere afspraak.
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Na een welkom hebben we eerst een lied gezongen. Een lied wat ds. Susanne een
heel mooi lied vond en wat zij vanuit Duitsland kent met een andere melodie dan 
in ons liedboek. Zij heeft het met de Duitse melodie voorgezongen en enkele, ook
van Duitsland afkomstige, leden zongen het enthousiast mee. Aansluitend hebben
we allemaal het lied nog gezongen met de melodie zoals in het liedboek staat. 

Ds. Susanne Freytag hield ons daarna flink bezig met een “Luther-quiz”.

We werden in drie groepen verdeeld. Samen mochten we antwoorden zien te 
vinden met de vier mogelijke antwoorden die gegeven werden.

Zo’n dertig vragen over Luther en zijn tijd. Er waren drie groepen. Dat was fijn, 
want er waren ook drie prijzen te winnen. Iedere groep kreeg dus wat. De 
gemiddelde leeftijd van één groep met de hoogste leeftijden was iets boven de 91
jaar.

Na nog een koffie- en theepauze zijn we naar de kerkenraadskamer gegaan om 
daar aan diverse spellen mee te doen. Daar waren o.a. twee sjoelbakken waar 
fanatiek mee gewerkt werd. Zelfs onze honderd-jarige Hanne schoof de schijven 
naar de gleuven van de bak. (foto ).

Rond vijf uur werden de
door Tom gehaalde warme
bakjes met Chinees eten op
tafel gezet en zo werd met
een “lopend buffet” en een
lied met gebed de middag
afgesloten. 

Rond 19:00 uur ging
iedereen weer voldaan
huiswaarts. 

Alle helpers en medewerkers hartelijk dank.

Dick Eekel.

Berichten uit Armenië.  [vervolg reisverslag]
In de hoofdstad Yerevan kwamen we in de oude binnenstad in een wirwar van 
straatjes en trappen terecht.
De trappen op en af brachten ons bij het gastvrije huis van Gretha onze 
gastvrouw. De koffie stond al klaar naast een schaal fruit en Gretha, van beroep 
chemicus, vertelde in het Frans, we hadden in Tblisi en Snogh Duits gesproken 
met Armine en Gymri Engels en nu werd ons Frans op de proef gesteld.

Ze vertelde dat, nadat de Russen uit het land weggingen, de hele economie in 
elkaar was geklapt. Haar man een wetenschapper was twee jaar geleden 
gestorven, zelf was ze werkloos en dankzij haar ruime huis kan ze nu via deze 
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Bed & Breakfast een inkomen genereren. Ze had een dochter, twee kleinkinderen
en een aangenomen dochter van een vriendin die jong gestorven was. Het meisje 
was toen drie jaar en kort daarop stierf ook de vader.
Toen heeft Gretha haar in huis genomen, nu studeert ze en woont bij haar 
getrouwde dochter.
Gretha was helemaal op de hoogte van de grondvervuiling door de kopermijn in 
het gebied waar Ghuschik woont. De Russen hebben de vervuiling veroorzaakt, 
de Chinezen nemen de kopermijn nu over en de bevolking hoopt dat er nu betere 
tijden, wat betreft de gezondheid, aanbreken.
Gretha had hier niet zoveel vertrouwen in.

De volgende dag naar het Genocide Memorial Museum.
Een indrukwekkend monument.
Lopend door een bomentuin (iedereen kan een boom planten) voorbij het 
indringende beeld van moeder en kind op de vlucht, stonden we heel hoog boven 
de stad, neerkijkend op de eeuwige vlam die omgeven door bossen bloemen.

Wat is daar veel gebeurd.
Wat is daar veel geleden.

Ineens realiseerden we ons, dat er niemand meer was, alleen een jonge 
politieagent.
“Hollanders? Ga maar met me mee dan gaan we koffie drinken”.
Het stortte inmiddels van de regen. In een soort bunker was nog een jonge agent, 
die op een klein komfoortje (turkse, pardon, zeg dit nooit) armeense koffie zette. 
Ze lieten op hun telefoontjes de foto’s van hun jonge kinderen zien, waar ze heel 
trots op waren.
Het regende en regende en de agenten reden ons in hun politieauto’s de berg af 
naar de stad.
Beneden kwamen we in een leger-demonstratie terecht, alles afgezet. Wachten bij
een bushalte met heel veel mensen die ook niet verder konden. We bedankten de 
agenten voor de hartelijke en vrolijke kennismaking.
Toen de leger-demonstratie ten einde was, riep iedereen om een taxi, in de 
stromende regen.
Iemand van een reisbureau vroeg ”Hollanders?”, ging de straat op en regelde 
voor ons een taxi, geweldig.
Bij “Lagonid” gegeten, een vrolijke enthousiaste dienster rende trap op trap af. 
Koffie toe! Warm en droog, lopend naar huis en de steile onvermijdelijke trappen
op.  In een stad waar je niemand kent en iedereen ons het goede gevoel gaf 
welkom te zijn. Dat is thuiskomen.

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

Thea Dik.
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Lutheranen en Indonesië.
Al zolang ik mij kan herinneren hebben Lutheranen iets met Indonesië. Er is 
altijd wel een project in Indonesië wat gesteund wordt door lutherse gemeenten. 
Denk aan Nias en de Batu eilanden. Maar Indonesië kent 17.000 eilanden en 
helaas is er nog altijd veel hulp nodig op gebied van ontwikkeling, 
armoedebestrijding en educatie. 
De Evangelisch-Lutherse Kerk in Stadskanaal, helemaal aan de andere kant van 
het land, steunt al sinds jaren een project op Bali, namelijk het Garuda House. 
Een project opgezet door lutheranen uit Bussum en wat wordt voortgezet door 
lutheranen uit Stadskanaal. 

In 2009 gingen wij, Jeroen en Ivette Langeveld en Geertje Kamst naar Bali toe 
om te kijken wat ze doen in dit huis. We raakten bevriend met de ouders van het 
huis en kregen veel liefde voor alle meisjes. We waren verkocht en na al die  tijd 
gaan we nog elk jaar naar Bali om te kijken hoe het met de meisjes gaat. 
Inmiddels is in het jaar 2012 Stichting Garuda House Bali opgericht. Deze 
stichting heeft als doel ontwikkeling en educatie van jongeren in Indonesië door 
middel van werven van donateurs en informatievoorziening. 

Het Garuda House biedt aan 15 meisjes onderdak, die door middel van educatie 
werken aan hun ontwikkeling en hun toekomst. 

Indonesië leeft in ons. De mooie cultuur, de prachtige mensen en natuurlijk het 
heerlijke eten. En soms kan je dat stukje Indonesië gewoon meepakken in 
Nederland. In Nederland worden het hele jaar op verschillende locaties Pasar 
Malams georganiseerd. Pasar Malam betekent letterlijk nachtmarkt, alleen in 
Nederland begint de markt op vrijdagmiddag en eindigt op zondagavond. Op 
deze Pasar staan verschillende kramen waar u de mooiste producten kan kopen, 
uiteraard met heel veel eten en verder zijn er verschillende optredens van muziek 
en dans.

In het weekend van 7, 8 en 9 juli 2017 is er een Pasar Malam in het beursgebouw
in Eindhoven. Veel gezelligheid en uiteraard veel makan makan (lekker eten).

Wilt u meer weten over het project van het Garuda House Bali? Of wilt u kijken 
en misschien ook wel wat kopen van de mooie (fairtrade) producten die wij 
verkopen ten behoeve van het Garuda House? Of wilt u gewoon een praatje met 
ons komen maken? Kom dan gezellig langs. Wij zouden het heel fijn vinden als 
de Lutheranen uit Eindhoven ons komen vergezellen tijdens de Pasar Malam in 
Eindhoven. Hopelijk tot ziens
Hartelijke groet,
Jeroen en Ivette Langeveld
ELG Stadskanaal.  www.garudahouse.org
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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 

Uit de kerncommissievergadering:

April 2017

De samenvoeging tot Luthers Zuid-Nederland brengt met zich mee dat we 
opnieuw kijken naar de organisatie en de verantwoordelijkheden. Er is een 
beheerscommissie die zich inzet voor de verhuur van de kerk en er is een 
commissie die zich inzet voor het onderhoud van het gebouw. Beide vallen onder
het college van kerkrentmeesters van Luthers Zuid-Nederland. Verder hebben we 
gesproken over het op handen zijnde schilderwerk. Het fraaie resultaat is 
ondertussen te zien!

We blikten ook terug op de Luther-drieluik en de Paascyclus. Beide zijn goed 
verlopen. 

Wat het preekrooster voor 2018 aangaat kwamen er opmerkingen van 
gemeenteleden dat het goed zou zijn om met Palmzondag een dienst te houden 
ook wanneer deze zondag niet op een 1e of 3e zondag valt. Voor het rooster van 
2018 is nu hiermee rekening gehouden. Ook vonden mensen het jammer dat 
wanneer er een 5e zondag in de maand is er dan twee zondagen achter elkaar geen
dienst is. De kerncommissie heeft besloten voor de vijfde zondagen die niet in de
zomer of kerstperiode vallen te zoeken naar een - alternatieve - invulling. 
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De kerncommissie is ingegaan op de uitnodiging om aan de kerkennacht deel te 
nemen die de Raad van kerken Nijmegen organiseert. 

Kerkennacht 2017, Meer dan een dak

Op 23 juni 2017 vindt de traditionele tweejaarlijkse kerkennacht plaats. Ook 
Nijmegen is weer van de partij. Bijzonder is, dat in 2017 een drietal 
pelgrimageroutes is opgesteld, die elk langs vier kerken voeren. Eén wandel- en 
twee fietsroutes. Deelnemers kunnen zich op 23 juni tussen 20.15 en 20.30 uur 
melden bij één van de drie startpunten. Daarna begint het programma.

Kerkennacht heeft als thema “meer dan een dak”. Elke kerk van de pelgrimsroute
geeft in vijftien minuten een korte presentatie over wat deze kerk tot “meer dan 
een dak” maakt. We maken niet alleen kennis met het gebouw, maar ook met de 
levende kerkgemeenschap daarbinnen. Wat die voor Nijmegen doet en betekent. 
Elk bezoek wordt afgesloten met een moment van inkeer, waar elke kerk op 
eigen manier invulling zal geven. Hierna wordt er gewandeld of gefietst naar de 
volgende kerk.

De wandelpelgrimage begint bij het Schipperspastoraat, Waalhaven 1K 
(navigatie Havenweg)

Fietspelgrimage A begint bij de kapel van Joachim en Anna,
Groesbeekseweg 327

Fietspelgimage B begint bij de Bartholomeus kerk, 
Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

Voor meer informatie zie: www.raadvankerkennijmegen.nl 
Ds. Susanne Freytag

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: 

25 juni. 
Actie ”Bahu Mem Bahu” Voor  Lutheranen op de Batu-eilanden in Lutherjaar.
Via de lutherse synode kregen we een oproep mee te doen aan deze actie. De 
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naam betekent schouder aan schouder. We willen in dit Lutherjaar laten merken 
dat we ons wereldwijd verbonden voelen. De Lutheranen van de Batu eilanden 
vragen onze steun voor de aanschaf van 2 boten. Die zijn hard nodig voor het 
pastoraat en diaconaat op de 20 verspreid liggende eilanden. Samen met andere 
lutherse gemeenten collecteren we vandaag voor deze actie.
9 juli. 
Stichting Pieter Groote Fonds.
Dit fonds verstrekt ondersteuning aan mensen die zich voorbereiden op een 
academische studie met de bedoeling predikant te worden in een Evangelisch-
Lutherse Gemeente. Ook ondersteunen ze nascholing en bijscholing van Lutherse
predikanten en tevens wordt bijdrage geleverd aan het Luther Bulletin en aan de 
leerstoel ‘Lutherana’.
23 juli. 
Terugkeer Project Vluchtelingen.
Vreemdelingen die niet zijn toegelaten tot Nederland hebben hier geen toekomst. 
Sinds 2009 is er voor deze mensen het Transithuis (terugkeerhuis). Hier worden 
ze opgevangen en voorbereid op terugkeer. Samen wordt eraan gewerkt om de 
belemmeringen voor de terugkeer zo veel mogelijk weg te nemen.
 6 aug: 
Koninklijke PIT, PRO REGE. 
Deze stichting zet zich al meer  dan 140 jaar in voor het welzijn van personen die
militair of veteraan zijn. Ze worden vaak geconfronteerd met angst, 
eenzaamheid, gebrek aan erkenning, emoties en herbelevingen. Daarom moeten 
we hen en hun thuisfront bijstaan.
20 aug: 
St. Lutherse Werkgroep voor kerkmuziek
Deze stichting zet zich in voor de verbreiding van de kerkmuziek in het algemeen
en de lutherse kerkmuziek in het bijzonder. Zij verzorgt o.a. Jeugdmuziekdagen, 
Jongerenmuziekdagen, lutherse werkweek voor Kerkmuziek, 
Koorcontactsamenkomsten, kerkkorendag en convent voor kerkmusici.
3 sept: 
Consuminderhuis “Ons Genoeg”.
Deze stichting zet zich in voor mensen in stille armoede en met schulden door 
wel of niet verwijtbare schuld. Mensen mogen fouten maken als ze maar willen 
leren. Er wordt directe hulp geboden, maar voor wat hoort wat. Als vrijwilliger 
bij het consuminderhuis en als (verplicht) deelnemer van consuminderkringen 
wordt mensen geleerd om meer te doen met minder. 

Stichting Seva Sangram
Via onze vroegere diaken Wies ontvangen we weer een bericht over de stichting 
Seva Sangram (van onze tweeling) in Trichy in India. Ons sponsorgeld wordt 
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daar goed besteed. In het verslag gaat het vooral over de afgestudeerde meisjes 
die de leerlingen uit de hoogste klassen vertellen wat ze gestudeerd hebben, wat 
ze nu doen en hoe belangrijk het is om als vrouw in deze tijd economisch 
onafhankelijk te zijn. De bedoeling is om twee keer per jaar afgestudeerde 
meisjes samen te brengen  met de leerlingen om de meiden te motiveren en te 
begeleiden. De leerlingen worden zo steeds zelfbewuster.

Keety Mulder

Exodus is een verlengstuk van de diaconie. 

Vanuit de kern Zuid-Limburg ben ik vrijwilliger van het 1e uur bij het Exodus 
Huis in Heerlen.
Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met professionals en 
vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en
hun familieleden.

Exodus – de uittocht uit gevangenschap – een bekend verhaal uit het Oude 
Testament.
Deze lange weg naar een nieuw bestaan in vrijheid, gaan tot op de dag van 
vandaag vele mensen met een detentieverleden.
Stichting Exodus Nederland ondersteunt mensen hierin en ik mag er deel van 
uitmaken als financieel en nazorg vrijwilliger.
Uitgaand van de kracht van ieder deelnemer en het concept van de vier sleutels; 
wonen, werken, relaties en zingeving, helpen wij deuren naar een nieuw bestaan 
te openen.
Via het nazorgtraject begeleid ik nu al ruim vier jaar iemand op zijn weg in een 
nieuw leven en ik heb veel geleerd in deze jaren over dingen die voor ons 
moeilijk voorstelbaar zijn.
Een klein appartement is gigantisch groot voor iemand die vele jaren in een cel 
en daarna op een kamertje in het Exodus Huis gewoond heeft. En wat ben je er 
ineens eenzaam.
Woonruimte is een begin maar geen oplossing. Werken maakt een zelfstandig 
leven mede mogelijk maar levert niet meteen relaties of zingeving.
Eindelijk vrij kom je erachter dat je opgesloten zit in jouw verleden en een soort 
gevangenis met je meedraagt. 

In deze begeleiding mocht ik beleven dat er een vertrouwensband ontstond en na 
talloze uren luisteren, reageren, ageren en luisteren kunnen wij op een weg 
terugkijken met vele slingers. Ik begrijp mij als wegbegeleider niet als TomTom 
die vertelt welke afslag genomen moet worden. De route bepaalt de deelnemer en
omwegen leveren nieuwe inzichten op. 

Er zijn vele mogelijkheden voor vrijwilligers om een bijdrage te leveren.

Samen koken en eten in het Exodus Huis. Op gezette tijden gewoon aanwezig 
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zijn voor een gesprek.

Kinderen naar hun vader of moeder op bezoek brengen in detentie.

Via het RIC (ReIntegratie Centrum) in een gevangenis de administratieve weg 
helpen voorbereiden of het RIC in een van de Exodus Huizen vraagstukken ook 
van familieleden oppakken.
Ik heb mijn plek gevonden in de nazorg.

Karin Bonfrere-Dörge

Vanuit Zuid-Limburg

Nu de kerkenraad besloten heeft dat de predikant van Zuid-Limburg verder mag 
blijven op zijn 40% plaats in Zuid Limburg kunnen wij verder denken over de 
toekomst van onze kern en komen tot activiteiten, die ons nog steeds op de kaart 
zullen zetten van Luthers Nederland.

In de kerk in Heerlen zijn we begonnen met het opruimen en het plaatsen van 
vele herinneringen, ook uit Maastricht. De kruisweg, die al jaren in Maastricht 
hing heeft nu haar plaats gevonden in Heerlen. Daar zijn we blij mee. Op goede 
vrijdag zullen we een dienst rondom deze kruisweg wijden en vertellen over de 
achtergronden en gedachten van de kunstenaar.

Na de verkiezing van de synode hoopt uw predikant zijn activiteiten te 
verplaatsen naar de evangelisch-lutherse synode en mogen andere het stokje 
overnemen binnen de Generale synode en de synodale commissie en het breed 
moderamen van de classis Limburg. Het was interessant hiermee bezig geweest 
te zijn. Gods zegen zij hen toegewenst, die dit zware werk nu gaan verrichten.

Pastoor Piet Coemans van de Oudkatholieke Parochie, met wie wij zo vaak al in 
Maastricht maar ook in Heerlen hebben samengewerkt stopte op 25 juni met zijn 
werkzaamheden in de Parochie in Eindhoven in verband met een welverdiend 
emeritaat. In Zuid-Limburg nemen we nog niet helemaal afscheid van hem, hij 
blijft zijn kudde in Zuid-Limburg hoeden en heeft zich ook bereid verklaard ook 
ons te helpen met vakanties.

Op 25 juni is ook de gemeenschappelijke dag in Heusden, waarvoor U al 
uitgenodigd was.

Ik wens U allemaal het goede en Gods Zegen op al uw (vakantie)wegen en tot 
ziens!

Ds. Willem Boon.
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Huiskamerdienst Bergen op Zoom
Bij: Jan Marks, Kapittelstr. 40, 4614 EL Bergen op Z.

Aanv. 14:00 uur.

28 september ds. M. Schulz  

Kerkdiensten Eindhoven
Dommelhoefstraat 1A.Eindhoven.

Aanv. 09:30 u. 
tenzij anders vermeld.

25 juni
2e. z.na Trinitatis

ds. S. Freytag zie Heusden

2 juli
3e. z.n. Trinitatis

ds. J. Douwes [RE] DoReLu-zomerdienst
Aanvang 10:30 u.

9 juli
4e. z.n. Trinitatis

ds. C. Zieverink [RE] DoReLu-zomerdienst
Aanvang 10:30 u.

16 juli
5e. z.n. Trinitatis

drs. A. Overdiep [RE] DoReLu-zomerdienst
Aanvang 10:30 u.

23 juli
6e. z.n. Trinitatis

ds. P. Akerboom [LU] 
(Nijmegen)

DoReLu-zomerdienst
Aanvang 10:30 u.

30 juli
7e. z.n. Trinitatis

ds. S. Freytag DoReLu-zomerdienst
Aanvang 10:30 u.

6 augustus
8e. z.n. Trinitatis

ds. S. Freytag DoReLu-zomerdienst
Aanvang 10:30 u.

13 augustus
9e. z.n. Trinitatis

dhr. J. de Groot [DO] DoReLu-zomerdienst
Aanvang 10:30 u.

20 augustus
10e. z.n. Trinitatis

n.n.b.  [DO] DoReLu-zomerdienst
Aanvang 10:30 u.

27 augustus
11e. z.n. Trinitatis

ds. Akke-Clara Thimm 
[DO]

DoReLu-zomerdienst
Aanvang 10:30 u.

Kerkdiensten Heusden
Putterstraat 32, Heusden

Aanv. 10:30 uur 
tenzij anders vermeld.

25 juni
2e. z.na Trinitatis

ds. S. Freytag Aanv. 10:00 u.
Buitendag LuZuNed.
Viering Heilig Avondmaal

9 juli
4e. z.na Trinitatis

mw. G. Voerman
[Utrecht]

Orgel: J. de Zwart

23 juli
6e. z.n. Trinitatis

drs. E. Aarsen
[ A’dam ]
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10 september
13e. z.n. Trinitatis

drs. E. Aarsen
[ A’dam ]

Orgel: B. de Rooij

Kerkdiensten Nijmegen
Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen.

Aanv. 10:00 uur 
tenzij anders vermeld

25 juni ds. S. Freytag zie Heusden

3 september
12e z.n. Trinitatis

ds. S. Freytag

Kerkdiensten Zuid- Limburg 
Meezenbroekerweg 87 Heerlen.

Aanv. 10:30 uur 
tenzij anders vermeld.

25 juni
2e. z.n. Trinitatis

ds. S. Freytag zie Heusden

9 juli
4e. z.n. Trinitatis

ds. W. Boon Viering Heilig Avondmaal

23 juli
6e. z.n. Trinitatis

ds. W. Boon

6 augustus
8e. z.n. Trinitatis

ds. W. Boon Viering Heilig Avondmaal

20 augustus
10e. z.n. Trinitatis

ds. W. Boon

3 september
12e. z.n. Trinitatis

ds. W. Boon Viering Heilig Avondmaal
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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 24 augustus 2017. 
Die editie is voor de periode 10 september tot 22 oktober.
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