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Meditatie
Een man zat eenzaam aan een tafeltje bij een hamburgertent. Hij keek om zich 
heen. Hij zag een opa en een oma met hun kleinkinderen. Opa voelde zich niet 
helemaal prettig, daar tussen al die hamburgers. Maar dan keek hij weer naar zijn
kleinkinderen en glimlachte. De kleinkinderen waren duidelijk meer geïnteres-
seerd in het goedkope speelgoed, dat ze bij hun eten kregen, dan in het eten zelf. 
Oma deed verwoede pogingen de kinderen aan het eten te krijgen en opa hielp 
stiekem bij het weg eten van de droge frietjes.  

Zelf kauwde de man lusteloos aan zijn 
portie friet. Hij begreep die kinderen wel.
Het was eigenlijk niet te eten dat spul. 
Vandaag was zijn verjaardag. Hij was 60 
jaar geworden. Al 10 jaar gescheiden. 
Met een glimlach dacht hij terug aan zijn 
ex. Was het wel een goede beslissing 
geweest uit elkaar te gaan? Maar ja, ze 
waren eigenlijk al jaren eerder uit elkaar 
gegaan. Uit elkaar geleefd eigenlijk. Hij 

had jarenlang alleen maar voor zijn zaak geleefd en gewerkt. Hij was rijk 
geworden. Zijn vrouw was in de echtscheiding niets tekort gekomen. Ze dronken 
nog wel eens een kop koffie samen. Soms zat haar tweede man erbij. Wel een 
aardige kerel eigenlijk.
Zijn vrouw leefde nu helemaal op met de kinderen en de kleinkinderen van haar 
nieuwe man. Naarmate die meer tijd in beslag namen, had zij minder tijd voor 
haar “ex”. Waarom ook. Hij had de alimentatie aan haar verder betaald, ook toen 
zij was hertrouwd. Hij had niemand anders om voor te leven…
Vandaag, op zijn verjaardag zat hij hier. Alleen. Rijk. Eenzaam. Had hij nu 
hiervoor geleefd? Een oude zin uit de katholieke catechismus van zijn moeder 
kwam in zijn gedachte op: Waartoe zijn wij hier op aarde? Hij had ooit een 
verhaal gelezen over een rijke man, die nieuwe schuren wilde bouwen en zijn 
rijke oogst anders niet kwijt kon. En toen plotseling dood ging.
“Maar ik ben nog niet dood!” bedacht hij opeens. Hij stond op en keek om zich 
heen. Hij betaalde met een dikke fooi. Buiten zag hij de wereld om zich heen. Hij
keek uit naar kansen om zijn leven opnieuw te beginnen. 
Heer mijn God, red mij! Overdag roep ik naar U in de nacht wacht ik op 
antwoord. Luister naar mijn gebed, hoor, hoe ik om hulp roep. Ik ben ziek van 
ellende. Ik ben al bijna in het land van de dood. 
Psalm 88:1 - 4

Ds. Willem Boon 
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Buitendag in Limburg.
De voorbereidingen zijn druk aan de gang. Nog twee maanden en onze gemeente 
Zuid-Nederland komt als gemeente samen in Heerlen op zondag 2 september 
aanstaande. Een feestelijke eredienst in de kerk van Heerlen, Meezenbroekerweg 
70 met na afloop een lunch in de kerk.

Aansluitend rijden we naar het Wildparkgehege in Gangelt en zien daar alle 
dieren, die je in het vrij in de bossen langs de Limburgse grens en in de Eiffel 
kunt tegenkomen. Een show met vrij vliegende roofvogels, wolven en beren, 
wilde katten en rust uitstralende reeën en herten. En natuurlijk voor diegene die 
dat willen een grote speeltuin of een plaats waar u (tegen betaling) kunt genieten 
van echte “Kaffee mit Kuchen”. 

Daarna gaan we naar de pastorie in Höngen, waar onze predikant van Limburg 
woont. We worden daar ontvangen met een barbecue. We zijn dan alweer een 
stuk naar het noorden zodat iedereen daarna naar huis kan gaan. 

In de kapel naast de pastorie hopen we voor wie dat wil nog een afsluitende 
vesper te houden. Meldt u zich alstublieft aan voor deze dag bij uw 
kerncommissieleden, zodat wij bij de organisatie met u rekening kunnen houden. 
Het is voor ons allemaal belangrijk om elkaar steeds beter te leren kennen en 
daarom verheugen wij ons erop u in Heerlen, Gangelt en Höngen te kunnen 
ontmoeten. Er kan rekening gehouden worden met bepaalde menuwensen zoals 
vegetarisch. Dit wel graag van te voren bekend maken aan de organisatie. 

Ds. Willem Boon

Aanmelden per “Kern” i.v.m. regeling van mogelijk gezamenlijk vervoer.
Uiterlijk t/m 26 augustus.
Kern Bergen op Zoom: bij _ Marlies de Vries-Dix [ 0165-552 392 ]
Kern Eindhoven: bij _____ Susanne Freytag [ 06-4395 5283 ] of Dick Eekel [ 253 2175 ]
Kern Heusden: bij _______ Klazien Laansma [ 06-2125 4515 ]
Kern Nijmegen: bij ______ Mark Alebeek [ 06-4516 4317 ]
Kern Limburg: bij _______ Gerda Boon.  [ 0049-245650 70318 ]

Uit de kerkenraad
De kerkenraadsvergadering werd op 14 mei in Eindhoven gehouden. 
Voorafgaande aan deze vergadering hielden de kerkrentmeesters, diakenen en de 
predikanten + ouderlingen hun eigen vergadering. Zij rapporteerden daarna in de 
grote vergadering. 
In deze drie aparte vergaderingen zijn niet alle kernen vertegenwoordigd. 
Daarom werd besloten dat eenmaal per jaar leden van ontbrekende kernen 
participeren in de genoemde vergaderingen. 
De kerkbalans van dit jaar is niet geheel volgens plan verlopen. O.a. is door de 
centrale verzending een verkeerd bestand gebruikt, waardoor diverse niet-leden 
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ook onze kerkbalans toegezonden kregen. 
Besloten is dat de kerkrentmeesters voortaan al in oktober een plan de campagne 
gaan opstellen en dat de kerkbalansbrief in de vergadering van november 
besproken zal worden.
Conform onze plaatselijke regeling treedt in november de helft van onze 
kerkenraad af en is terstond weer herkiesbaar. Uiteraard kunnen tegenkandidaten 
gesteld worden. Aftredend zijn de ouderlingen Klazien Laansma en Tom 
Tempelaar, de diaken Keety Mulder en de kerkrentmeesters Irene Oosterveer en 
Hans-Bas Val. In een volgend editie van de Lutherroos zal dit officieel 
aangekondigd worden.
Op 25 mei is de privacy wet van kracht geworden. De kerkenraad is in zijn 
geheel verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en de secretaris is hiervoor 
het aanspreekpunt. Meer hier over in het aparte artikel in de Lutherroos.
Het college van kerkrentmeesters heeft de jaarrekeningen opgesteld en veel 
aandacht besteed aan de kern Nijmegen. Voor de kerk aldaar is een 1e fase groot 
onderhoudsplan opgesteld van € 80.000. Voor € 25.000 is al subsidie toegezegd 
en men is naarstig op zoek naar andere subsidiebronnen. De exploitatie van het 
gebouw begint goede vormen aan te nemen. 
Het college van diakenen is nog druk met de reductie van het aantal diaconale 
bankrekeningen en de regionale diaconale afspraken.
Voor wat betreft de ledenadministratie is een welkomstbrief aan nieuw 
ingekomen mensen voor Eindhoven en Bergen op Zoom opgesteld. De andere 
kernen moeten elk hun eigen variatie daar op maken. Het secretariaat zal het 
verzenden van de brieven op zich nemen. 
Vervolgens werd de jaarrekening besproken. Dit jaar hebben we een tekort van 
ruim € 38.000. 
De kerkrentmeesters hopen dat komende jaren de inkomsten uit collecten en 
eigen bijdragen aanzienlijk zullen toenemen. Vergeleken met andere lutherse 
gemeenten zijn ze aan de lage kant. Er zal ook verwezen worden naar een tabel 
voor vrijwillige bijdragen. 
De kascommissie bestaande uit Thea Dik en Bé de Jonge heeft de stukken in orde
bevonden en een positief advies uitgebracht. De cijfers zien er zeer positief uit en
de kascommissie stelt de kerkenraad voor de kerkrentmeesters te déchargeren. De
kerkenraad is daarmee akkoord, zodat vanaf nu in de diverse kernen de 
jaarrekening aan de gemeenteleden voorgelegd kan worden.
Verder gaven de kernen elk een overzicht van hun activiteiten van de afgelopen 
maanden. Die worden hier niet vermeld maar kunt u in de rubriek van de kern 
zelf terugvinden. 

Tom Tempelaar
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Onze gemeente en de privacywet
Luthers Zuid-Nederland wil bewust omgaan met de private gegevens die zij 
beheren voor hun kerkelijk werk. De aandacht voor de privacy betreft o.a.  de 
ledenadministratie, de Lutherroos, eventuele nieuwsbrieven, website, Facebook 
en mailverkeer.
De kerkorde is helder over de privacy van gegevens: iedereen die met gegevens 
werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Niemand hoeft daarvoor een 
formulier te ondertekenen want deze regel is op iedereen van toepassing. 
Gegevens die u binnen de kerk deelt t.b.v. het kerkelijk werk mogen niet 
doorgegeven worden. En als u de gegevens ergens anders voor wilt gebruiken, 
dan zal expliciet toestemming gevraagd moeten worden aan de betreffende.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het privacy beleid van de gemeente.
De gemeente voert een ledenadministratie die centraal beschikbaar is gesteld 
door de Protestantse Kerk en voldoet aan alle privacy voorwaarden. Het leden-
administratiesysteem (LRP) wordt beheert door de secretaris en diverse kerken-
raadsleden hebben daarin inzage. Iedere geregistreerde kan bij het secretariaat 
zijn/haar opgeslagen gegevens raadplegen en zo nodig laten wijzigen. De 
volgende gegevens zijn daar in geregistreerd:
• naam, voornamen adresgegevens en datum van vestiging woonadres; 
• geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en burgerlijke staat (incl. datum 
ingang)
• doopdatum + naam + doopplaats en gemeente/parochie; 
• idem voor de belijdenis gegevens; 
• datum, plaats en kerkgemeenschap kerkelijke huwelijksinzegening resp. 

zegening andere levensverbintenis;
• datum overkomst, vertrek of uitschrijving uit de gemeente of vertrek naar 

buitenland; 
• datum overlijden.

In de Lutherroos zullen alleen de adresgegevens van contactpersonen vermeld 
worden die daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Van de jarigen 
zullen alleen naam, leeftijd, woonplaats en maand vermeld worden en van de 
kinderen alleen verjaardag, leeftijd, maand en naam. 
Foto’s met herkenbare personen worden alleen gepubliceerd met hun 
instemming. De fotoseries op de website zullen voor geïnteresseerden alleen met 
een code toegankelijk worden. De rubriek ‘Van de ledenadministratie’ is te 
persoonlijk en vervalt met ingang van deze editie. 

Tom Tempelaar
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Verjaardagen in Luthers Zuid-Nederland
Wij vermelden de 75 jarigen en van 80 jaar en ouder.
I.v.m. de nieuwe wet op de privacy is de vermelding vereenvoudigd.
In de maanden juli en augustus 2018 hopen de volgende personen hun 
verjaardag te vieren.

dhr. F.J. Bongers [Hoensbroek] [ 81 ]
mw.  B.E. Luhrman-Fuchs [Den Dungen] [ 75 ]
mw. H. van Kleef-Uhde [Veldo] [ 81 ]
mw. M. Schelleman-Niezen [Meerssen] [ 75 ]
mw. Bol-Jedelo [Eindhoven] [ 86 ]
mw. I. Dijk [Beek-Tubbergen] [ 98 ]
mw. I.A. Vernhout-Diefenbach [Nieuwstadt] [ 83 ]
mw. R. Da Pont [Fijnaart] [ 83 ]
mw. G.E. van Loorbeek-Godding [Brunssum]  [ 82 ]
mw. E.M. Dam-Bär [Nijmegen]  [ 84 ]
mw. A. Meijer-Weijtze [Nijmegen]  [ 85 ]
mw. P.H. Lubberhuizen-Oosterdijk [Lent]  [ 84 ]
dhr. J.H. Geurts [Brunssum]  [ 75 ]
mw. S.I. de Kort-Knook [Eindhoven] [ 82 ]

Wenst u geen vermelding in de Lutherroos, geef dat even door aan de redactie.

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

Gemeentevergadering

Na afloop van de huiskamerdienst op 24 mei werd een korte 
gemeentevergadering gehouden. In deze vergadering werden de in de 
kerkenraadsvergadering goedgekeurde jaarstukken voorgelegd. De aanwezige 
gemeenteleden waren blij met deze inzage en de goede toelichting daar op. 

Tom Tempelaar
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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

Buitendag in Heerlen

Onze gezamenlijke zondag valt dit jaar op 2 september. Zie artikel op pagina 4.

Verslag kerncommissievergadering mei

Aan de orde kwamen:
De invulling van de gezamenlijke Pinksterdienst met de protestantse gemeente 
Eindhoven in de Johanneskerk en met een gezamenlijk koor. Twee kernleden 
zullen invulling geven aan de dienst en vier lutheranen gaan meezingen in het 
koor.
De eerste stappen zijn gezet voor de Marathondag op 14 oktober.
De evaluatie van de contactochtend bij Mariëlle Bijl op donderdag 26 april. Het 
was een heel fijne, goede en informele ochtend. Iedereen voelde zich vertrouwd. 
Het was jammer dat er twee auto’s uitvielen, anders waren er meer geweest. 
Ondanks dat waren er toch negen personen aanwezig. 

De laatste DoReLu zomerdienst op 26 augustus zal een muziekdienst worden. 
Ds. Susanne Freytag zal dan de voorganger zijn. 
De voorbereidingen voor de gemeentevergadering van 5 juni zijn getroffen.

Tom Tempelaar

Verslag gemeentevergadering van 5 juni

De avond werd begonnen met een gezamenlijke maaltijd. Ds. Susanne Freytag en
Annegret Hoyer hadden een Italiaans gerecht klaar gemaakt met macaroni en een
heerlijke saus. Irene Oosterveer had de drankvoorziening geregeld. We waren 
met z’n tienen. 
Na de maaltijd werden de jaarstukken van de ELG Zuid-Nederland behandeld en 
toegelicht door de kerkrentmeester, mevr. Oosterveer. Een uitsplitsing voor onze 
kern Eindhoven is niet meer te geven, omdat we nu één gemeente zijn met één 
rekening. Wel stonden er in de toelichting diverse kern-gerelateerde posten 
vermeld. 
Ondanks dat het boekjaar met een verlies van ca. €38.000 is afgesloten, ziet het 
geheel er toch rooskleurig uit. Wel uitten de kerkrentmeesters de bezorgdheid dat 
de vrijwillige bijdragen en collecten aan de magere kant waren. Zeker als we dit 
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met andere lutherse gemeenten gaan vergelijken. 
De jaarstukken waren in orde bevonden door de kascommissie bestaande uit 
Thea Dik en Bé de Jonge. In de kerkenraadsvergadering van 14 mei zijn ze 
daarna goedgekeurd. 
Met applaus voor al het vele werk van Irene Oosterveer werd dit onderwerp 
afgesloten. Wilt u weten hoe we er voor staan, dan kunt u dit vinden op onze 
website onder ANBI. 
Na de koffiepauze was het woord aan ds. Susanne Freytag. Zij wilde wat meer 
inzicht geven over onze kern Eindhoven. 
Haar eerste vraag was: Elke gemeenschap heeft een eigen karakter. Met welk dier
zou je onze kern willen vergelijken. Dat gaf de volgende verrassende resultaten: 
een trouwe, liefdevolle hond, die snuffelt naar alle kanten; een eendje dat hoopt 
een zwaan te worden; een hamster die je kan knuffelen en voor jezelf kunt 
houden; een aap, een groepsdier die op onderzoek uit gaat; een egel, lief, maar 
steekt soms wel zijn stekels uit; een oude bezige werkbij en het gekakel van een 
kip als de nieuwtjes worden uitgewisseld.
Het grootste kenmerk is toch dat we een kleine hechte gemeenschap zijn. Met in 
totaal bijna 190 leden en belangstellenden. Daarnaast nog 15 mee-geregistreer-
den, meestal partners van onze leden. 
Het merendeel woont in Eindhoven (122), Geldrop (13), Veldhoven (12) Nuenen 
(9), Waalre (7), Helmond (6), Valkenswaard (6) en Best (6).
De leeftijdsopbouw van ons ledenbestand is redelijk homogeen met leden van 
alle leeftijden:. 
0-10 jaar: 9; 11-20 jaar: 12; 21-30 jaar 12; 31-40 jaar 24; 41-50 jaar 30; 51-60 
jaar 30; 61-70 jaar 20; 71-80 jaar 43; 81-90 jaar 29 en 90+: 4
Helaas is een grote groep van middelbare en jongere leeftijd op dit moment niet 
bij de kerk betrokken. Toch horen ze er wel bij. 
Als gaven van deze gemeente werd genoemd: warmte, behulpzaamheid, aandacht
voor elkaar en dat alles in een ontspannen sfeer. 

Dit was een eerste begin van het gesprek over deze kern. Waar willen we naar 
toe? Wat zijn onze kansen en mogelijkheden. Daar gaan we de komende tijd mee 
verder. 
De avond werd besloten met het zingen van de liederen 244 en 416.

Tom Tempelaar, 

Collecten in de lutherse zomerdiensten van 2018

In onze eerste DoReLu dienst op 12 augustus zal er gecollecteerd worden voor 
ons gemeenteproject ‘het kindertehuis in Armenië’. Ons gemeentelid Thea Dik 
gaat er jaarlijks heen en doet verslag daarover in de Lutherroos. 
De laatste berichten uit Armenië betreffen de renovatie van de school. De deels 
kapotte ramen zijn door goed sluitende kunststof ramen vervangen. De nieuwe 
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deuren zijn in een blauwe kleur en het nieuwe dak is zo mooi geworden dat zelfs 
de mensen uit het dorp er naar komen kijken. Ook de verwarming is aangepakt 
zodat de kinderen nu het hele jaar naar school kunnen. De kinderen zijn er 
apetrots op. Meer gegevens zie: www.kinderhulparmenie.nl.
Wij blijven regelmatig voor hen collecteren. 

In onze 2e DoReLu dienst op 19 augustus 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 Kerk-in-actie. 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 dorpscomite’s op, die zelf kunnen aangeven welke steun zij nodig 
hebben. De Lutherse Broederkerk biedt hen de mogelijkheid aan de slag te gaan 
met duurzame landbouw en geeft daarbij de rol van vrouwen extra aandacht. 

In onze 3e DoreLu dienst op 26 augustus is de collecte bestemd voor Nias en de
Batu eilanden voor de kust van Sumatra, Indonesië. De Protestantse Kerk van 
Batu en Nias (BNKP) dankt zijn ontstaan aan de eerste missionarissen (1865!) en
de zendelingen van de toenmalige Rheinische Mission. De Nederlandse 
lutheranen zijn al sinds 1889 betrokken bij Nias en de Batu-eilanden. Het is een 
nog steeds groeiende lutherse kerk met inmiddels zo’n 487.000 leden, 1089 
gemeenten, ruim 536 predikanten, 691 onderwijzers / preekbevoegden en nog 
eens 38 vicarissen. Het merendeel van de inwoners van Nias is luthers. Maar ook 
op de 20 bewoonde Batu-eilanden wonen nog zo’n 19.000 lutheranen verdeeld 
over ca. 50 gemeentes.
Het kerkelijk werk op de Batu eilanden kan alleen per boot. De huidige 
speedboot is totaal versleten en er zijn nu heel hard twee open ‘speedboten’ met 
zeildak nodig voor het vervoer van mensen en goederen. Goederen transporteren 
is erg belangrijk omdat op de eilanden zgn. ‘pastorhouses’ worden gebouwd, 
predikantswoningen die ook dienen als gemeenschapshuis voor de gemeentes. 
Het cement voor de bouw wordt ook door de boten vervoerd.
In Nederland is daarvoor de lutherse actie ‘Bahu mem Bahu’ (Schouder aan 
schouder) opgestart. Eventueel overgebleven gelden zullen in de bouw van de 
gemeenschapshuizen worden gestoken.

Uiteraard kunt u ook uw bijdrage voor deze collecten 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 
vermelden.
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DoReLU: muzikale ontmoeting met stilte en meditatie – uw bijdrage gevraagd
Zondag 26 augustus is de laatste zondag in de reeks van gezamenlijke DoReLu 
zomerdiensten. Die ochtend staat in het teken van muziek, stilte en meditatie. 
Deze ochtend wordt door een uit leden van alle drie gemeenten samengestelde 
groep voorbereid - maar niet alleen door hen. U kunt zelf ook een bijdrage 
leveren aan deze bijeenkomst. We zouden graag een muzikale bijdrage van u 
horen. We luisteren ook graag naar korte meditatieve teksten en gedichten, die 
uzelf of een ander kan voordragen. De voorbereidingsgroep zorgt aan de hand 
van de ingediende bijdragen voor een afwisselend programma (en als er meer 
bijdragen dan voor één ochtend binnenkomen nemen we die mee naar een 
volgende muzikale ontmoeting). 
Wilt u iets bijdragen aan deze bijeenkomst dan kunt u dit vóór 13 augustus 
doorgeven aan een van de leden van de voorbereidingsgroep.

DoReLu: 26 augustus: muzikale ontmoeting met stilte en meditatie
Deze zondag krijgt een iets andere invulling dan gewoonlijk. 

Programma: 10:30 uur – 11:00 uur Metten (Ochtendgebed)
11:00 uur – 11:30 uur koffie en thee
11:30 uur – 12:30 uur muziek – meditatie – gedichten 
12:30 uur – lunch 

We hopen velen van u op deze ochtend te ontmoeten.
De voorbereidingsgroep
Klaas Reijenga, Aafje Romeijn, Lia Eekel en Susanne Freytag 

Verjaardagen van kinderen tot 12 jaar.

In juli hoopt Lucas Garritsen zijn 5e verjaardag te vieren.
In augustus hoopt Kevin Boutkan zijn 9e verjaardag 
en Fenne de Klijn haar 2e verjaardag te vieren.

Gezien door de ogen van een vrouw

Onze kerkdienst op 20 mei 2018 voor Pinksteren vierden wij samen  met de 
Protestantse Gemeente Zuid, in de kerk van en met de Johannes Gemeente. Een 
heel bijzondere dienst, drie gemeentes, betekende dat wij een koor hadden van 40
mensen! Vier leden van onze cantorij zongen mee en hadden ook meegedaan met
de gezamenlijke repetities. Er waren circa 200 mensen in de kerkzaal.

Het werd een sfeervolle dienst met ds. Kirsten Wuijster en ds. Tineke Dronkert. 
De organist was Ronald Kamminga, zoon van onze familie Kamminga!! Hij 
speelt geweldig.

Vooraf aan de dienst mocht een groepje kinderen naar de altaartafel komen. Pas 
geplukte wilde bloemen lagen op die tafel. Daar zaten zaadjes aan. De kinderen 
mochten een paar bloemen mee naar huis nemen en thuis in een bloembak of in 
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de tuin de pluisjes er voorzichtig af blazen. Dit ritueel als metafoor voor de 
Heilige Geest, die met Pinksteren over ons neerdaalt.

De deelnemers aan het Heilig Avondmaal werden letterlijk in keurige rijen door 
de kerk geleid. Chapeau hiervoor! 

Als slot na deze mooie dienst een lekker kopje koffie of thee met een koekje. 
Iedereen blij. Een zonnige dag was het en dat zonnige gevoel bleef eveneens in 
ons hart.

Sonja de Kort.

Berichten uit Armenië

Hier ziet u een foto bij Guschik thuis. Een
Hollandse familie nam hier middels de door
ons meegebrachte cadeautjes, afscheid van
een Armeense familie waarvan de tweeling,
zoon en dochter, 18 jaar was geworden. De
zoon was in dienst en de dochter had een
kappersopleiding gevolgd.
Zoon en dochter kregen van de Hollandse
familie allebei een horloge en voor de
moeder werd haar grote wens vervuld, zij kreeg een lang begeerde stofzuiger. 
Als dank maakte de dochter een mooi kapsel voor Marijke.
Iedereen volgde de handelingen met belangstelling, het werd een vrolijke 
middag.
Als jongeren 18 jaar zijn stopt de ondersteuning en gaat dat in de meeste gevallen
over naar een andere familie die hulp nodig heeft.
We houden u op de hoogte.

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

Thea Dik.

Kinderkamers opknappen via Present

Wie heeft in juli een dagje tijd en zin om voor Present te klussen?
Ik ontving van hen het volgende bericht:
“Wil jij samen met je vrienden, collega's of familie helpen bij het opknappen van 
een kinderkamer? Present Eindhoven zoekt kleine groepjes vrijwilligers die de 
komende maanden een dagje willen helpen klussen.
Via de subsidieregeling "Kansen voor alle kinderen in armoede" van het 
ministerie SZW heeft Present Nederland een bedrag ontvangen dat besteed mag 
worden aan het opknappen van 400 kinderkamers door heel Nederland. Per 
kinderkamer mogen we € 200 aan materiaalkosten besteden om te zorgen voor 
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een fijne, opgeruimde thuissituatie voor deze kinderen, zodat ze zich niet meer 
schamen om vriendjes en vriendinnetjes thuis uit te nodigen. Toen we deze mooie
kans hier in Eindhoven uitzetten bij de hulpverleners van “WijEindhoven” kregen
we zoveel reacties binnen, dat onze handen jeukten om deze gezinnen blij te 
maken.
Kortom: de hulpvragen liggen klaar, het geld is geregeld, we zijn nu alleen nog 
op zoek naar vrijwilligers die deze klussen op willen pakken! 
We zoeken kleine groepjes (3-4) vrijwilligers per kamer (meerdere kamers doen 
is uiteraard ook mogelijk). De werkzaamheden zijn in overleg, maar denk 
aan texen, gordijnen ophangen, samen inkopen doen, meubels in elkaar zetten 
of versieringen ophangen. De projecten moeten voor augustus zijn uitgevoerd, 
anders vervalt de subsidieregeling. Mail dus snel naar info@presenteindhoven.nl 
als dit iets voor jou is! “
Ik zou zo’n mail willen sturen, als nog 2 of 3 gemeenteleden mee doen. Voel je je
geroepen, neem dan snel contact met mij op:
Annegret Hoyer, tel: 040 252 72 72 of mail naar  anneho@kpnmail.nl of 
annegret@lutherszuiden.nl.

Vrede
Er zijn op Eindhoven Airport wel eens vluchten van en naar Tel Aviv. Ik zag twee
orthodoxe Joden in de terminal. Ze droegen hoeden en pijpenkrullen en de 
gestreepte gebedskleden kwamen onder hun jasjes vandaan. Ze spraken met 
elkaar in een taal die ik niet verstond. Ik moest even bij mezelf nadenken op 
welke manier ik ze zou aanspreken. Toen dacht ik, ik zeg “sjaloom”, iemand met 
vrede groeten, kan nooit kwaad. Ze moesten er om lachen en antwoordden mij 
ook met “sjaloom”. Verder dan dat ging onze ontmoeting niet. Maar het was in 
ieder geval een vredevolle ontmoeting. 
In de gebedsruimte komt het regelmatig voor dat er een moslim binnenkomt en 
dan als begroeting zegt “salaam”. Om zich daarna op het gebed te richten. 
Sjaloom en salaam betekenen allebei vrede. Wat is het mooi om elkaar met vrede 
te begroeten. Maar hoe doen Christenen dat eigenlijk? Bestaat er een vaste 
manier om elkaar te begroeten of blijft het bij hoi en hallo, of goedemorgen? In 
het voetspoor van Fransiscus, kunnen wij de ander groeten, met “vrede en alle 
goeds”. Als vrede het beginpunt van je ontmoeting is, is dat een hoopvol 
uitgangspunt.

Ds. Mirjam van Nie
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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

Buitendag in Heerlen
Onze gezamenlijke zondag is dit jaar op 2 september. Zie artikel op pagina 4.

Nijmegen:

Pastoraat mw. ds. S. Freytag 06-4395 5283
Coördinatie prof. dr. M. Matthias 024-848 8744

Terugblik zaterdag 26 mei 
Een dertigtal vrouwen en een enkele man kwamen uit alle windstreken naar 
Nijmegen. De Nederlands Lutherse vrouwenbond was voor deze dag te gast in de
lutherse kern Nijmegen. Het grote geborduurde kleed hing de hele dag goed 
zichtbaar over het balkon. Na ontvangst met koffie, thee en Mariekenbrood 
volgde de opening en vergadering. De lunch werd door leden van de verhuur-
commissie verzorgt. Na de lunch
vertelde Susanne Freytag kort iets over
de Lutherse gemeente Zuid-Nederland.
Daarna ging een groot deel van de
deelnemers ondanks de warmte onder
leiding van Perla Akerboom op pad voor
een kleine rondleiding door de stad. Wie
in de kerk achterbleven luisterden en
keken naar een presentatie over het
kerkgebouw door Dick Akerboom. Alle
vrijwilligsters dank voor de goede zorg
voor onze gasten! 
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Buitendag op 2 september
Vooraan in de Lutherroos staat het programma van deze buitendag. Vanuit 
Nijmegen willen we graag de gelegenheid bieden om mee te reizen. Mark 
Alebeek zal bij voldoende aanmeldingen een busje huren om samen naar de 
buitendag te gaan. Ook wanneer u op eigen gelegenheid ernaar toe gaat 
ontvangen we graag uw aanmelding, zodat men in Zuid-Limburg weet op 
hoeveel gasten ze kunnen rekenen. 
Aanmelding voor de buitendag en voor vervoer bij Mark Alebeek 
(elgn.kerkenraad@gmail.com of 06-45164317) 

Uit de kerncommissie
In de kerncommissievergadering van 6 juni werd een kort werkverslag van 
Susanne Freytag besproken. 2017 stond in het teken van het gedenken van 500 
jaar reformatie. Naar aanleiding daarvan blikten we ook vooruit. De kerncommis-
sie zoekt naar mogelijkheden om de onderlinge contacten in onze kern te 
versterken. 
Teruggeblikt werd op de andere bijeenkomst over een lied van Luther op zondag 
29 april en de bijeenkomst van de NLVB op 26 mei. Vooruitgeblikt werd naar de 
avond over Marieke van Nimwegen, de buitendag op 2 september en Open 
Monumentendag.
De stand van zaken wat betreft de predikantenkamer werd besproken en er 
werden data geprikt om deze nu verder af te maken en in te richten.

Zuid-Limburg:
Pastoraat ds. W.J.H. 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:

8 Juli- collecte tegen de kinderarbeid in India: Maar liefst 10 % van de kinderen 
wereldwijd kan niet naar school maar werkt op  het land, in de fabriek, in de 
prostitutie of als kindsoldaat. In de textielstad Tirupur in India zijn er meer 
dan 10.000 kinderen die moeten werken. Ze lopen het risico om slachtoffer te 
worden van geweld, mensenhandel of andere vormen van uitbuiting. De 
organisatie SAVE zoekt deze kinderen op in fabrieken en op straat en werkt 
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samen met de gezinnen aan oplossingen. 
22 Juli- collecte Jeugdwerk: Met de school naar de kerk: In veel gemeenten 

worden leerlingenbezoeken aan de kerken georganiseerd. Zo kunnen kinderen
kennis maken met de blijde boodschap.

5 Augustus- Luther Stichting (Nederlandse vertegenwoordiging van de ”Martin 
Lutherbund”). Deze biedt theologische en materiële steun aan vooral lutherse 
minderheidskerken en kan helpen bij het opstarten en onderhouden van 
partnerschappen met minderheidskerken elders in de wereld.

19 Augustus- SLAB = Stichting Luthers Accomodatie Beheer. 

Vrijwilligerswerk in onze gemeente

Het woord vrijwilligerswerk heeft in principe geen uitleg nodig, zodra je het leest
weet je wat er wordt bedoeld, vrijwillig iets voor een ander doen. Er zijn vele 
vormen van vrijwilligerswerk. Om maar eens enkele te noemen, collecteren voor 
bijvoorbeeld het Reumafonds, Longfonds etc.. Een voetbalelftal trainen, 
scoutingwerk of koffiedienst in de kerk. Mantelzorg hoort hier ook bij, hoewel 
dit toch een meer uitgebreidere vorm is en vaak door familieleden of goede 
vrienden wordt verricht.

Als je iemand benadert om vrijwilligerswerk te doen wordt er vaak terughoudend
gereageerd. Mensen denken waarschijnlijk dat er veel van je wordt verwacht, 
maar dat hoeft niet zo te zijn. Je hoeft niet meteen voorzitter te worden van een 
vereniging, op een zaterdag twee uurtjes helpen in een kantine is ook goed. Bij je
al op leeftijd zijnde buren het gras maaien of onkruid wieden, kopje koffie erbij, 
wordt het nog gezellig ook! Met een slechtziende vriendin boodschappen doen, 
voor haar stukken gemakkelijker en meteen goed om het contact in stand te 
houden. 

Sinds 2011 ben ik lid van BGS, Brunssumse Gehandicapten Sport. BGS is een 
tafeltennisvereniging voor mensen met een lichamelijke beperking. Hoewel je het
niet aan mij kunt zien, heb ook ik beperkingen en ben daarom nog steeds 
dankbaar dat deze vereniging in mijn leven is gekomen. De wekelijkse training is
goed voor lichaam en geest, ben je moe ga je gewoon even zitten. Er wordt niets 
van je verwacht, behalve dat je met plezier bezig bent met een groep mensen die 
allemaal iets delen, namelijk een beperking. Tevens ben ik al enkele jaren 
bestuurslid. Voor mij betekent dit o.a. dat ik ook een sociale functie heb, dat ik er 
op let of er iets met een verenigingslid aan de hand is. Niet iedereen uit zich op 
dezelfde manier en heb ik in de gaten dat er iets niet klopt, spreek ik dit lid aan 
en neem haar of hem terzijde en begin een gesprek. Je komt er meestal snel 
achter of iemand hulp nodig heeft met het een of ander, een ziek familielid heeft 
of dat er toch meer aan de hand is. Op deze manier is er goed onderling contact.  
Vorig jaar hebben wij het 50 jarig bestaan van onze vereniging gevierd. Meerdere
leden hebben een taak op zich genomen en heel goed uitgevoerd. Zonder deze 
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vrijwilligers was ons jubileumfeest niet zo mooi en gezellig geworden. U ziet, 
vrijwilligerswerk kan op vele manieren. Het belangrijkste is dat het met plezier 
wordt uitgevoerd, het brengt mensen samen en, vele handen maken licht werk.

Keety Mulder. 

Huiskamerdienst Bergen op Zoom
Info over huiskamerdiensten bij:
mw. M. de Vries-Dix tel: 0165-552 392

Aanv. 13:30 uur.

2 september 
14e zondag na Trinitatis

ds. S. Freytag en 
ds. W. Boon

Buitendag 
Luthers Zuid-Nederland

17 oktober (donderdag) ds. M. Schulz Fam. Marks 
Bergen op Zoom

Kerkdiensten Eindhoven
Dommelhoefstraat 1A.Eindhoven.

Aanv. 09:30 u.
tenzij anders vermeld.

1 juli
5e. z. na. Trinitatis

ds. A.C. Thimm-Stelwagen DoReLu-zomerdienst
Aanvang 10:30 u.

8 juli
6e. z. na. Trinitatis

ds. W. Blomjous DoReLu-zomerdienst
Aanvang 10:30 u.

15 juli
7e. z. na Trinitatis

mw. R. Phaff DoReLu-zomerdienst
Aanvang 10:30 u.

22 juli
8e. z. na. Trinitatis

ds. W. Dijkstra DoReLu-zomerdienst
Aanvang 10:30 u.

29 juli
9e. z. na. Trinitatis

ds. A. Drissen DoReLu-zomerdienst
Aanvang 10:30 u.

5 augustus
10e. z. na. Trinitatis

ds. A. Overdiep DoReLu-zomerdienst
Aanvang 10:30 u.

12 augustus
11e. z. na. Trinitatis

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

19 augustus
12e. z. na. Trinitatis

ds. W.J.H. Boon DoReLu-zomerdienst
Aanvang 10:30 u.

26 augustus
13e. z. na. Trinitatis

ds. S. Freytag
zie ook pag. 11

DoReLu-zomerdienst
Aanvang 10:30 u.
Muziekzondag

2 september 
14e zondag na Trinitatis

ds. S. Freytag en 
ds. W. Boon

Buitendag 
Luthers Zuid-Nederland
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Kerkdiensten Heusden
Putterstraat 32, Heusden

Aanv. 10:30 uur 
tenzij anders vermeld.

Maanden juli en augustus zomerpauze

2 september 
14e zondag na Trinitatis

ds. S. Freytag en 
ds. W. Boon

Buitendag 
Luthers Zuid-Nederland

Kerkdiensten Nijmegen
Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen.

Aanv. 10:00 uur 
tenzij anders vermeld

Maanden juli en augustus zomerpauze

2 september 
14e zondag na Trinitatis

ds. S. Freytag en 
ds. W. Boon

Buitendag 
Luthers Zuid-Nederland

Kerkdiensten Zuid-Limburg 
Meezenbroekerweg 87 Heerlen.

Aanv. 10:30 uur 
tenzij anders vermeld.

8 juli zomerpauze

22 juli
8e. z. na Trinitatis

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

5 augustus
10e. z. na Trinitatis

ds. W.J.H. Boon

19 augustus
12e. z. na Trinitatis

ds. S. Freytag Viering Heilig Avondmaal

2 september 
14e zondag na Trinitatis

ds. S. Freytag en 
ds. W.J.H. Boon

Buitendag 
Luthers Zuid-Nederland
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Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
Predikanten
mw. ds. S. Freytag e-mail: s.freytag@gmx.net 06-4395 5283

St. Jorislaan 14, 5611PM Eindhoven
ds. W.J.H. Boon e-mail: willem.boon@outlook.com 06-4070 4017

Birderstrasse 16, Selfkant-Höngen (D)

Kerkenraad Dagelijks Bestuur
Voorzitter: mw. I. Oosterveer e-mail: voorzitter@lutherszuiden.nl 040-223 0960
Vice-Voorz: mw. K. Laansma e-mail: laansma@klaretaal.nl 06-2125 4515
Secretaris: hr. T. Tempelaar e-mail: secretariaat@lutherszuiden.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@lutherszuiden.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 5626 BP Eindhoven 040-262 3104

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

Luthers Zuid-Nederland op Internet: www.lutherszuidnederland.nl

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 
“Lutherroos” en het editienummer.
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 13 augustus 2018.
Die editie geldt voor de periode van 1 september tot 14 oktober 2018.
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