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Meditatie:  De Geest van God laat mij over muren heen springen.

Wat zijn we goed in muren bouwen.
Schuttingen om ons heen. We willen ons
afschermen, zodat we de illusie hebben
veilig te zitten. Hoe minder de mensen van
ons weten, hoe veiliger we zijn, niet waar?

We bouwen theologische schuttingen. Zij
zijn katholiek, wij protestant. We
benadrukken dat in onze naam. Protestantse
kerk…  Zij zijn in Rome wij in Nederland…
Zij geloven in Maria, wij in Jezus…  Wat die
mensen werkelijk geloven merken we nauwelijks, wij hebben immers onze 
schuttingen?

Achter de schuttingen zitten ook mensen, die hun schuttingen naar ons gebouwd 
hebben, dat verbaast ons wel eens, want wij hebben het toch niet nodig dat men 
schuttingen naar ons toe bouwt? 

We kruipen weg achter onze schuttingen en muren. Dwars door steden en landen 
worden of werden muren en schuttingen gemaakt. Dwars door het Heilige 
Land…

Ooit las ik in een stripverhaal, dat Donald Duck het niet kon hebben, dat zijn 
buurman een schutting maakte tussen hun beider tuinen. Hij bouwde zelf een nog
hogere schutting. Daarop maakte de buurman zijn schutting weer hoger en zo 
maar door, totdat er geweldige schuttingen stonden. De wind waaide deze 
schuttingen weg naar zee en daardoor konden veel schipbreukelingen gered 
worden.

Die wind waaide die morgen op Pinksteren in Jeruzalem. De discipelen zaten bij 
elkaar en hadden zich verstopt. Bang voor de wereld. Toen kwam de Geest en 
waaide door de dufheid van hun angst. Zij kwamen in beweging, spraken in talen
van anderen, mensen aan de andere kant van de schutting. 

In mijn geloof laat ik mij ook waaien door de Geest. Hoe het met mijn kerk eruit 
zal zien, waartoe mijn kerk gebruikt zal worden, waar ik voor gebruikt zal 
worden, hoe hoog ik zal moeten springen om over zelfgemaakte muren en 
schuttingen te springen, ik weet het niet. Wel weet ik, dat God mij door Zijn 
Geest niet duf achter mijn muren laat zitten.

Ds. Willem Boon
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Als een lopend Vuur 
Voor het herdenkingsjaar "500 Jaar Reformatie" in 2017 heeft de Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN) een estafette door alle Nederlandse provincies 
georganiseerd. De estafette is beschreven in het boekje "Als een lopend Vuur". 
Luthers 95 stellingen reizen (symbolisch) door het land en elke provincie voegt 
daar een eigen actuele stelling aan toe. N-Brabant is in september aan de beurt en
het thema is "Rome en de Reformatie. In vier weken wordt op de volgende 
plaatsen vorm gegeven aan dit thema. 

10 september. Oosterhout, St. Paulusabdij, Hoogstraat 80
 11.00 uur Eucharistieviering met bijzonder gebed voor de  eenheid in de 

abdijkerk
 15.00 uur Lezing ‘Rome en Reformatie’ door ds. Arjan Plaisier (oud-scriba 

PKN)
 17.00 uur Oecumenische vesperviering voor de eenheid met mgr. dr. Jan 

Liessen, r.-k. bisschop Breda. 

Andere Activiteiten
12 september: 20.00 uur de film 'Het wonder van de eenheid is reeds begonnen' 
over een bijzondere vriendschap tussen paus Franciscus en de protestantse 
bisschop Tony Palmer.
14 september:
 08.00 uur Ochtendgebed voor de eenheid. Aansluitend ora@labora: een dag 

kloosterleven met oecumenische dimensie  
 12.00 uur Avondmaalsviering in de kardinaal Willebrandskapel van de abdij
 14.00 uur Warme maaltijd en afsluiting

's Hertogenbosch, Grote Kerk, Kerkstraat 20
17 september om 15.00 uur Taizé-viering.

Andere Activiteiten
16 september: 17.00 uur Bach cantate. De Reformationskantate nr. 80, ‘Ein Feste 
Burg ist unser Gott’ wordt uitgevoerd door het Bach Collegium ’s-Hertogenbosch
met solisten van het Internationaal Vocalistenconcours. 
Entree € 10,00. Zie ook website www.bach-cantate.nl.

24 september. Gennep, Protestantse Kerk, Markt 3
Gennep is uitgeroepen tot internationale Reformatiestad door de Community of 
Protestant Churches in Europe. De kleine protestantse gemeente (1571) is de 
oudste van ons land. Voor de viering van 500 jaar Reformatie zijn diverse 
activiteiten samen met de burgerlijke gemeente Gennep, de lokale parochie en de 
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Evangelische Kirche Goch georganiseerd.
 10.00 uur Oecumenische kerkdienst
 11.30 uur Koffie in de Raadzaal van het oude stadhuis
 12.00 uur Stadswandeling en film "Historische Banden"
 13.00 uur Lunch
 14.00 uur Concert door het Genneps Vocaal Ensemble

Tom Tempelaar

Van de ledenadministratie

Verhuizingen:
Bergen op Zoom
Mevr. A.L.C. Becht naar Esdoornlaan 13, 4661 TB Halsteren 

Eindhoven
Dhr. E.E. Rampelt naar Odendael 307, 5492 CT Sint-Oedenrode.
Mevr. S. van Bemmel naar Simon van Leeuwenstraat 30, 5652 SG Eindhoven
Dhr. M.F. Gunning naar Hulst 87, 5662 TE Geldrop 
Mevr. J.E. van Setten naar Merendreef 10, 5553 CD  Valkenswaard
Fam. H. Oosterveer naar Leeuwenbeklaan 14, 5582 CC  Waalre

Nijmegen
Mevr. S.L. Otten-Oosterdijk van Maasplein 60 naar Maasplein 49, 6541 XS  
Nijmegen
Mevr. R.E.S. Bisschop van Nijmegen naar Lampeland 8, 6644 BX  Ewijk 
Dhr. L.H.P. Bernts naar Van Nispenstraat 190, 6521 KS  Nijmegen
Dhr. H.D.F. Leeftink naar Stationsplein 9, 6512 AB  Nijmegen
Ingekomen: Mevr. A.N. Bakker uit ELG Woerden naar Rijksstraatweg 78, 6573 
DA  Beek-Ubbergen

Z-Limburg
Mevr. C.T. Jones van Hoensbroek naar Kerkstraat 262 B, 6441BL  Brunssum.
Dhr. R.S. Heutz naar Plenkertstraat 2 A, 6301 GM Valkenburg Lb.
Dhr. E.C.L. Koster uit Middelburg naar Alberdingk Thijmstraat 18, 5921 BC 
Venlo.

Tom Tempelaar

Buitendag 25/6-2017 Luthers Zuid Nederland.
Georganiseerd door de kern Heusden.
Wij, Lutheranen uit Eindhoven, Nijmegen, Heerlen en Bergen op Zoom, werden 
verwelkomd met een kop koffie in de kerk van Heusden. Heel uitzonderlijk want 
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er is alleen maar een heel kleine keuken, gewoonlijk drinken we na de kerkdienst
altijd koffie in het Gouverneurshuis. De kerkdienst begon zoals gewoonlijk om 
10:30 uur. We hadden een volledige hoofddienst, dus met Heilig Avondmaal èn 
met de nieuwe liturgie. Onze voorganger ds. Susanne Freytag zat in de liturgie-
commissie en legde ook het één en ander uit wat de veranderingen betreft, soms 
heel kleine, dus goed opletten. Het was tevens een ‘echt’ lutherse dag: 25 juni is 
gedenkdag van de Augsburgse confessie. Dat was bij ons thuis een feestdag want 
mijn opa was jarig op die dag. Na de dienst liepen we naar het Gouverneurshuis, 
een kleine honderd meter lopen. Een kopje koffie met een bijzonder lekker 
gebakje erbij. Speciaal en exclusief door de plaatselijke bakker gebakken 
”gouverneurtjes”. De meesten zaten heerlijk buiten op het terras gelegen aan een 
schitterende, goed onderhouden tuin. Het tweede kopje koffie namen we mee 
naar de kamer aan de voorkant, het vroegere koetshuis, nu vaak gebruikt als 
trouwlocatie en theater. 
We moesten een puzzel oplossen: ds. Susanne Freytag had de liturgie van deze 
morgen in vele stroken geknipt en die moesten we, zonder gebruik te maken van 
de liturgie natuurlijk, netjes op volgorde leggen. We waren verdeeld in vier 
groepen, elke groep kreeg een eigen kleur roos. De groep die gewonnen had, 
slechts 7 fouten, mocht als eerste een mooi Luthers presentje uitzoeken, het 
maakte niet veel uit (maar wel leuk), want er was genoeg. Bijv. boekjes van Bach
en Luther met vier CD’s.  stripboeken… Het was zeer leerzaam, de meesten 
vonden het begin van de liturgie, zeker voor ouder wordende Lutheranen, te lang 
staan, (zelfs een beetje Calvinistisch aandoen) niet zo’n succes. Daarna, terug in 
het café, was een keurig verzorgde lunch. We kregen 4 bonnen om te drinken. 
Tomatensoep vooraf, sneetjes brood en krentenbollen, ook nog een warme kleine 
smaakvolle quiche. Een wit wijntje of iets anders smaakte er zeer goed bij. Een 
klein deel van ons ging het museum in het Gouverneurshuis bezoeken: vanaf 
30 april t/m 1 oktober 2017 is de tentoonstelling: Maritiem Heusden te zien. 
Maar de meesten van ons gingen mee met de wandelroute o.l.v. een gids door de 
vestingstad. Het was erg leuk om te wandelen en de diverse vestingwerken te 
zien en o.a. de oudste burchtruïnes waar een markt was en de geschiedenis 
uitgebeeld werd. We moesten om 16 uur terug zijn in de kerk, waar we afsloten 
met een vesper. We zijn met een stel weer naar het Gouverneurshuis gegaan, we 
hadden tenslotte nog bonnen om iets te drinken. We konden nog heerlijk in de 
tuin zitten en hebben plezierig nagepraat over de dag, die we allen als zeer prettig
en zinvol ervaren hadden. Ik heb tenminste genoten met zoveel Lutheranen 
samen te zijn. 
Volgend jaar zondag 2 september is de buitendag in Heerlen. Ik hoop uiteraard 
dat er meer deelnemers zijn, het was een superdag.

Ina van Rij-Noordhuis
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Ionadag  “ overHoop “ , 7 oktober 2017 in Tilburg
De Nederlandse Iona Groep organiseert zaterdag 7 oktober 2017 een landelijke 
Ionadag in Tilburg, met als thema: ” overHoop – voor een andere wereld ”.  De 
dag is bedoeld voor iedereen: mensen die nog niets weten van Iona tot en met  
degenen die al lang betrokken zijn bij de Iona Community – een wereldwijde 
oecumenische beweging vanuit Glasgow en het Schotse eiland Iona.

Programma: Er is een Ionaviering en een lezing door Graham Maule uit 
Glasgow, drijvende kracht achter de Iona-liederen en -teksten . (Lezing met 
vertaling).  Daarna is er keus uit workshops: o.a. - zingen,  - wat is de Iona 
Community, - Iona en jongeren,  - de encycliek Laudato Si’ (over de toekomst 
van onze planeet), - Chi Kung, en een bezoek aan sociaal eethuis De Pollepel.  
Daarna volgt een kleine pelgrimage door Tilburg.
Plaats en tijd: Petrus Donders Kerk, Enschotsestraat 124, Tilburg. 7 oktober 
11.00 – 17.00 uur Toegang: vooruit betaald € 12,50 (tot 25 jaar € 10,00); aan de 
kerk € 15,00/12,50. Voor lunch wordt gezorgd. 
Aanmelden bij zuid@ionagroep.nl  . 
Meer informatie op www.ionagroep.nl  of bij 
Dirk Strasser, d.strasser@kpnmail.nl 

Voor inspiratie en hoop: 7 oktober naar Tilburg !

Leren van Luther: Een menselijke God
De betekenis van Christus voor Maarten Luther

Wie is Jezus Christus? Voor de één de rabbi
van Nazaret, voor de ander een hoofdstuk uit
de dogmatiek, voor een derde een inspirerend
voorbeeld. De Bijbel houdt hem voor een
vreemdeling, de rechtvaardige, de Zoon van
God. We raken niet gauw over hem
uitgepraat. Verschillende interpretaties zijn
mogelijk. Bijvoorbeeld die van Gandhi (hij
belichtte Jezus vanuit de Bergrede), of die
van de Islam (Jezus komt als Isa voor in de Koran). Een christelijke 
Jezusinterpretatie noemen we een christologie. Ook daarvan zijn verschillende 
ontwerpen in omloop. Dit seizoen neemt ‘Leren van Luther’ in vijf 
bijeenkomsten de christologie van Maarten Luther onder de loep. Niet om de 
toevallige reden van de Reformatieherdenking (500 jaar), maar omdat juist in de 
christologie Luther’s belangrijkste verdienste ligt!
Vorig jaar kwam deze cursus ook naar Nijmegen en nu dit jaar ook naar 
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Eindhoven. In Eindhoven wordt de cursus in samenwerking met de oud-
katholieke parochie gehouden. 

1. Uitleg van geloof en dogma
Docent: prof. dr. Markus Matthias
Wat is de historische achtergrond van Luthers doordenking van Jezus Christus als
Redder en Verlosser? Luther gaat helemaal terug naar de leer (dogma) die in de 
kerkelijke oudheid (vierde eeuw) als onmisbaar voor het christelijk spreken over 
God werd gezien. Dat is de twee naturenleer van Jezus Christus als de middelaar 
van God en mensen. Elke christelijke theologie worstelt ermee. Het is heel 
bijzonder hoe Luther juist deze vaak als ‘dogmatisch’ geminachte overtuiging dat
wij in Christus – en slechts in Christus – überhaupt God tegen kunnen komen, 
vruchtbaar maakt om de theologie op een methodisch en wetenschappelijk goed 
fundament te stellen.

2. Een God die lijdt
Docent: ds. Susanne Freytag
Als in Christus de menselijke en de goddelijke natuur samenkomen is het God 
zelf die aan het kruis lijdt! Deze theologie van het kruis is voor Luther de kern 
van zijn christologie. Door het kruis van Christus centraal te stellen neemt Luther
het op tegen een theologie van de heerlijkheid die niet wil weten van een in het 
lijden verborgen God. Zo’n God is en blijft voor de mens een irriterende 
gedachte. We leven in een tijd die het lijden het liefst buiten het gezichtsveld 
plaatst. Hoe kan de christologie van het kruis bijdragen aan het omgaan met 
lijden in onze tijd?

3. Het hart van het heil
Docent: ds. Maren Overbosch
Deze keer geven wij ons gewonnen aan de innigheid waarmee Luther over 
Christus denkt en spreekt. In teksten en liederen van de hervormer voelen wij met
hem mee naar waar het hart van zijn theologie klopt: hij verwacht niets van de 
mens en alles van God. Christus voltrekt de ‘vrolijke ruil’ tussen God en mens: ‘ 
en wanneer nog restanten van de zonde zijn overgebleven, dan ontdekt God die 
niet, omdat Christus, de zon, daarover schijnt’ (WA 40, 1535). Wij kijken eerlijk 
naar waar deze theologie voor ons – vijf eeuwen later – nog vruchtbaar is en 
waar het schuurt. Luthers sterke en contrastrijke taal van dood/leven, 
zonde/genade staan in het licht van de bruids-mystiek. Uit zijn christologische 
teksten spreken een vast vertrouwen en een diep gewortelde intimiteit die 
uitnodigen tot overgave. Voor Luther leidt dit niet tot wereldvreemdheid, maar 
integendeel tot volle participatie aan het leven.
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4. Gelijkvormig aan Christus
Docent: ds. Louisa Vos
Paulus schrijft: ‘ totdat Christus in u gestalte heeft gekregen’ (Galaten 4,19). Wie 
deze tekst tot zich door laat dringen, komt in een gebied vol van vragen. Hoe kan 
Christus in mij gestalte krijgen? Leeft hij dan in mij, en waar ben ik dan? En hoe 
verhoudt de gelijkvormigheid aan Christus zich met zijn menselijkheid en 
goddelijkheid. Maarten Luther heeft zich nadrukkelijk met deze teksten 
beziggehouden en hij onderschrijft op zijn eigen wijze de Bijbelse notie van 
gelijkvormigheid aan Christus. Het is spannend en inspirerend om hem op dit 
punt te bestuderen en te onderzoeken wat zijn denken voor jezelf en voor de kerk
kan betekenen.

5. Reëel aanwezig
Docent: dr. Theo van Willigenburg
Als God zich in Jezus Christus openbaart, dan kunnen wij daar niet meer achter 
terug door er nog een ivoren toren God op na te houden, die onveranderlijk, 
eeuwig en zichzelf genoeg troont op de Olympus. Het is ook niet meer een vraag 
of er een God is, want hij heeft zich in onze godverlatenheid geopenbaard: een 
menselijke, lijfelijke God.
En andersom: als God zich in Jezus Christus openbaart, kunnen wij daar niet 
meer achter terug door Jezus als de brave Hendrik van Nazaret af te schilderen, 
die er verder ook niet veel aan kan doen. Hij is niet slechts een lichtend 
voorbeeld (exemplum), hij is Gods heil in eigen persoon (sacramentum), zowel 
in zijn vernedering als in zijn verheerlijking.
Dat voortdurend heen en weer tussen God en mens tot je hen niet meer uit elkaar 
kunt houden, is typerend voor de lutherse theologie. In Christus spelen God en 
mens leentjebuur. Hij is niet een godmens, half om half. Hij is God en mens, in 
zijn nederige menselijkheid komen wij de goddelijke majesteit op het spoor.

Om aan deze serie deel te nemen, meldt u zich tot uiterlijk een week te voren aan 
bij het contact-adres ter plaatse waar u de cursus wilt volgen. Na aanmelding 
krijgt u het cursusmateriaal toegezonden. De kosten voor de cursus, de tekst-
bundel, koffie en thee bedragen € 20,00.
De cursus wordt op tien plaatsen gehouden: Groningen, Leeuwarden, Zwolle, 
Dalfsen, Almere, Zutphen, Hengelo, Arnhem, Eindhoven en Nijmegen. 

Film, zaterdag 14 april 2018 - Zwolle
Als gezamenlijke afsluiting kijken we de film
Troubled Water van Erik Poppe (2011) over schuld, boetedoening en vergeving. 
Na acht jaar voor de dood van een kind (een ongeluk of moord?) in de 
gevangenis te hebben gezeten, wordt Jan Thomas vroegtijdig vrijgelaten. In Oslo 
vindt hij een baantje als kerkorganist. Op een dag bezoekt lerares Agnes met haar
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klas de kerk. Zij is de moeder van het vermoorde kind en herkent Jan Thomas 
onmiddellijk.
Aanvang: 11:00 uur in het Fraterhuis aan de Blijmarkt te Zwolle, met vooraf 
ontvangst in de naburige Lutherse kerk.

Data Eindhoven en Nijmegen 2017/2018
De bijeenkomsten in Eindhoven zijn op dinsdagmiddag 14:30-16:00 uur (14:15 
inloop, thee). 10 okt., 14 nov., 12 dec., 16 jan., en 13 feb..
De bijeenkomsten in Nijmegen zijn op dinsdagavond 19:30-21:00 uur (19:15 
inloop, koffie). Data idem.
Locaties:
In Eindhoven vindt de cursus plaats in samenwerking met de oud-katholieke 
parochie Boschdijk 354, Eindhoven (parkeerplaats van de kerk te bereiken via de
Jan Luikenlaan)
In Nijmegen wordt de cursus in de Lutherse Kerk, Prins Hendrikstraat 79, 
Nijmegen gehouden. 

Aanmelden voor beide locaties:
Bij Susanne Freytag, s.freytag@gmx.net, tel. 06-4395 5283

Verjaardagen in Luthers Zuid-Nederland

Op 18 september 2017 hoopt dhr. E.F. Keijzer [Eindhoven] 
zijn vijfentachtigste verjaardag te vieren.

Op 19 september 2017 hoopt mw. I. Delen-van de Ven
[Nijmegen] 
haar vijfenzeventigste verjaardag te vieren.

Op 19 september 2017 hoopt dhr. J.W. van der Steen[Putte] 
zijn vierennegentigste verjaardag te vieren.

Op 20 september 2017 hoopt mw. M.A. Ansorg-Blommestein [Veldhoven] 
haar vijfenzeventigste verjaardag te vieren.

Op 21 september 2017 hoopt mw. R.J. Beek [Veldhoven] 
haar tweeëntachtigste verjaardag te vieren.

Op 24 september 2017 hoopt mw. J.M. Rooymans-Lochmüller [Eindhoven] 
haar honderd-en-eerste verjaardag te vieren.

Op 28 september 2017 hoopt dhr. J. Callemeijn [Brunssum] 
zijn tweeëntachtigste verjaardag te vieren.

Op 30 september 2017 hoopt dhr. J. van Werkhoven [Eindhoven] 
zijn vijfenzeventigste verjaardag te vieren.
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Op 30 september 2017 hoopt mw. W.F. Koning-Blok [Veldhoven] 
zijn vijfentachtigste verjaardag te vieren.

Op 4 oktober 2017 hoopt mw. H.L. Ramaer-Asselbergs [Maastricht] 
haar zesentachtigste verjaardag te vieren.

Op 4 oktober 2017 hoopt mw. M.C. Reijner-Dörfer [Veldhoven] 
haar tweeëntachtigste verjaardag te vieren.

Presentatie liedbundel “Liederen van Luther”
Op zaterdagmiddag 23 september 2017 vanaf 15:00 uur wordt de liedbundel 
“Liederen van Luther” gepresenteerd in de Lutherse kerk aan de Jan de 
Bakkerstraawat 11 in Woerden. De Lutherse kerk van Woerden is de oudste 
gemeente in de Noordelijk Nederlanden en daar presenteert de commissie liturgie
en kerkmuziek van de Evangelisch-Lutherse Synode binnen de PKN graag deze 
eerste liedbundel met alle 37 liederen van Luther op (zingbare) Nederlandse 
tekst.

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

Beste mensen van de kern Bergen op Zoom,

Na een lange en spannende zomervakantie die mij langs de Oostzeekust van 
Polen tot aan Riga voerde en tenslotte nog naar Wittenberg ben ik weer terug in 
het land en verheug ik me op onze volgende dienst op 5 oktober bij de familie 
Marks (zie achter in dit blad). Zonder het speciaal te plannen is deze 
zomervakantie ook een beetje een tocht langs allerlei Lutherse sporen uit het 
verleden en het heden geworden: het begon met de Mariënkirche in het Poolse 
Gdansk: deze geweldig grote kerk werd na de Reformatie eerst door katholieken 
en Lutheranen gezamenlijk gebruikt (dat dit toen mogelijk was!) , maar later 
alleen door de Lutheranen totdat de Duitse bevolking aldaar uit Polen en uit 
voormalige Sovjet-Unie na 1945 werd verdreven. Na de oorlog is de kerk weer  
herbouwd en sinds 1955 (weer) katholiek. Wat voor een verhaal hebben deze 
stenen niet te vertellen! In de Russische enclave Kaliningrad zijn wij op zoek 
gegaan naar sporen van het oude Koningsberg: de Koningsberger Dom, waar al 
in 1523 de eerste lutherse dienst gehouden werd, heeft als door een wonder als 
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enig monument de tijd van de tweede wereldoorlog en de Sovjettijd doorstaan. 
Uiteraard werden ook daar sinds 1944 geen lutherse diensten meer gehouden en 
werd de Dom door bombardementen hard getroffen. Alleen omdat het graf van de
filosoof Emmanuel Kant hier is werd de ruïne door de Sovjets geduld. Pas in 
1992 werd de ruïne weer opgebouwd en is nu een cultureel religieus centrum dat 
in 1995 met een oecumenische dienst met drie confessies (luthers, orthodox en 
katholiek)  ingewijd werd. Op de Koerische Nering in Nida (Litouwen) heb ik 
een orgelconcert bijgewoond in de oude Lutherse kerk, die ook daar ‘na de 
Wende’ liefdevol gerestaureerd is en nu eveneens meestal  cultureel, maar ook 
religieus gebruikt wordt: eens per maand vinden er erediensten van de 
evangelisch-lutherse  kerk van Litouwen plaats. Bij de bezoeken van al deze 
kerken schoten de woorden van lied 280 door het hoofd: De vreugde voert ons 
naar dit huis, van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan/ waar nog de
wolk gebeden hangt/ van wie zijn voorgegaan…  
In Riga heb ik een dienst bezocht van de Deutsche evangelisch-lutherische 
Kirche in Letland. Deze vond plaats in de prachtige Kapittelzaal van de Dom van
Riga, in de kathedraal waar ook de omstreden bisschop Vanags zijn diensten 
houdt: onder zijn invloed is in de evangelisch-lutherse kerk van Letland de 
vrouwenordinantie na 20 jaar helaas weer teruggedraaid. Na de dienst, die ik 
bezocht, had ik gelegenheid om met de decaan van de theologische faculteit in 
Riga te praten over haar zorgen dat misschien de lutherse kerk van Letland een 
eigen opleidingsinstituut wil starten en in het ergste geval zelfs de LWF zal gaan 
verlaten. Binnen de kerken van de LWF wordt deze stap als een stap terug in de 
tijd veroordeeld. Hoe anders was het dan niet in Wittenberg, waar in het kader 
van 500 jaar reformatie de internationale vrouwendag van de reformatie 
gehouden werd en wij als geordineerde vrouwelijke predikanten met 150 
vrouwen in toga  op de foto kwamen met de boodschap: Hier staan wij (- en wij 
gaan geen stap terug)! Samen met mijn collega Perla Akerboom heb ik daar veel 
inspirerende ontmoetingen en gesprekken gehad. Ekklesia semper reformanda – 
de kerk is altijd in beweging om in haar tijd voort te zetten wat toen in 1517 
begonnen is en wij zijn nog lang niet klaar!  Toch ben ik blij dat in de 20e eeuw 
eindelijk ook vrouwen geordineerd werden en ik zo ook bij kan dragen aan het 
spoor van de kerk dat zich door de eeuwen heen trekt!  

Marlies Schulz 

12



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

Uit de vergadering van de kerncommissie 

De kerncommissie kwam bijeen op 26 juni en de volgende zaken kwamen aan de
orde: 
 Diverse leden van de Raad van Kerken hebben een door voormalige daklozen 

georganiseerde straattocht door Eindhoven gelopen. Een verslag hiervan komt 
in de volgende editie.

 Ds. Susanne Freytag en de fam. Tempelaar zijn op 24 juni naar de Lutherdag 
in Utrecht geweest.

 Er werd een eerste aanzet gegeven voor de activiteiten voor het najaar. 
Concreet zijn al de gemeenteavond op 19 september (zie elders in dit blad) en 
de adventsmaaltijd op 14 december.

 Voorts werden de regelingen rond de zomerdiensten besproken en de 
activiteiten in mei en juni geëvalueerd. Zoals de zeer geslaagde 
gemeentemiddag op 17 mei, de DoReLu lezing met 25 personen op 8 juni en 
de buitendag op 25 juni. Ook daar zo'n 25 personen die voor het eerst de 
nieuwe lutherse liturgie beleefden. 

 Ook hopen we weer kinderen in de dienst te krijgen en hebben ons beraad hoe 
we dit kunnen opvangen.

 Als laatste kwam het mededelingenbord aan het kerkgebouw aan de orde want
de gegevens daarop zijn nog niet bijgewerkt.

Tom Tempelaar, secretaris

Kerkbalans 2017 .

De ontvangsten vanuit de kern Eindhoven.
Tot en met juli is een bedrag ontvangen van € 14.100,--.
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
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Verjaardagen kinderen (t/m twaalf jaar) in de kern Eindhoven

Op 21 augustus 2017 heeft Kevin J.W. Boutkan
zijn achtste verjaardag gevierd.

Op 31 augustus 2017 heeft Fenne de Klijn
haar eerste verjaardag gevierd.

Op 1 september 2017 heeft Ellemieke G.D. Boutkan
haar tiende verjaardag gevierd.

Op 13 september 2017 hoopt  D. Bodelier
zijn negende verjaardag te vieren.

Op 21 september 2017 hoopt  J.A.F. Schmidt
zijn twaalfde verjaardag te vieren.

Op 27 september 2017 hoopt  A.M.F. van der Dussen
haar twaalfde verjaardag te vieren.

Op 22 oktober 2017 hoopt  C. Walenciak
haar achtste verjaardag te vieren.

Van de redactie:

Indien u vermelding in het blad niet wenst, wilt u dat dan doorgeven. 

Redactie.

Gemeentavond

Dinsdagavond 19 september a.s. wordt een gemeenteavond gehouden.

We beginnen om 18:00 uur met een gezamenlijke maaltijd, waarna om 19:30 uur 
de kerkrentmeester de financiele stukken zal toelichten en deze ter goedkeuring 
zal voorgeleggen.

Vanaf 20:00 uur zal nog een programma samengesteld worden. Wij rekenen op 
een hoge opkomst. 

Voor de maaltijd gaarne aanmelden bij  Irene Oosterveer,  tel: 2230960.

Irene Oosterveer.

Gezien door de ogen van een vrouw

Dat het een bijzondere kerkdienst zou worden was direct duidelijk. Deze 
DoReLu zomerdienst op 13 augustus 2017 werd begeleid door een professionele 
violist! De heer Bram Busschers is zijn naam. Hij speelt al 70 jaar viool, is 
begonnen op 4-jarige leeftijd. In meerdere orkesten heeft hij gespeeld. Wij 
werden heel vriendelijk ontvangen door de leden van de Doopsgezinde 
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Gemeente. De heer Busschers is bovendien de voorzitter van de kerkenraad van 
deze gemeente.

Het werd een dienst vol prachtige liederen, te beginnen met: "Ga met God en Hij 
zal met je zijn." Veel gezangen van Engelse afkomst. Dat is mijn hobby, Engelse 
kerkliederen.

De heer de Groot was de voorganger. Hij legde in zijn meditatie vooral de nadruk
op de wijze waarop wij in feite met elkaar zouden horen om te gaan. Meer begrip
en aandacht voor elkaar, iets liefdevoller zijn. In deze dienst liet de heer de Groot
op een CD een lied horen van Stef Bos: "Tussen de liefde en de leegte." Met als 
refrein: Ik blijf mijn hele leven reizen, ik volg de wegen van de twijfel." Een 
mooie DoReLu dienst, verrassend zeker door het gevoelige vioolspel van de heer
Busschers en de overdenking van de heer de Groot.

Gezellig samen koffie drinken na de dienst in de hal van de Remonstrantse Kerk. 
Tot ik werd aangesproken door mijn twee "engelen", Els en Bert Hovingh. Vaak 
mag ik meerijden in hun auto naar de kerk. "Je moet nu meekomen, of je gaat 
met de bus." Natuurlijk hadden zij gelijk, want ik sta soms lang van gedachten te 
wisselen. Het kan belangrijk zijn, denk ik. De kerk was behoorlijk vol in deze 
Doopsgezinde dienst. Met dank aan alle medewerkers!!

"Ga met God en Hij zal met je zijn."

Sonja de Kort

Berichten uit Armenië.  [vervolg reisverslag]

Aan Ghuschick was in de afgelopen maanden €300 overgemaakt om een groep 
“schoolverlaters”, een groep meisjes van 16 jaar, een bijzondere excursie naar 
een cultureel gebeuren aan te bieden.

Maar plotseling werd het dorp opgeschrikt door het bericht dat een 18 jarige 
dorpsgenoot in de oorlogsstrijd, die al jaren in het zuidoosten van Armenië met 
Azerbeidzjan voortduurt, was omgekomen.

Deze jongen is ook een kind uit een gezin dat door een Hollands gezin wordt 
ondersteund.

De meisjes waren zo begaan met de ouders dat ze besloten om de €300 van hun 
reisje aan deze ouders te geven, zodat ze hun zoon naar huis konden halen om 
hem een begrafenis in hun eigen dorp te geven. De onderlinge band in het dorp is
heel sterk.

Een blij bericht kwam van een meisje, Nona geheten, zij mag vanuit het 
studiefonds Engels gaan studeren. Nona schreef een enthousiaste mail dat ze nu 
opgaat voor lerares Engels en het gevoel heeft in de wereld te staan en heel 
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dankbaar is dat de Stichting haar die gelegenheid geeft. Geweldig en heel veel 
succes.

Verder hebben zowel Ghuschick als Armine geld gekregen voor de 
zomerkampen. Ghuschick heeft ruim 30 kinderen veertien dagen in haar kamp 
waarvoor ze haar eigen porseleinen serviezen meeneemt, uit respect voor de 
maaltijden. (“we hebben zoveel honger geleden”).

Armine had te weinig mensen om zolang het kamp te runnen en gaat nu 
regelmatig uitstapjes maken.

De kinderen verheugen zich al het hele jaar op deze gebeurtenissen.

De school in Saratak heeft op dit moment onze speciale aandacht. Het dak lekt, 
de verwarming doet ‘t niet, deuren en ramen sluiten niet waardoor de kinderen 
een groot deel van het jaar niet naar school kunnen.

We hebben nu gespecificeerde prijsopgaven gehad.
Het dak € 5.500,-
Ramen € 4.200,-
Deuren € 500,-
Verwarming € 5.500,-
Totaal € 15.700,-
We hebben op dit moment toegezegd gekregen € 6.100,- . We sparen
dus vrolijk verder voor de rest van € 9.600,- en hopen dat de kinderen een warme
school krijgen, waar ze het hele jaar welkom zijn.
U ziet aan de reactie van Nona hoe gelukkig de kinderen zijn als ze via scholing 
en studie een toekomst hebben in de maatschappij, zoals Nona dat beleeft.

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

Thea Dik.

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
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Fris van start

Op 11 september preekt ds. Elsa Aarsen –Schiering uit Amsterdam weer in ons 
kerkje. Zij heeft dit jaar veel Lutherplekken bezocht, en gaat dus vol verhalen 
over de Reformatieherdenking met ons van start. Maar voor die tijd gaat een 
groepje vrijwilligers nog aan de slag om kerk en tuin weer schoon en opgeruimd 
te maken. Wie wil nog wat doen? 

Neem contact op met Klazien Laansma 06 2125 4515. 

Sacha Wijmer heeft het deurroosterkastje helemaal gerestaureerd, het kan er weer
jaren tegen in weer en wind. 

Dit najaar valt er een zondag uit: 8 oktober. Dat weekend hebben we een andere 
activiteit: een Lutherlezing door ds. Louisa Vos en haar collega ds. Deddie van 
Alphen op zaterdagmorgen in de Open Hof aan de Burchtstraat in Heusden. 
Komt allen. Neem vooral iedereen mee die zich afvraagt: hoe zat dat nou met die 
Maarten Luther?

Reserveer ook 22 oktober in je agenda, om na de kerkdienst bij de koffie onze 
jaarvergadering te houden voor de kern Heusden: hoe gaat het met onze kern? 
Krijgen we het allemaal nog rondgebreid en hoe reilt en zeilt alles? Nieuwe 
ideeën (bijvoorbeeld over een ‘lerende kerk’, met dank aan Maaike Versteeg) en 
kritiek zijn op deze dag van harte welkom.

Wil je contact? Wil je graag dat er iemand op bezoek komt? Mail of bel Hanny de
Kruijf 0418 553 006   hannydk@planet.nl 

Interreligieus Heusden maakt kennis met Luthers geloof

Dinsdag 5 september 20:00 uur, Gouverneurshuis, Putterstraat 14 Heusden.

‘Geloof jij nóg?’ Menig gelovige krijgt deze vraag in allerlei varianten te horen. 
Tijd voor een ander geluid, besloten in 2015 verschillende religieuze organisaties 
in Heusden. Verenigd in het  Interreligieus Platform Heusden willen zij een 
positief geluid laten horen over religie beleven: “Niet terreur maar vrede. Niet 
verdeeldheid maar eenheid verenigt ons naar morgen.” Het platform neemt deel 
aan manifestaties en (vredes)wandelingen.

Ontmoeten en van elkaar leren is een belangrijk onderdeel. Op 5 september a.s. 
ontvangt de Lutherse gemeenschap in Heusden belangstellenden om te vertellen 
over het Lutherse protestantisme. Luther komt aan bod, mythe en waarheid, de 
Lutherse geloofsleer maar ook de (historisch gegroeide) plek van het 
Lutheranisme in Nederland. Iedereen is welkom!

Lezing over Luther, de man, zijn geloof, zijn tijd

Wie was Luther? Wat waren zijn theologische opvattingen en hoe komt het dat 
velen die deelden? Wilde Luther wel een Reformatie? Speciaal voor 500 jaar 
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Reformatie geven ds. Deddie van Alphen en ds. Louisa Vos een lezing over 
Luther, diens theologie en tijd. Zij belichten de persoonlijke levensgeschiedenis 
van Luther en aspecten van zijn theologie.

Op zaterdag 7 oktober vanaf 10.00 uur in de Open Hof  voor iedereen van alle 
geloven en niet-geloven.  Inlichtingen: louisa.vos@gmail.com of 
Open Hof: vander.steenhoven@hotmail.com  of Tel: 0416-662 497

Mooie foto’s op: 

https://shrsegarlles.ss/sr/sscos////EParlA1//5Uu/w0EP

Copyright Diana Nieuwold Hoogeveen – kerkfotografie.nl

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 

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

De 4-daagse van Nijmegen gezien door de ogen van uw dominee

Het was maandag 17 juli, langzaam stroomt Nijmegen vol. In het centrum
van de stad siddert de lucht. Er staat iets bijzonders te gebeuren: 4 dagen
lang gaan mensen, lopend, zwoegend met zichzelf een gevecht aan: de 4-
daagse  van  Nijmegen.  47.000  mensen  hebben  zich  aangemeld,  45.000
mensen lopen werkelijk, 30, 40 of 50 kilometer, ieder naar leeftijd en eigen
kunnen. De oudste deelnemer is 87 jaar. Met respect wordt gekeken hoe hij
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vol goede moed zich aanmeldt. Zenuwachtig meld ik mij aan: morgenvroeg
gaat het beginnen; heb ik genoeg getraind? Ik weet het, de eerste dag zal wel
gaan, maar dan breekt het gevecht met jezelf aan. Vermoeidheid, pijnlijke
voeten, blaren, overbelaste spieren. Gisteren leek alles nog ver weg. Toen
hield ik samen met twee collegae de vierdaagse kerkdienst. Toen was alles in
orde. Nu loop ik samen met een kerkenraadslid van ons, Keety Mulder, één
van onze diakenen. Geslapen heb ik in onze kerk in Nijmegen. Vlak bij het
startpunt.

Natuurlijk komen er blaren. En toch loop je door. Al was het maar om al die
andere mensen om je heen. Daar loopt een
mevrouw met een lichamelijke handicap. Ze
is scheef gegroeid. Ze loopt te lachen naar
de  mensen  om haar  heen.  Hier  loopt  een
blinde meneer begeleidt door een familielid,
die hem door de kilometers heen (160 km
lang!) zal blijven begeleiden. Maar een eind
verderop  ontmoet  ik  iemand,  die  somber

voor zich uit staart. “Waar ben ik aan begonnen, waarom doe ik dit?” 

Een wandelmars is net het leven. Het doel is nog ver weg en onduidelijk. De
weg is slechts  dán prettig,  wanneer  je  het  met  anderen samen doet.  Vele
momenten twijfel je aan de zin, maar er komen momenten, dat je blij bent,
dat je er bent.
De tweede dag wil ik stoppen. Ik weet het zeker. Slapen was er de afgelopen
nacht niet bij geweest. Ik moet het grootste deel nog lopen, 90 kilometer – 30
heb ik er nog maar. Laat maar. Ik wil naar huis. Ik heb het wel gezien… Maar
dan zie je de anderen lopen: ook moe, ook blaren…Keety staat voor de deur.
Wat heb ik deze dagen een respect gekregen voor haar. Zij liep maar door en
ik?  Mijn voeten wilden echt niet. Uiteindelijk stuur ik haar verder. Ik wil niet
dat ze uitvalt door mij. Ik kom vijf minuten voor sluitingstijd binnen. Op het
nippertje.
De  derde  dag  begon  beter.  Het  is  de  mooiste  route.
Schitterende natuur. Alleen het regende…. Weer wordt
het laat. Weer op het nippertje. 

De  vierde  dag  loop  je  eigenlijk  altijd,  tenzij  je  echt
gewond bent, de doktoren je verbieden door te lopen of
wanneer je echt andere redenen hebt om te stoppen. 15
kilometer loop je nog tegen jezelf te vechten, maar er
komen de leuke stukken: 

Daarna komt Malden.  Daar is  het  carnaval.  Dansend,
springend, de politie die swingend het verkeer staat te
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regelen. Het kan niet op. In Nijmegen zitten de mensen, vele rijen dik en ze
halen je binnen alsof je de oorlog gewonnen hebt. Even ben jij de held van
de dag. Ze staan daar voor jou (en de overige 40.000 mensen). En je mag
trots zijn op jezelf. Hebben we dat niet allemaal wel eens nodig? Trots zijn
op  jezelf?  Vergeten  zijn  je  blaren,  de  pijnlijke  voeten,  wanneer  je  bij  je
vrouw, je dochter en je kleinkinderen bent.

’s Avonds val je neer op de bank. Het gaat niet meer.  het is stil geworden.
Mijn vrouw en mijn dochter verbieden mij ooit nog te lopen. Onder iedere
voet  ernstig  ontstoken  blaren.  Mijn  huisarts  is  boos  en  heeft  het  over
onverantwoordelijk omgaan met mijn lichaam. Ik beloof haar niet meer te
zullen lopen, maar ik hou mijn vingers achter mijn rug gekruist. God heeft
mij uitgedaagd en ik weet dat uitdagingen er zijn om gelukkig en dankbaar te
leven. Maar ik heb van Keety heel wat geleerd onderweg. Zij ondersteunde
en gaf moed. Zelf heeft ze haar doel bereikt. Gefeliciteerd! Keety Mulder
met je eerste vierdaagse kruis. Je was voor mij een kanjer van een  diaken!

Ds. Willem Boon.

Diaconiecollectes 
17 sept. Eigen diaconie
1 okt. Kerk en Israël zondag
15 okt. Wereldvoedseldag 2017.

Keety Mulder.

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

Aanv. 14:00 uur.

5 oktober ds. M. Schulz  
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Kerkdiensten Eindhoven
Dommelhoefstraat 1A.Eindhoven.

Aanv. 09:30 u. 
tenzij anders vermeld.

10 september
13e. z.n. Trinitatis

ds. S. Freytag Viering Heilig Avondmaal

17 september
14e. z.n. Trinitatis

ds. J. Beks

24 september
15e. z.n. Trinitatis

ds. S. Freytag

1 oktober
16e. z.n. Trinitatis

Geen dienst

8 oktober
17e. z.n. Trinitatis

ds. S.Freytag Buitendag
Aanv. 10:00 u.
Benedenbeekloop Geldrop

15 oktober
18e. z.n. Trinitatis

dr. T. Akerboom
[Nijmegen]

22 oktober
19e. z.n. Trinitatis

ds. S. Freytag

29 oktober
19e. z.n. Trinitatis

ds. S. Freytag Do-Re-LU-dienst
Aanv. 10:30 u.
Let op! Wintertijd.

Kerkdiensten Heusden
Putterstraat 32, Heusden

Aanv. 10:30 uur 
tenzij anders vermeld.

10 september
13e. z.n. Trinitatis

drs. E. Aarsen
[ A’dam ]

Orgel: B. de Rooij

24 september
15e. z.na Trinitatis

ds. M.J.A. Schulz
[Eindhoven]

Viering Heilig Avondmaal

22 oktober
19e. z.n. Trinitatis

drs. E. Aarsen
[ A’dam ]

Orgel: B. de Rooij
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Kerkdiensten Nijmegen
Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen.

Aanv. 10:00 uur 
tenzij anders vermeld

17 september
14e z.n. Trinitatis

ds. S. Freytag Viering Heilig Avondmaal

1 oktober
16e. z.n. Trinitatis

B. Heubeck-Duijtst

15 oktober
18e. z.n. Trinitatis

ds. S. Freytag Viering Heilig Avondmaal

Kerkdiensten Zuid- Limburg 
Meezenbroekerweg 87 Heerlen.

Aanv. 10:30 uur 
tenzij anders vermeld.

17 september
14e z.n. Trinitatis

ds. ?

1 oktober
16e. z.n. Trinitatis

ds. W. Boon Viering Heilig Avondmaal

15 oktober
18e. z.n. Trinitatis

ds. W. Boon

29 oktober
20e. 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 5 oktober 2017. 
Die editie geldt voor de periode 22 oktober tot 10 december.
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