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Meditatie: 
Advent… 
In Nederland is de Adventstijd langzaam maar zeker aan het verdwijnen. Een 
medewerkster in mijn verpleegtehuis vroeg mij of ik al een kerstboom in huis 
had staan. “Nee, natuurlijk niet,” zei ik verbaasd. Het was toch nog lang geen 
Kerstmis? 
Wij vieren dat Sinterklaas het land binnen komt en rond gaat langs de daken, 
dragend als bisschop duidelijk adventachtige geestelijke kleding. (Paarse stola 
enz.) Die kleuren zijn inmiddels onder invloed van zijn Amerikaanse broertje en 
vooral die weer onder invloed van de Coca Cola cie. rood geworden. 
In Duitsland geurde de lucht in de woningen naar Adventskoekjes. 
Adventskaarsen branden in de gezinnen en op de zondagen werden advents-
liederen gemusiceerd. Een ingetogen sfeer van verwachting keerde terug in de 
gezinnen. 
Geen kerstbomen! Die horen pas tijdens kerstmis in huis te komen. Als teken van
het feit, dat kerstmis pas met kerstmis begint. En in tegenstelling tot veel 
Nederlandse gezinnen, die de dag na kerstmis de boom al uit huis gooien, bleef 
de kerstboom minimaal tot en met Driekoningen staan en soms nog wel tot en 
met de tijd na kerstmis de weken na Epifanie. 
Misschien ben ik nu al te laat, maar ik maak een pleidooi om de Adventstijd weer
in ere te herstellen en de kersttijd pas met Kerstmis te laten beginnen. 
Het komen van onze Heer in onze wereld is een zaak van afwachten en 
verwachten. Niet van begeerte. Een voorbereiding, die we mogen beginnen met 
hoop op een vredige toekomst. Hoop die we van de Heer mogen verwachten en 
hoop die wij anderen mogen geven door anderen te vergeven en een plaats weer 
bij ons te geven. 

Ds. Willem Boon 

Uit de kerkenraadsvergadering van 9 november

De kerkenraadsvergadering werd gehouden in de remonstrantse kerk in 
Eindhoven. Vóór deze vergadering hielden de colleges van kerkrentmeesters en 
die van de diakenen hun eigen vergadering. 
Vanuit de kerkrentmeesters werd bericht dat bekeken is welke van de bestaande 
rekeningnummers opgeheven zouden moeten worden. Ook is men druk doende 
om zich bij de Kamer van Koophandel te registreren om een zgn. Legal Entity 
Identifier nummer (LEI) te verkrijgen. Dit is een verplichting van de banken als 
men beurshandelingen verricht.
In de kerkenraad werden opnieuw de functies vastgesteld. Dit was nodig omdat 
de heer Mark van Alebeek uit Nijmegen zich terug getrokken had als 
kerkenraadslid. De functieverdeling is nu als volgt:
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Kerkenraad: Irene Oosterveer (voorz.), Klazien Laansma (vice voorz.), Tom 
Tempelaar (secr.), Herma Haaksema (2e secr.), ds. Susanne Freytag (lid), 
ds. W.J.H. Boon (lid) en Markus Matthias (lid).
College kerkrentmeesters: Irene Oosterveer (voorz.), Herma Haaksema (secr.) 
en Hans Bas Val (penningm. en beleggingen).
College van Diakenen: Ingrid Veldkamp (voorz.), Marlies de Vries (secr.), Keety
Mulder (penningm.) en Rob Schaak (lid).
Vervolgens werd het beleidsplan van de diaconie besproken. De kerkenraad was 
akkoord als deze op twee aangegeven punten zou worden aangepast.
Klazien Laansma zal een nieuw beleidsplan gaan opstellen dat gebaseerd zal zijn 
op interviews met mensen die een spilfunctie in de kernen hebben of hadden. Het
nieuwe beleidsplan zal dan aansluiten bij de lokale behoeften en de 
ontwikkelingen. Verwachting eerste presentatie in maart 2018.
Er zal door het Dagelijks Bestuur een jaaragenda worden opgesteld. 
Voor de jaargesprekken met de predikanten is een drietal kerkenraadsleden 
aangewezen. Daarnaast kan er nog een kernlid van de kern waar de predikant 
werkzaam is aan toegevoegd worden. 
In de kerk van Nijmegen is het asbest verwijderd en de nieuwe cv ketel is 
geplaatst. Ook is er een offerte uitgebracht voor het opknappen van de 
consistorie. Eén en ander werd mogelijk gemaakt door een overheidssubsidie en 
door de PKN toegezegde bijdrage bij de samenvoeging.

De volgende kerkenraadsvergaderingen zijn gepland op 22 januari en 14 mei.

Tom Tempelaar

Van de ledenadministratie
Verhuisd-Eindhoven

Mevr. J.E. van Setten in Valkenswaard naar: Eindhovenseweg 28 e, 5582HS 

Interview onderzoek Luthers Zuid-Nederland
Nu het stof van de fusie wat gaat dalen en de praktische zaken redelijk lijken te 
draaien, wordt het tijd om samen weer verder te kijken. Wat willen we met elkaar
– voor elkaar en voor de ander? En hoe kunnen we dat vormgeven vanuit al onze 
losse kernen?
In de komende maanden komt Klazien Laansma daarvoor bij de kernen langs. In 
groeps- en individuele gesprekken wordt iedereen gelegenheid geboden om haar 
of zijn visie te geven op (de toekomst van) Luthers Zuid-Nederland.
Doel is om op deze manier te komen tot een gezamenlijke visie, vastgelegd in 
een beleidsplan.
Nu al een afspraak maken? Dat kan! 06 2125 4515
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Studiedag NLVB 17 maart 2018
Op zaterdag 17 maart a.s. wordt de jaarlijkse studiedag gehouden in de lutherse 
kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht. Het jaarthema 2018 ‘Hier staan wij, hier 
gaan wij’ wordt vandaag uitgewerkt aan de hand van de in 2016 uitgebrachte 
Vrouwenbijbel. 
Mw. ds. Marianne van der Meij-Seinstra verzorgt de inleiding. Tijdens haar 
studie en in de jaren waarin zij werkzaam was als gemeentepredikant waren o.m. 
liturgie en kerkmuziek en feministische theologie haar aandachtsgebieden. Na 
een algemene inleiding zal het accent van de dag liggen op liederen en teksten 
van bevrijding, zoals die zijn opgenomen in beide Testamenten: het lied van 
Mirjam, de lofzangen van Hanna en Maria, en de teksten rond een aantal 
naamloze vrouwen uit de Bijbel.
In het middaggedeelte wordt een aantal workshops georganiseerd. Het 
dagprogramma is als volgt samengesteld (onder voorbehoud):
09.45 uur - aankomst, inschrijving en koffie/thee
10.15 uur - welkom en zingen van een morgenlied
10.30 uur - inleiding Vrouwenbijbel en gesprek, onderbroken door koffiepauze
12.20 uur - korte toelichting bij de workshops
12.30 uur - lunch
13.30 uur - workshops:

- zangworkshop ‘liederen van bevrijding’ (lofzang van Hanna)
- liturgisch bloemschikken (naamloze vrouwen)
- bibliodrama (lofzang van Maria)
- gespreksgroep waarin korte lezingen uit de Vrouwenbijbel en 
de Naardense bijbel naast elkaar worden gelegd en besproken

15.15 uur - theepauze
15.30 uur - afsluitende viering
De kosten voor de studiedag bedragen € 15,--. U neemt zelf een lunchpakket 
mee, voor koffie/thee en melk wordt gezorgd. U kunt zich uiterlijk tot 10 maart 
a.s. opgeven bij Helena Axler, h.v.axler@gmail.com
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Verjaardagen in Luthers Zuid-Nederland

Op 10 december 2017 hoopt mw. S.C. de Bruijn-van Dorp [Heerlen]
haar zesennegentigste verjaardag te vieren.

Op 16 december 2017 hoopt mw. P.W.M. Jager-v.Voorthuisen [Geldrop]
haar drieëntachtigste verjaardag te vieren.

Op 26 december 2017 hoopt dhr. B. de Jonge [Eindhoven]
zijn vierentachtigste verjaardag te vieren.

Op 7 januari 2018 hoopt hr. P.M. de Kort [Eindhoven]
zijn eenentachtigste verjaardag te vieren.

Op 14 januari 2018 hoopt hr. J.A. Kuipers [Nijmegen]
zijn vierentachtigste verjaardag te vieren.

Op 15 januari 2018 hoopt mevr. E.B.M.A. Jansonius-Lindman [Weert]
haar zevenentachtigste verjaardag te vieren.

Op 17 januari 2018 hoopt mevr. E.M. Kind [Putte]
haar vierentachtigste verjaardag te vieren.

Op 28 januari 2018 hoopt mevr. H. Steensma-Heijers [Nuenen]
haar achtentachtigste verjaardag te vieren.

Op 30 januari 2018 hoopt mevr. A.F. Kamp-Vasterd [Dinteloord]
haar zesennegentigste verjaardag te vieren.

Op 3 februari 2018 hoopt mevr. G.J. Wegman-Westerbaan [Eindhoven]
haar achtentachtigste verjaardag te vieren.

Bergen op Zoom
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Eindhoven

Agenda voor de komende weken 

11 dec. 14:00u. Bijbelgespreksgroep mw. Slagter
12 dec. 14:30u. Cursus Leren van Luther: Het hart van het heil

Oud-katholieke kerk, Boschdijk 354
13 dec. 19:15u. Repetitie DoReLu-projectcantorij mw. Droogendijk
14 dec. 10:30u. Adventsbijeenkomst mw. Hoyer

►

20 dec. 19:15u. Repetitie DoReLu-projectcantorij mw. Droogendijk
►

11 jan. 19:45u. Vergadering kerncommissie Eindhoven n.n.b.
► 16 jan. 14:30u. Cursus Leren van Luther: Gelijkvormig aan Christus

Oud-katholieke kerk, Boschdijk 354
►

22 jan. 20:00u. Vergadering kerkenraad Zuid-Nederland Re-kerk
23 jan. 19:30u. Vesper  (in kader van gebedsweek) Re-kerk

►

8 febr. 18:00u. Do-Re-Lu Bijbel-gesprekskring Re-kerk

Uit de vergadering van de kerncommissie 
De kerncommissie Eindhoven kwam 13 november bijeen. In de vergadering 
kwamen de volgende punten aan de orde:
 De SLOA-vakantieweken voor 2018 zijn weer bekend. Meer informatie bij de 

predikante. 
 Dit jaar zal er voor het eerst een kunstkerstboom in de kerk verrijzen.
 Voor Eeuwigheidszondag hebben we één onbekende overledene, gemeld via 

de ledenadministratie. 
 Voor de kerstherberg op 3e Advent ligt de organisatie dit jaar bij ons samen 

met de remonstranten. Er heeft al een oriënterend gesprek plaatsgevonden.
 De secretaris heeft een planningoverzicht van al onze activiteiten voor dit en 

het komende jaar gemaakt. 
 De Week van Gebed is komend jaar van 21 tot en met 28 januari 2018. Het 

thema is: 'Recht door zee'. Wij zullen op dinsdag 23 januari om 19:30 uur de 
vesper verzorgen.

 Verder kwamen aan de orde de cursus leren van Luther (12 dec. en 16 jan.) en 
de adventsochtend bij mevr. Hoyer (14 dec.). Ook werden de DoReLu 
Bijbelcursus en de Marathondag in Geldrop geëvalueerd.

Tom Tempelaar
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Bijzondere collecte
Kerstmorgen 25 december. 
Zoals gebruikelijk ieder jaar is de kerstcollecte bestemd voor het kindertehuis in 
Armenië. Het afgelopen jaar heeft men bijdragen gevraagd voor het opknappen 
van de school. Nu is bekend geworden dat het geld daarvoor bij elkaar is en dat 
men kan beginnen met de werkzaamheden.
De collecte op kerstmorgen is nu bestemd voor speelwerktuigen op het 
schoolplein.  Momenteel is dat een lege betegelde vlakte. Wij bevelen u deze 
collecte van harte aan.
Uiteraard kunt u ook uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de 
diaconale rekening van onze gemeente NL47 FVLB 0635 8058 47 t.n.v. Diaconie
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland. Graag het collectedoel 
Armenië vermelden. 

Tom Tempelaar

DoReLu Bijbelkring
De volgende bijeenkomst van de DO-RE-LU Bijbelgesprek staat gepland voor 
donderdagavond 8 februari. U kunt de datum alvast noteren. 
Deze avond wordt geleid door ondergetekende. Het thema zal zijn rond Bijbel en 
kunst. Meer over het thema leest u in de volgende Lutherroos die kort daarvoor 
verschijnt. 
De bijeenkomst begint om 18:00 uur met een (eenvoudige) maaltijd (voor de 
maaltijd graag aanmelden: s.freytag@gmx.net of 06-43955283). Het programma 
is van 19:00-21:00 uur.
Adres: Dommelhoefstraat 1 A 
Deze avond is onderdeel van een reeks van bijbelavonden gezamenlijk 
georganiseerd door de doopsgezinde, remonstrantse en lutherse gemeente.

ds. Susanne Freytag

Kerkbalans 2017 .

De ontvangsten vanuit de kern Eindhoven.
Tot en met 10 november is een bedrag ontvangen van € 21.000,-.
We rekenen ook dit jaar weer op uw steun om het werk voor de kerk te kunnen
blijven doen. Dat kan alleen met uw hulp.
Alle gevers hartelijk dank voor hun ondersteuning.

Irene Oosterveer, kerkrentmeester

Verjaardagen kinderen binnen kern Eindhoven.

Op 18 december 2017 hoopt J. Garritsen zijn tweede verjaardag te vieren.

Op 22 december 2017 hoopt Bastiaan Pieter Tankink 
zijn tiende verjaardag te vieren. 
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Op 30 december 2017 hoopt Benedikt Walenciak zijn vijfde verjaardag te vieren. 

Op 31 december 2017 hoopt Dane Bodelier haar vijfde verjaardag te vieren. 

Op 7 januari 2018 hoopt Daan de Kort zijn elfde verjaardag te vieren. 

Adventsochtend
Midden in de Adventstijd, op weg naar kerst, willen we een gezellige 
koffiemorgen houden. Dat zal zijn op donderdag 14 december vanaf 10:30 uur bij
Annegret Hoyer, Sterkenburg 57, Eindhoven. We beginnen met de koffie en 
sluiten af met een broodje en een kop soep.
Op deze ochtend zullen we luisteren naar een verhaal, gedichten en samen 
zingen. Wie dat wil kan ook iets mee nemen om bij te dragen aan de ochtend dat 
kan een gedicht zijn, een verhaal, een lied … alles wat voor u bijdraagt aan de 
sfeer van deze tijd van het jaar. 
Ieder die wil komen is van harte welkom. 
Graag aanmelden dat u wilt komen.

Annegret Hoyer, tel: 040-252 72 72

De Kerstherberg
Derde adventszondag 17 december 2017 van 14:30 – 16:30 uur

Kerkgebouw Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven

Ook dit jaar is er weer een Kerstherberg voor kinderen, tieners en volwassenen.
Geen gewone kerkdienst, maar een bijzondere bijeenkomst waarin gezelligheid
in de kerstsfeer centraal staat.

Kinderen,  tieners  én  volwassenen  zijn  van  harte  welkom.  Er  is  muziek,  we
zingen kerstliedjes,  er  kunnen mooie  kerstversieringen gemaakt  worden en er
wordt een kerstverhaal verteld. Volwassenen en oudere tieners kunnen tijdens het
knutselen bij de kinderen blijven of de workshop bijwonen, die dit jaar verzorgd
wordt door ds. Susanne Freytag en ds. Carolien Sieverink. 

Natuurlijk is er voor iedereen wat lekkers te eten en te drinken.

De middag wordt buiten afgesloten rondom de vuurkorf.

Iedereen is welkom. Zeker kinderen met hun begeleiders. Kent u mensen met
kinderen, stuur hun dan deze uitnodiging  al of niet via een sociaal medium. De
digitale versie van deze uitnodiging staat op onze  website. 

We vinden het fijn om te weten of je komt, zodat we daarmee rekening kunnen
houden voor de catering en de materialen om kerstversieringen te maken. Dus
graag een berichtje naar kinderkerkremonstrants@gmail.com 

of bel  040 284 6102.
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Tot 17 december! 

Gezien door de ogen van een vrouw

In onze kerkdienst van 19 november 2017 las ds. Boon uit Selfkant de 
"Gelijkenis van de Talenten". Ds. Boon zei dit een "afgrijselijk verhaal " te 
vinden. Met een afloop, dat geen mens echt alleen is. Volgens Ds. Boon.

Deze preek deed me denken aan onze kleinzoon Daan (10 jr.) in Amsterdam. Met
zijn schoolklas was hij enige keren in Museum "De Hermitage" geweest. Daar 
mogen schoolkinderen soms onder leiding iets natekenen. Tot onze verrassing 
kreeg Daan, samen met elf andere kinderen een cursus van vijf teken- en 
schilderlessen aangeboden op zaterdagmorgen. Een paar weken geleden 
resulteerde dat in een uitnodiging aan de naaste familieleden (ook mij) om te 
komen kijken naar, zoals ons kleinkind Daan dat noemde, "een presentatie van 
zijn werk". Dus ging ik met de trein naar Amsterdam. Wat mooi om te mogen 
zien wat al die kinderen in die korte periode van vijf weken hadden getekend en 
geschilderd.

De lerares, die mij meenam naar Daan en de andere kinderen ergens boven in de 
Hermitage was heel blij. "Ja,"zei ze , wij zijn trots op onze "Talentenklas"!  Nu 
hangt een een klein olieverf schilderijtje van Daan een paar weken in Museum 
"De Hermitage". Leuk voor Daan. Nu blijft de vraag: Wat zal onze Daan doen 
met dit talent? In ieder geval is Daan's zusje Roos (8 jr.) ook al aardig creatief 
bezig!

In dit speciale jaar van 500 jaar Reformatie zie ik Maarten Luther voor me. Hij 
ontdekte dat God niet de kerk, maar de mens centraal stelde.

Gezegend Kerstfeest. 

Sonja de Kort

Berichten uit Armenië. 

In de afgelopen periode zijn er veel blije berichten binnengekomen.
In de eerste plaats betreffende de school die we in zo’n desolate toestand 
aantroffen in Saratak, zijn geweldige reacties binnengekomen.

Een geweldige grote donatie van het “Zusters Meulmeesterfonds” van de 
Lutherse kerk.
Evenals de grote donatie van de kringloopwinkel “Kook” in Alkmaar, van 
particuliere sponsors en de ondersteuning van de “Wilde Ganzen” is er €12.765,- 
overgemaakt en volgt er nog een bedrag van €3.280,-  dit laatste is specifiek voor
de verwarming.

In Saratak zijn ze meteen enthousiast begonnen met de herstelwerkzaamheden. 
Armine schreef in haar laatste bericht dat de ramen en deuren besteld zijn en voor

10



eind november geplaatst worden.

Ze hadden heel graag aan het dak willen beginnen maar de weersverwachtingen 
voorspellen sneeuw en regen en wordt het heel koud, zodat het project “dak” naar
het voorjaar wordt verschoven, nu richten ze zich na ramen en deuren op herstel 
van de verwarming.

Wat een weelde om in gedachten al die vocht – en schimmelplekken te zien 
verdwijnen en verwarmde klaslokalen te zien verschijnen.

Om even bij de kou te blijven, we kregen foto’s toegestuurd waarop zes meisjes 
stralend hun nieuwe truien showen, die ze uit Holland hebben gekregen, ze zijn 
er dolblij mee. Alle eer komt toe aan mevrouw Greet Droogendijk die enthousiast
al jaren deze truienactie organiseerd. Ze breidt zelf ongeveer een trui per week en
werd in het verleden door veel dames ondersteund. De groep wordt kleiner, maar 
het enthousiasme niet minder en de patronen blijven verrassen.

Er zijn nu 3473 truien naar heel veel behoeftige kinderen gegaan. Greet daarvoor 
hulde en heel veel dank!!

De kerst komt er aan in Armenië. Ghuschik, heeft een heel mooi ritueel 
ontwikkeld in haar dorp.
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De oudste kinderen van de school verkleden zich als dieren, gaan samen met de 
kerstman huizen langs en verzamelen cadeautjes, geld, fruit, alles wat gegeven 
wordt, dit wordt al zingend en vrolijk musicerend opgevoerd en later wordt al het
gegevene weer uitgereikt als alle kinderen tevreden huiswaarts keren, gaat 
Ghuschik met de als verkleden dieren, oudste kinderen naar haar huis, waar ze 
door haar zelfgebakken taart en eten en nagenieten van de kinderen die ze blij 
gemaakt hebben.

Armine viert het in Gunri weer anders. Zij gaat met de kinderen naar een soort 
kindercafé, waar alles mooi versierd is en een kerstman cadeautjes uitreikt.

De bijdragen die we voor deze activiteiten opsturen, worden zeer gewaardeerd en
de glunderende snuitjes van de kinderen maken het echt kerstfeest.

Ik wens u namens de “Stichting Kinderhulp Armenie” een warm en gelukkig 
kerstfeest en dank u voor alle bijdragen in welke vorm dan ook ten behoeve van 
kwetsbare kinderen.

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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Project cantorij

Ook dit jaar is het weer gelukt om een DoReLu-project cantorij samen te stellen, 
om te zingen met Kerst. Dat doen we dit jaar in de dienst van Kerstmorgen.

Wij zijn heel blij dat onze organist Rob Vis vrij kon nemen op kerstmorgen om 
ons te begeleiden.
Wij zijn al druk aan het oefenen om bij de bekende en iets minder bekende 
kerstliederen de gemeente te kunnen ondersteunen, waardoor het zingen voor 
iedereen een stuk makkelijker wordt. U allen bent van harte welkom.

Lia Eekel

Week van gebed voor de eenheid van de christenen 21 – 28 januari 2018
Het thema van deze week ‘Recht door zee’ is
gekozen door de Cariben. De rechterhand van
God, die het volk Israël uit de slavernij haalde, gaf
hoop en moed aan de Israëlieten. Het lied uit
Exodus 15 is het uitgangspunt voor het materiaal
van de week van Gebed voor de Eenheid in 2018.
Diverse kerken in Eindhoven werken in deze week
samen. 
De week wordt geopend en gesloten op
zondagochtend 21 januari in de Thomaskerk en op
28 januari in de Johanneskerk. 
Van 21-28 januari vindt er elke avond om 19:30
uur een vesper plaats elke avond in een andere
kerk waarbij voorgangers uit verschillende
tradities samenwerken.
Alle locaties zijn op dit moment nog niet bekend. Die informatie kunt u te zijner 
tijd op de website van de Raad van Kerken Eindhoven vinden
http://www.raadvankerkeneindhoven.nl/ 

ds. Susanne Freytag

Herkenning op Eindhoven Airport

Zomaar een gesprekje beginnen met mensen die vertrekken, of mensen die 
iemand ophalen in de aankomsthal, is goed te doen. De meeste mensen willen 
best even praten en iets vertellen over de persoon die ze ophalen, of over 
zichzelf. Dan vragen ze aan mij: " Haal je ook iemand op? Of ga je ook op reis?" 
Dan antwoord ik: "Er is hier op het vliegveld een gebedsruimte, die ik bij hou. 
Daarnaast voer ik gesprekken, want ik ben luchthavenpastor en ook dominee". 
Vaak komt het voor dat ze niet eens weten wat een gebedsruimte, pastor of 
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dominee is. Natuurlijk ben ik graag bereid dat uit te leggen 
Maar er zijn ook momenten dat er herkenning is en mensen meteen weten waar 
het over gaat. Een vrouw vertelde me dat ze op vakantie naar Turkije ging. Toen 
ik zei dat er een gebedsruimte op deze luchthaven is zei ze meteen: "Oh, net als 
in het ziekenhuis?". Toen ik in het ziekenhuis lag, ben ik daar vaak geweest. Fijn 
dat er hier ook zoiets bestaat. Daarna kwam het hele verhaal waarom ze in dat 
ziekenhuis had gelegen. Nu was ze genezen en ging dankbaar op vakantie. 
Afgelopen zomer was er een groep jonge mensen in de vertrekhal die allemaal 
hetzelfde T-shirt aan hadden. Dan weet je dat ze bij elkaar horen. Ik vroeg hen of 
ze samen op reis gingen. "Ja", zeiden ze, "we zijn van de protestants kerk van een
dorp hier in de buurt en gaan naar Roemenië om daar een buurthuis op te 
knappen". Onze gemeente heeft al langer contacten met de gemeente daar. Er is 
al een auto met materialen onderweg en wij vliegen er heen. Ik vertelde ze dat ik 
dominee ben. Dat was een feest van herkenning want zij wisten wel wat een 
dominee is. Ik heb ze veel zegen voor hun werk toegewenst en voelde dat dit ook
binnenkwam. 
Het vliegveld is een omgeving waar zeer veel verschillende mensen komen. Ik 
vind het heel mooi om met al die verschillende mensen in contact te komen. 
Maar het is ook erg prettig als je elkaar zomaar op eens begrijpt. Zo'n herkenning
is erg inspirerend.
Ds. Mirjam van Nie

Festival of Nine Lessons and Carols in de Cathrien!
Op zondag 24 december om 15:00 uur verzorgt de Capella
Vesperale inmiddels voor de twintigste keer het sfeervolle Festival
of Nine Lessons and Carols in de Catharinakerk. 

Het Festival of Nine Lessons and Carols volgt de traditie van
King’s College Cambridge, waar deze viering op de avond
voorafgaand aan Kerstmis al sinds 1918 wordt gehouden. King’s
College heeft de opzet en volgorde van de negen lezingen
overgenomen van de oorspronkelijke orde van dienst zoals die in
1880 was opgesteld door de latere aartsbisschop E.W. Benson voor
een kerstavondviering in Truro die, bij gebrek aan een kathedraal,
in een houten schuur (!) werd gehouden.  

De Capella Vesperale verzorgt het Festival of Nine Lessons and Carols, onder 
leiding van gastdirigent Fred Vonk. Het orgel wordt bespeeld door Gerard 
Habraken. De lezingen worden verzorgd door verschillende representanten van 
de kerk en het koor.

Vanwege de mogelijke drukte in het centrum raden wij u aan om vroeg te komen,
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zodat u tijdig een parkeerplaats kunt zoeken. Het Festival of Nine Lessons and 
Carols wordt door veel mensen bijgewoond, ook daarom is het verstandig tijdig 
te komen om een mooie plaats in de kerk te vinden.

De volgende Evensong is op zondag 17 januari, 17:00 uur 

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

Heusden:

Nijmegen:

Agenda voor komende periode

Dinsdag 12 dec. 19:30 uur Cursus Leren van Luther: Het hart van het heil
Dinsdag 16 jan. 19:30 uur Cursus Leren van Luther: Gelijkvormig aan Christus

De kern Nijmegen in de krant

In de afgelopen tijd kwam de lutherse kern Nijmegen twee keer in krant, de 
Gelderlander te staan. De eerste keer had een minder fijne reden. Op 16 oktober 
kwam een zakkenroller aan het einde van de dienst achter in de kerk zitten en 
verdween daarna weer. Iets later kwam een jonge man de kerk binnengelopen en 
vroeg van wie de tas was die hij in de hand had. De diefstal van die tas was op 
dat moment nog niet eens opgemerkt. Hij zag de man uit de kerk komen en 
weghollen en is achter de dief aangegaan en heeft de tas teruggekregen. Helaas 
zonder portemonnee. Later kwam de jonge man nog een keer terug iets verder 
weg had hij ook de portemonnee, zonder geld maar met de pasjes nog erin, 
teruggevonden. Van de politie hoorden we dat dit diezelfde ochtend ook in een 
andere kerk was gebeurd.
Plannen voor de Lutherse Kerk 
Even later verscheen er een groot artikel over de nieuwe plannen in de kerk. Het 
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kerkgebouw zal naast de eredienst en de activiteiten in de kern in de toekomst 
meer een plek worden voor de wijk en de stad om activiteiten als concerten, 
lezingen enz. te organiseren. De verhuurcommissie gaat hiervoor aan het werk 
om aan het gebouw meer bekendheid te geven. De verhuurcommissie doet dit in 
samenwerking met de kerncommissie. Hiervoor worden vrijwilligers gevraagd 
om incidenteel te helpen bij de verhuur van de kerk. Bent u ook bereid om 
incidenteel gastheer of gastvrouw te zijn dan kunt u dit opgeven bij Emy Klomp 
(emyklomp@gmail.com).   
www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/predikant-geschokt-door-diefstal-zijn-je-
spullen-zelfs-in-de-kerk-niet-veilig~aee36149/
www.gelderlander.nl/nijmegen/lutherse-kerk-in-oost-ontmoetingsplek-voor-de-
wijk~a64879e94/ 

De kern op Facebook
Sinds enkele maanden heeft de lutherse kern Nijmegen een eigen Facebook-
pagina. Daar vindt u foto’s en tussentijdse berichten van de lutherse kern 
Nijmegen. Soms wordt er op de Facebookpagina het thema van de komende 
zondag aangekondigd. De pagina vindt u onder : 
www.facebook.com/LuthersNijmegen/ . 

16



De Lutherse kerk voor de buurt!

Op zaterdag 25 november werden alle buren rondom de kerk door middel van 
een flyer uitgenodigd om een kijkje in de kerk te nemen. Tussen 14 en 16 uur 
waren de deuren geopend en was er ontvangst met koffie en thee. Dit was tegelijk
ook een gelegenheid voor mensen uit de buurt en van de kerk om elkaar te 
ontmoeten. In de loop van de middag kwamen er 20 personen.
We vertelden over de geschiedenis van het gebouw, de plannen van restauratie en
dat we het gebouw graag voor veel meer doeleinden willen gebruiken. De kerk 
zal in de toekomst veel meer een  plek in de buurt worden voor koren, 
kamermuziek, recepties en lezingen enz. Rond 15 uur werd ook even het orgel 
bespeelt. Er klonken o.a. een mix van Sinterklaas, advents- en kerstliederen. 
Al met al een mooi initiatief waarbij kerk en buurt wat dichter bij elkaar 
kwamen. 

ds. Susanne Freytag
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Zuid-Limburg:

Collectes voor de komende tijd:

10 dec. Adventscollecte voor Stichting De Regenboogboom. 

25 dec. Kerstcollecte: Geloof, Hoop en Syrië. Miljoenen kinderen zijn op de 
vlucht door oorlog, geweld of honger. Juist in de Kerstperiode is dat een 
schrijnend beeld. Kinderen die zichzelf moeten redden. Soms moederziel alleen. 
Soms nooit vrede gekend. Daarom komt de kerk in actie. In de periode van 
Advent en Kerst bieden we Vluchtelingenkinderen hoop, zodat vrede dichterbij 
komt in hun jonge levens. Naast het leed dat vluchtelingenkinderen in Syrië 
doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Ze hebben jaren geen onderwijs 
gehad. Kerken helpen met bijlessen, lesboeken, het opknappen van 
schoolgebouwen en het trainen van docenten. Voor 35 Euro krijgt een kind in 
Syrië een maand bijles om leerachterstand in te halen. Steun dit werk !

Vrijwilligerswerk uit onze gemeente
Deze keer een stuk over het vrijwilligerswerk van Keety Mulder. Ze werkt al 
meer dan 15 jaar als vrijwilligster in de Wereldwinkel in Brunssum.

Meer dan 42 jaar geleden kreeg ik voor het eerst wereldwinkel-koffie. Ik weet dat
nog precies omdat ik ondertussen 42 jaar met de man getrouwd ben van wie ik 
toen het eerste bakje kreeg. 
Ik had nog nooit van de Wereldwinkel gehoord. Wat was dat voor winkel en wat 
verkochten ze daar? In 1959 richtte de Kerkradenaar Paul Meijs de Stichting SOS
op (Steun Onderontwikkelde Streken). Hij had de opvatting dat de meest 
effectieve ontwikkelingshulp niet bestaat uit het geven van geld, maar  door 
mensen in de derde wereld in staat te stellen zelf een menswaardig bestaan op te 
bouwen door hun producten tegen een eerlijke prijs te verkopen. Hij haalde 
allerlei goederen, food en non food, naar Kerkrade en verspreidde ze vanaf zijn 
huis naar allerlei plaatsen in Nederland, maar later ook naar Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland. Al snel kwam hij er achter dat een winkel handiger 
was om spullen te verkopen. Zo werd het idee van de Wereldwinkel geboren. 
Paul heeft ook de aanzet gegeven tot een inkooporganisatie die de producten zelf 
uit de Derde Wereld haalt. Deze organisatie heeft niet als doel om zelf zoveel 
mogelijk winst te maken, maar om de producent een eerlijke prijs te geven en 
zijn producten op een zo goedkoop mogelijke wijze (het overslaan van 
tussenhandel) in de winkels te krijgen.  Dit is een manier van ontwikkelings-
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samenwerking die op grond van gelijkwaardigheid plaatsvindt. 
U snapt zeker wel dat ik van die tijd af mijn koffie en thee bij de Wereldwinkel 
(in De Bilt) ging kopen. In het begin was er niet veel keus, en lag de winkel in 
het slooppand vol met folders voor een betere wereld. Toen de winkel afgebroken
werd, ging de verkoop van koffie en thee door vanuit de gang van een bevriend 
stel. Op zaterdag stonden we om de beurt met een kraam in de winkelstraat. 
Toen ik in Brunssum kwam wonen was er gelukkig ook een Wereldwinkel. Ook 
hier was niet veel keus, maar langzamerhand kwamen er steeds meer soorten  
voedingsproducten en cadeauartikelen bij. Ongeveer 15 jaar geleden ben ik er als
vrijwilliger gaan werken. De  winkel was ondertussen een prachtige winkel 
geworden met veel mooie producten zoals beelden, tassen, sjaals, glaswerk, 
sieraden, schalen en serviesgoed enz. En ook de voedselafdeling is steeds meer 
uitgebreid. Je kunt er nu b.v. honing, hagelslag, pindakaas, steeds meer sauzen en
sapjes en zelfs allerlei soorten wijn kopen. We hebben een grote keus in wierook. 
En natuurlijk de chocoladerepen van Tony Chocolony. Allemaal ‘fair trade’ en 
met een eerlijke prijs voor de producenten. Ik heb afgelopen jaren veel baantjes 
in de winkel gehad. Ik heb in het bestuur gezeten, was inkoopster, etaleuze en 
verkoopster. Dat laatste ben ik nog steeds. We zijn met meer dan 20 vrijwilligers 
en het is een gezellige groep. We verkopen mooie  handgemaakte producten uit 
Derde Wereldlanden en dat is een heel andere collectie dan je in andere winkels 
vindt. Omdat we hier allemaal voor ons plezier werken zijn de klanten ook over 
het algemeen heel tevreden over de service. We vinden het fijn om wat te 
verkopen. Onze leus is: met een cadeau van de Wereldwinkel maak je twee 
mensen blij.
De reden dat ik dit werk met zoveel plezier doe is omdat ik vind dat mensen in 
ontwikkelingslanden er weinig aan hebben als ze financieel of met goederen 
geholpen worden. Alleen in noodgevallen is dat natuurlijk fantastisch, maar 
mensen moeten kunnen werken voor hun geld, trots zijn op wat ze maken en er 
een eerlijke prijs voor krijgen. Zodat hun kinderen zonder lege maag naar school 
kunnen, schoon drinkwater en goede behuizing hebben. 
Wilt u ook een keer komen kijken? Graag! 
Onze winkel ligt op de Rumpenerstraat 36a (vlakbij de fietsenmaker) in 
Brunssum. We zijn dinsdag tot vrijdag open van 10:00 tot 17:00 en op zaterdag 
van van 10:00 tot 16:00 uur. Zelf werk ik dinsdagmiddag.  

Keety Mulder
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Huiskamerdienst Bergen op Zoom
Bij: mw. M. de Vries-Dix, Basaltdijk 24, 
4706 DM Roosendaal.

Aanv. 14:00 uur.

14 december ds. M. Schulz  

Kerkdiensten Eindhoven
Dommelhoefstraat 1A.Eindhoven.

Aanv. 09:30 u.
tenzij anders vermeld.

10 december
2e Advent

ds. S. Freytag [LU] Do-Re-Lu-dienst
Aanv. 10:30 u.

17 december
3e Advent

ds. S. Freytag [LU]
ds. C. Sieverink [RE]

Do-Re-Lu-dienst
Aanv. 14:30 u.
Kerstherberg

24 december
4e Advent/Kerstavond

Zingen kerstliederen
dr. E. Corsius [RE]

Do-Re-Lu-dienst
Aanv. 19:45 u.

25 december
Kerstmis

ds. S. Freytag [LU] Do-Re-Lu-dienst
Aanv. 10:30 u.
M.m.v. 
DoReLu-Project-cantorij

7 januari
1e.z.n. Epifanie

ds. A.C. Thimm-
Stelwagen [DO]

Do-Re-Lu-dienst
Aanv. 10:30 u.

14 januari
2e z.n. Epifanie

ds. S. Freytag Viering Heilig Avondmaal

21 januari
Laatste z.n. Epifanie

dr. T.H.M. Akerboom 
[Nijmegen]

23 januari
week v.h. gebed

Vesper Aanvang 19:30 uur.

28 januari
Septuagesima

ds. S. Freytag

4 februari
Sexagesima

GEEN dienst
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Kerkdiensten Heusden
Putterstraat 32, Heusden

Aanv. 10:30 uur 
tenzij anders vermeld.

10 december
2e Advent

ds. M. Overbosch-
Mielke [Zwolle]

Orgel: J. de Zwart

25 december
Kerst

ds. B.J.T.M. v. 
Litsenburg [Eindhoven]

Gastzangers: Anneke 
Jedema, Wout LaHeij en 
Edy ten Berge.
orgel: J. de Zwart

7 januari
1e. z.n. Epifanie

ds. S. Freytag [Ehv.] Orgel: H. v. Rossum

21 januari
Laatste z.n. Epifanie

ds. F.W. Verbaas Aanv. 17:00 uur.
Vesper in St. 
Catharinakerk.
Dienst voor de eenheid
van de Christenen

4 februari
Sexagesima

ds. E. Aarsen-Schiering
[A’dam-ZO]

Orgel: B. de Rooij

Kerkdiensten Nijmegen
Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen.

Aanv. 10:00 uur 
tenzij anders vermeld

17 december
3e Advent

ds. S. Freytag Viering Heilig Avondmaal, 

25 december
Kerst

Prof. M. Matthias

7 januari
1e. z.n. Epifanie

dr. T.H.M. Akerboom

21 januari
Laatste z.n. Epifanie

ds. S. Freytag Viering Heilig Avondmaal, 

4 februari
Sexagesima

ds. H. Rijken
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Kerkdiensten Zuid-Limburg 
Meezenbroekerweg 87 Heerlen.

Aanv. 10:30 uur 
tenzij anders vermeld.

10 december
2e. Advent

ds. W.J.H. Boon

25 december
Kerstmorgen

ds. W.J.H. Boon Viering Heilig Avondmaal

7 januari
Epifanie

ds. W.J.H. Boon Viering Heilig Avondmaal

21 januari
Laatste z.n. Epifanie

ds. W.J.H. Boon

4 februari
Sexagesima

ds. W.J.H. Boon Viering Heilig Avondmaal

De redactie wenst U allen een gezegende decembermaand 
en een Voorspoedig en Gezond 2018.
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