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Meditatie

Het Gebed

Over het gebed wil ik het hier hebben. Het gebed is de dagelijkse oefening in 
geloof. Thuis en overal kun je bidden. Teruggekomen van vakantie - toen de 
eerste regen al weer was gevallen - las ik over een gebed van de preses van de 
Protestantse Kerk. Saskia van Meggelen publiceerde op internet ‘een gebed bij 
droogte’. Dat leidde direct tot discussie.
vrijdag 27 juli 2018. Gebed bij droogte
Levenbrengende God,
Aan U behoren wij toe in alle omstandigheden van het leven.
Nu hitte en droogte ons land teisteren wenden we ons tot U
met onze zorg om de gewassen die staan te verpieteren op het land,
met onze angst dat wie oud en zwak zijn het niet gaan redden,
met onze bezorgdheid om een veranderend klimaat, om een kwetsbare Schepping.
Zie om naar ons land, o God,
wil voorzien in wat wij nodig hebben.
Laat uw zegen neerdalen en onze gronden vruchtbaar maken.
Laat ons niet blijvend dorsten.
Houd ons bijeen in onze zorg om elkaar, 
dat we oog houden voor wat een ieder nodig heeft
deze dag en de dagen die komen. 
Levenbrengende God,
in deze moeitevolle omstandigheden vertrouwen we onszelf aan U toe.
Amen.

Ds. Saskia van Meggelen, preses generale synode

Dit gebed maakte een discussie los over het gebed zelf. 
Saskia kreeg steun maar ook veel kritiek voor haar gebed. Mag je God alles 
vragen? Mag je bidden om regen?
Saskia van Meggelen vat de kritiek op haar gebed samen: Men heeft moeite met 
het Godsbestuur omdat men alles in oorzaak en gevolg wil vatten, regen en 
droogte komen voort uit verkeerd menselijk handelen en mag je dat God in de 
schoenen schuiven? Bidden is dan alleen nog een indirecte aansporing tot 
handelen. Het is bidden onder een gesloten hemel, waarin we enkel nog aan God
vragen ons wijsheid en moed te geven. Bidden als uiting van onze 
verantwoordelijkheid, waarbij we het ten diepste niets meer van een hogere 
macht verwachten. … Mag je alles vragen aan God? Bidden kan blasfemisch 
worden. God voor jouw karretje. Je moet ervoor oppassen niet naar jezelf toe te 
bidden, het gaat uiteindelijk om Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. 
Zij vindt verder dat een gebed mag schuren en gebed dat niet schuurt is een veilig
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en vrijblijvend gebed. 
Dit alles brengt ons bij de vraag waar het in het gebed om gaat. Die vraag kreeg 
Luther ook voorgelegd van Peter, zijn vriend en kapper. Luther beantwoordt die 
vraag in een brief. 
Waarde Meester Peter, ik geef het u zo goed als ik het heb en zoals ik zelf mij bij 
het bidden gedraag. Onze Heer God geve u en iedereen het beter te doen. Amen. 
– zo begint Luther zijn antwoord aan de barbier.
Luther plaatst het gebed aan de ene kant in de eigen kamer en aan de andere kant 
in de kerk. Die twee ruimtes staan voor het individuele gebed en het 
gezamenlijke gebed. 
Luther beveelt de barbier aan om de dag te beginnen en te besluiten met gebed. 
Hij schrijft verder: Daarom is het goed, dat men 's morgens vroeg van het gebed 
zijn eerste en 's avonds zijn laatste werk maakt. Hiermee krijgt de dag structuur 
en het geloof omsluit zo het geheel van de dag. 
Luther schrijft ook over de lichaamshouding bij het gebed. Hij noemt het knielen 
en staand met gevouwen handen en de ogen naar de hemel opkijkend. Het Onze 
Vader wordt hardop gesproken. 
Hij beklemtoont dat je bidt met concentratie en volle aandacht. Om dit te 
illustreren maakt Luther een vergelijking met het werk van de barbier: 
Zoals een goed barbier heel nauwkeurig gedachten, zinnen en ogen moet hebben 
bij het scheermes en bij het haar en niet behoort te vergeten, waar hij scheert of 
knipt; wanneer hij onder de hand echter veel wil praten, aan iets anders denken 
of naar wat anders kijken, dan kan hij wel iemand de mond en de neus en de keel
erbij afsnijden. Daaruit blijkt, dat iedere bezigheid, ten minste indien ze goed zal 
worden gedaan, de mens geheel opeist, met zijn zinnen en leden zoals men zegt: 
Pluribus intentus, minor est ad singula sensus: "wie denkt aan allerlei, die denkt 
aan niets en doet ook niets naar behoren". Maar hoeveel te meer wil dan het 
gebed het hart geheel alleen hebben, zal het een goed gebed zijn!
Luther zet zich hiermee af tegen een mechanische manier van bidden zonder 
aandacht voor de inhoud. Wat is het toch anders dan God verzoeken, wanneer de 
lippen prevelen en het hart verstrooid is? 
Als je niet weet wat te bidden, zo adviseert hij de barbier, begin bij het Onze 
Vader en de psalmen. Luther begint bij het Onze Vader, behandelt daarna elke 
regel. Hij rijkt daarbij formuleringen voor gebed aan. Soms is er ook een derde 
stap. Dat is wanneer je los komt van de tekst zelf en komt tot het vrije gebed. Dat
is wanneer de Heilige Geest zelf in het hart aan het prediken is. Luther 
beschouwt het gebed als wezenlijk voor het geloof, iets dat je kunt oefenen.
In dat perspectief is het gebed van Saskia een warme uiting van bezorgdheid en 
innerlijke betrokkenheid. De kritiek op haar gebed is een veel afstandelijker, een 
filosofische discussie die daardoor die betrokkenheid mist.
Het gebed is het spreken van het hart met God in bede en voorbede, dank en 
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aanbidding; over zaken die je werkelijk raken en dat kan voor een ieder 
verschillend zijn.
Laten we blijven oefenen. 

Ds. Susanne Freytag 

Beste gemeenteleden, lieve mensen,
Vanuit meerdere plaatsen hebben we al aanmeldingen binnen voor onze 
gemeentedag in Heerlen en Selfkant op zondag 2 september aanstaande
En terecht, want een mooi programma wacht ons daar. We beginnen om half elf 
met een dienst in Heerlen (Meezenbroekerweg 70, Heerlen)  met ds. Susanne 
Freytag en ds. Willem Boon, met een zingend kwartet ter opluistering en een 
lunch om 12 uur. 
Daarna een bezoek om 13:30 u. aan het bekende Wildpark Gangelt (Schinvelder 
Straat, 52538 Gangelt) Daar kunt U alle dieren uit de Eiffel en de Ardennen van 
dichtbij bewonderen.  Het terrein is voor mensen met rolstoel en rollator 
begaanbaar. Een grote speeltuin maakt het ook leuk voor de kinderen!
Na afloop is er een gezellige barbecue in de tuin van ds. Boon om 16:30 u. 
(Birder Strasse 16, Selfkant-Höngen, Duitsland.) 
Ook bij regen zullen we droog zitten in die tuin met grote partytenten. 
U kunt zich nog aanmelden, maar U moet er wel vlug bij zijn, want anders 
kunnen we niet voor genoeg eten zorgen!

Het voorbereidingsteam

Oproep

Voor onze buitendag op 2 september, waar wij gastgevers zijn, hebben wij nog 
wat vrijwilligers nodig voor de barbecue.
Wie wil en kan meehelpen met het grillen van het vlees?
Graag even aanmelden bij ds. Willem Boon.
Het voorbereidingsteam

Aftreden en herkiesbaarstelling kerkenraadsleden
Conform de kerkorde en onze plaatselijke regeling treedt elke twee jaar de helft 
van onze kerkenraadsleden af. De aftredende leden zijn:
Klazien Laansma, ouderling (Heusden)
Keety Mulder, diaken (Z-Limburg)
Irene Oosterveer, kerkrentmeester (Eindhoven)
Tom Tempelaar, ouderling (Eindhoven)
Hans Bas Val, kerkrentmeester (Bergen op Zoom)
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De datum van aftreden is 25 oktober 2018. Alle genoemde kerkenraadsleden zijn 
herkiesbaar.

Gemeenteleden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland kunnen 
voor iedere kandidaat een tegenkandidaat stellen. De brief met de 
tegenkandidaat moet vóór 1 oktober 2018 bij het secretariaat ingediend zijn 
en ondertekend zijn door minimaal 10 gemeenteleden.

Indien er geen tegenkandidaten zijn, dan zijn de genoemde aftredende 
kerkenraadsleden terstond herkozen. Zijn er wel tegenkandidaten dan zal er 
een verkiezing uitgeschreven worden.

Agenda 
24 september kerkenraadsvergadering in Breda 

Leren van Luther 2018-2019
Deze cursus wordt dit seizoen voor de derde keer in
Nijmegen en voor de tweede keer in Eindhoven gehouden.
Een ieder ook uit de andere kernen is welkom! De cursus
begint pas in november maar hier alvast de aankondiging.
Dan kunt u bij belangstelling alvast de data in uw agenda
reserveren. De flyer van deze cursus staat op de website bij
de activiteiten en ligt ook in de kerk van Eindhoven en
Nijmegen.

Solus Christus, Sola Fide,Sola Scriptura, Sola Gratia.

De Leergang Leren van Luther is begonnen in het seizoen 2012 – 2013 en is 
inmiddels uitgegroeid tot een cursus met 5 bijeenkomsten van telkens 1,5 uur die 
gegeven wordt op negen plaatsen in Noord- Oost- en Zuid Nederland. Elke 
leergang wordt afgesloten met het bekijken en bespreken van een film die 
aansluit bij het thema van dat jaar. In het seizoen 2016 – 2017, het jaar van de 
herdenking van de ‘start’ van de Reformatie, was het thema “Niet te koop: 
verlossing, mensen en de schepping zijn niet verhandelbaar”. Centraal stonden de
95 stellingen van Maarten Luther en wat die hebben bewerkt.
In het seizoen 2017 – 2018 was het thema Een waarlijk menselijke God over de 
betekenis van Christus voor Maarten Luther. In het seizoen 2018 – 2019 hebben 
we gekozen om ons richten op de vier “Sola’s” van de Reformatie (wat 
betekenen die eigenlijk?). We beginnen de serie met het aangrijpende verhaal van
de Lutherse predikant in de Nikolaikirche van Leipzig die met de door hem 
georganiseerde Vredesvespers de aanleiding vormden voor de val van de Muur in
1989. Wat betekenden de vier sola’s voor hem? Iedere leergang staat op zich. U 
kunt dus deelnemen ook als u de vorige leergangen niet hebt gevolgd.
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Cursusinhoud
Sola Christus (alleen Christus), Sola Gratia (alleen uit genade), Sola Scriptura 
(alleen uit de Schrift) en Sola Fide (alleen door geloof). In deze vier Latijnse 
slogans wordt Luthers revolutionaire theologie samengevat. Maar wat betekenen 
die vier sola’s nu precies en waarom zijn ze zo fundamenteel voor een christen 
(nog steeds of juist nu!) in onze huidige, laat moderne cultuur? Die vraag 
onderzoeken we in vijf bijeenkomsten.

1. Leven uit de sola’s - Docent: ds. Pieter Oussoren
Tijdens de eerste bijeenkomst staat niet de ‘theorie’ centraal maar de ‘praktijk’. 
Wat hebben de vier sola’s te betekenen in de praktijk van ons leven? We gaan te 
rade bij het levensverhaal van Pfarrer Christian Führer, Luthers predikant van de 
Nikolaikirche in Leipzig ten tijd van de ‘Wende’ eind jaren tachtig. Christian 
Führer organiseerde in de Nikolaikirche de maandagse Vredesvespers die leidden
tot de massademonstraties die uiteindelijk uitmondden in de val de Muur. Wat 
betekende ‘alleen door geloof’, ‘alleen Christus’ en vooral ‘alleen uit genade’ in 
die tijd voor Christian Führer? We putten uit zijn ervaringen en belevenissen die 
in vertaling zijn verschenen als Geloof laat een Muur vallen (Skandalon 2017). 
Het is raadzaam dit boek aan te schaffen. Het heeft al vele mensen diep geraakt. 
Het boek is verschenen bij uitgeverij Skandalon (zie: skandalon.nl/shop).

2. Solus Christus - Docent: ds. Louisa Vos
Vanaf de tweede bijeenkomst richten we ons vizier op Maarten Luther zelf. Als 
Luther bevangen werd door twijfel, aanvechting en angst om tekort te schieten 
herinnerde hij zich de woorden van zijn orde-overste en biechtvader Johann von 
Staupitz: Wend je tot Christus, want in Christus laat God zijn volledig menselijke
gezicht gezien. In Christus worden we ten diepste aanvaard en geheeld. Daarom: 
solus Christus (Christus alleen!). Maar wat betekent het wanneer we God alleen 
maar in Christus kunnen en mogen opzoeken? Doet Christus recht aan het beeld 
van God dat mensen vanouds hebben: God als het Opperwezen dat de wereld en 
de geschiedenis en ons leven bestuurt? Hoe zit dat bij ons en hoe ziet ons 
Godsbeeld eruit?

3. Sola Gratia - Docent: ds. Susanne Freytag
Het ‘door genade alleen’ (sola gratia) lijkt de kern te vatten van Luthers verzet 
tegen elke gedachte dat mensen op eigen kracht heil kunnen verwerven. Dat was 
in zoverre geen nieuws dat de kerk altijd had verkondigd dat de mens niet op 
eigen kracht maar slechts door de gratie van God kan leven. Maar Luther 
radicaliseert die overtuiging. Waar leidt dat toe? Hoe moeten we het ‘heil’ 
waarover de kerk spreekt in onze tijd begrijpen? Wat betekent het om alleen maar
uit genade te leven, dus afstand te doen van alle manieren van zelfhandhaving? 
Een spannende vraag in een samenleving waarin leven en welzijn vooral worden 
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beschouwd als iets waarover we zelf de regie voeren.

4. Sola Scriptura - Docent: prof. Dr. Markus Matthias
De slogan ‘door de Schrift alleen’ (sola scriptura) zou in de theologie van Luther 
eerder ‘solo verbo’ (door het Woord alleen) moeten heten. Daarmee protesteerde 
Luther tegen de aanspraken van kerk en geestelijkheid én tegen de dominante 
wetenschap van zijn dagen. Die wetenschap (de ‘scholastiek’) vormde de grond-
slag voor een alles omvattend mens- en wereldbeeld (zoals de natuur-wetenschap
dat doet in onze tijd). Wat bedoelt Luther als hij zegt dat we in de Schrift een 
andere waarheid (het Woord van God) moeten opzoeken? Wordt Luther met zijn 
Schriftberoep niet iemand die in de Bijbel alles vindt wat hij wíl vinden? Wat 
heeft zijn manier van bijbel lezen ons te zeggen?

5. Sola Fide - Docent: dr. Theo van Willigenburg
De slogan ‘door geloof alleen’ (sola fide) lijkt vooral Luthers verzet tegen de 
autoriteit van de kerk samen te vatten die in de cultuur van zijn tijd het hoogste 
religieuze en morele gezag belichaamde. Luthers ‘sola fide’ betekent dat de kerk 
niet meer de beheerder van het heil kan zijn, maar slechts dienaresse van het 
Woord van God. Maar wat is ‘geloof’ eigenlijk? Gaat het slechts om het als 
‘waar’ aannemen van wat je niet ziet of kunt beredeneren? Of is geloof iets dat 
ons geschonken wordt als een totaal nieuwe wijze van denken en voelen?

De docenten in de cursus Leren van Luther baseren zich op Eberhard Jüngel, Das
Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen als Zentrum des christlichen 
Glaubens (Mohr Siebeck 2011) en zullen vanuit dit boek, vanuit andere bronnen 
en vanuit Luthers eigen teksten materiaal aandragen (vertaald in het Nederlands) 
dat dient ter voorbereiding op de cursusbijeenkomsten. Om aan deze serie deel te 
nemen, meldt u zich tot uiterlijk twee weken te voren aan bij het contactadres ter 
plaatse waar u de cursus wilt volgen. Na aanmelding krijgt u via de contact-
persoon het cursusmateriaal uitgereikt.

De kosten voor de cursusgeld, de tekstbundel, koffie en thee bedragen € 20,00, te
voldoen bij de eerste bijeenkomst.

Cursusdata: 
De bijeenkomsten in Eindhoven zijn ’s middags van 14:30 – 16:00 uur
De bijeenkomsten in Nijmegen zijn ’s avonds van 19:30 – 21:00 uur

Eindhoven dinsdagen 13/11/18 11/12/18 15/1/19 12/2/19 12/3/19
Nijmegen  dinsdagen 13/11/18 11/12/18 15/1/19 12/2/19 12/3/19
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Cursuslocatie: 
Eindhoven: Oud-Katholieke kerk, Boschdijk 354
Nijmegen: Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat 79

Aanmelden:
Ds. Susanne Freytag: s.freytag@gmx.net, 06-4395 5283

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 september en oktober 2018 hopen de volgende personen hun 
verjaardag te vieren.

mw. M.J. Droogendijk-Lagendijk [Eindhoven] [ 90 ]
hr. F.B. van Rijswijk [Eindhoven] [ 82 ].
hr. J.W. v.d. Steen [Putte] [ 95 ].
hr. J. Dijkman [Geldrop] [ 75 ].
hr. E.F. Keijzer [Eindhoven] [ 86 ].
mw. W.F. Koning-Blok [Veldhoven] [ 86 ].
mw. R.J. Beek [Veldhoven] [ 83 ].
hr. P.G.A. Schwarzbich [Ossendrecht] [ 83 ].
hr. J. Callemeijn [Brunssum] [ 83 ].
hr. A.E.D. Töpperwein [Bochholtz] [ 80 ].
mw. C.F.T. van Maasbommel-Zwolle [Nijmegen] [ 80 ]
hr. S.F. Schwarz [Roermond] [ 80 ].
mw. M.C. Reijner-Dörfer [Veldhoven] [ 83 ].
mw. H.L. Ramaer-Asselbergs [Maastricht] [ 87 ]
mw. E.E. Zegers-Beynon [Beuningen] [ 75 ].
mw. M.R. van Sommeren-Jacobi [Druten] [ 75 ].
hr. O. van Bekkum [Heerlen] [ 87 ].
mw. A. Groenen-Brandtner [Maastricht] [ 82 ].
mw. M.M. Verhoeven-Vredeveld [Eindhoven] [ 96 ].

Wenst u geen vermelding in de Lutherroos, geef dat even door aan de redactie.
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Bergen op Zoom
Algemeen 
Info huiskamerdiensten mw. M. de Vries-Dix 0165-552 392
Huiskamerdiensten mw. ds. M.J.A. Schulz 040-241 7664

Eindhoven
Predikant: mw. ds. S. Freytag 06-4395 5283
Gastpredikanten/organisten: mw. E. Eekel-Schendelaar 040-253 2175
Present/ouderencontact: mw. A. Hoyer 040-252 7272
Kinderoppas: hr. R. Schaak 040-848 1149

Agenda voor de komende weken 

 6 sep. 19:45u. Vergadering Kerncommissie mw. Hoyer
 4 okt. 19:45u. Vergadering Kerncommissie mw. Hoyer

Verslag kerncommissievergadering van 11 juni
Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen:
 de predikante zal een werkverslag maken dat in de commissievergadering 

besproken zal worden.
 de voorbereidingen en taakverdelingen voor de drie door ons verzorgde 

DoReLu diensten zijn doorgenomen. Vooral aan de muziekdienst op 26 
augustus werd veel aandacht besteed.

 er komt een vervolg op de luthercursus
 de Buitendag in Heerlen op 2 september. De gegevens zijn in de vorige editie 

van de Lutherroos vermeld. Vanuit het secretariaat zal nog een 
herinneringsmail voor de Buitendag verzonden worden. 

 de Marathondag in Geldrop op 14 oktober. Meer gegevens in deze editie van 
de Lutherroos.

 verder vond nog een evaluatie plaats van de gezamenlijke Pinksterdienst, de 
dienst met het oecumenisch beraad en de gemeenteavond. 

Tom Tempelaar
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** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

In Memoriam

Bé de Jonge geboren 26-12-1933 - overleden op 29 juni 2018

Bé de Jonge was thuis in de kerk. Tot enkele weken voor zijn dood was hij een 
trouwe kerkganger. Hij was één van de oudgedienden in deze gemeente. In de 
jaren zeventig voorzitter van de kerkenraad. Later heeft hij ook de functie van 
secretaris bekleedt. Hij was zeer betrokken bij het werk van de commissie voor 
het contact met Namibië. Hij was vriendelijk, betrokken, altijd bereid te helpen 
en te regelen. De lezing over de gelijkenis van de talenten bij zijn uitvaart had hij
gekozen. God vraagt van de knechten om met de talenten - het vermogen - die ze 
van God ontvangen hebben iets te doen. Dat heeft Bé de Jonge op zijn manier 
gedaan. Wij herinneren ons hem met liefde en we bidden om Gods liefde en 
troost voor zijn vrouw, Dini, de kinderen en kleinkinderen. 

Ga met God en hij zal met je zijn.
Jou nabij op al je wegen.
Met zijn raad en troost en zegen.

Susanne Freytag
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Verjaardagen van kinderen tot 12 jaar voor september en oktober:

September: Ellemieke Boutkan wordt 11 jaar en Demi Bodelier wordt 10 jaar,
Oktober: Carlotta Walenciak wordt 9 jaar

Gezien door de ogen van een vrouw
Een week met vakantie naar Engeland. Met onze zoon Frank uit Amsterdam was 
ik in het ons bekende kleine houten chalet in Kingsdown boven Dover in Kent. 
Een bijzonder warme week.
Wij bekijken graag historische gebouwen. Naar Sandwich dus, een stadje boven 
Kingsdown. Daar hoorden wij dat de 4de Earl of Montagu in 1762 de sandwich 
heeft ontworpen. Hij zat aan de speeltafel en wilde iets eten. De Earl vroeg toen 
om enige plakken vlees, geserveerd tussen een paar gesneden boterhammen. Hij 
wilde zijn gokspel niet onderbreken. Dat was het ontstaan van de sandwich!
Voorts staat in de buurt van Sandwich een plaatsnaambord waar het gehucht Ham
en het grotere Sandwich op staan. En wat zie je daar op de wegwijzer staan: 
“HAM SANDWICH”.
Museum The Guildhall is zeer boeiend. Onder andere een oude rechtbank in 
volle glorie mochten wij onder begeleiding bekijken. Een geweldig 
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gebrandschilderd raam, een hoog podium voor de rechters en de houten stoeltjes 
voor de beschuldigden en de kijkers. Bovendien een paar grote schilderijen. Wij 
waren onder de indruk.
Eveneens een paar middeleeuwse kerken gezien. We kwamen ogen te kort.

Ondanks de hitte, een weekje om blij aan terug te denken.

Sonja de Kort.

Bijna 3500 truien 

Margreet Paauwe interviewde
haar oma “onze” 
Greet Droogendijk  
i.v.m. het truienproject.

‘3.409 truien zijn er al
vertrokken!’ vertelt oma trots!
Op 1 juli wordt er al 23 jaar
gebreid. Met veel liefde en zorg
breit en haakt oma de mooiste
truien (en sjaals) voor kinderen
in Armenië. Dan zijn de winters
niet zo koud. Vroeger gingen de
truien naar Namibië. In het begin
breiden ze met 6 vrouwen, nu
zijn ze nog met drie. Een
levenswerk dat je jong houdt. 

Kinderkamer opgeknapt.
Veel reacties had ik niet op mijn oproep, mee te helpen bij een Presentproject, om
een kinderkamer op te knappen. Het was immers midden in de vakantietijd. Maar
Thomas, die al bij eerdere projecten had meegeholpen reageerde enthousiast en 
zo togen we op een zaterdagochtend met zijn tweeën naar de woning van een 
moeder en haar driejarig dochtertje, om ervoor te zorgen, dat het dochtertje 
eindelijk in een voldoende groot eigen bed kon slapen, want ze was uit haar 
babybedje gegroeid. Eerst moest een geschikt bed – en zo mogelijk ook nog een 
kast voor haar kleren en speelgoed – worden gekocht en vervolgens moest een 
oude kast in de beoogde kamer worden afgebroken, zodat het nieuwe bed en 
eventueel de kast konden worden samengebouwd en geplaatst.  Rekening 
houdend met het beperkte budget lukte het zowel een bed als een kast te kopen 
die aan de voorstellingen van de moeder voldeden en Thomas toonde zich 
vervolgens als zeer ervaren, niet alleen in het afbreken van kasten maar ook in 
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het opbouwen vanuit een bouwpakket. De jonge moeder hielp ook mee en zo 
lukte het aan het einde van de dag bed en kast voor de kinderkamer klaar te 
hebben.
Het meisje was er heel gelukkig mee en toonde de kamer de volgende week vol 
trots aan de medewerker van ‘WijEindhoven’. En Thomas en ik waren blij, dat 
wij het meisje gelukkig hebben kunnen maken.
Nu wachten we op nog meer enthousiaste mensen, om op een nog te bepalen 
(zater)dag in oktober een wat groter klusproject voor Present te kunnen 
aanpakken – er zijn altijd mensen die hulp nodig hebben, maar geen netwerk 
hebben van waaruit ze hulp kunnen krijgen. 

Annegret Hoyer 

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

Lutherjaar nogmaals beleven

De gekte van het Lutherjaar 2017 is voorbij, dus kunnen we nu de kans grijpen 
om alle gerestaureerde Lutherplaatsen en de mooie tentoonstellingen in alle rust 
te bezoeken en te bekijken. De prijzen zijn intussen ook mooi tot rust gekomen! 
Voor slechts € 550 geheel verzorgd uit en thuis, inclusief vervoer, 
hotelovernachtingen en div. maaltijden.

Rondje Lutherland
We brengen zes dagen met elkaar door op plekken die een grote reputatie hebben 
in Lutherland, namelijk Wittenberg (Luthers “standplaats” als predikant en 
hoogleraar), Eisleben (geboorte- en sterfplaats), Erfurt (waar Luther in 1505 in 
het Augustijnerklooster intrad) en de Wartburg (waar hij ondergedoken zat en 
waar hij het Nieuwe Testament in het Duits vertaalde).
Een must voor Lutheranen en voor iedereen die geïnteresseerd is in de 
geschiedenis van de Reformatie en belangstelling heeft voor cultuur en 
geschiedenis in het algemeen.
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Elsa Aarsen-Schiering: “Op basis van de ervaringen uit 2015 kunnen we zeggen: 
het is ook oergezellig om met z'n allen zo’n reis te maken! Voor wie destijds 
meeging: we gaan enkele “nieuwe” plekken bezoeken...”

Reisdagen: 6 dagen/5 nachten. 

 Zaterdag 20 okt. – vertrek naar hotel in Dessau, bekend vanwege de 
kunststroming “Bauhaus”
Aankomst ongeveer 17:00 uur (lunchstop onderweg; verder koffie- en toilet-
stop, maar geen educatief bezoek aan het één of ander)
Diner in hotel.

 Zondag 21 okt. – ’s ochtends vroeg naar de dienst in de Slotkapel in 
Wittenberg (bronzen deuren met de 95 stellingen). Zwarte klooster, daarna 
bezichtiging van de historische plekken in deze stad (huis Luthervriend 
Cranach, “Luthergarten” met Amsterdamse boom…)
In de middag ook naar de Panometer – een groot panorama over Wittenberg in
de tijd van Luther
Diner in hotel.

 Maandag 22 okt. – de koffers gaan de bus in, want de komende 3 nachten 
slapen we in Friedrichroda.
Onderweg naar Eisleben – bezoek geboorte- en sterfhuis van Luther
Bezoek aan de doopkerk Petri und Pauli Kirche (o.a. met de "Luthertaufstein" 
– de Lutherdoopsteen)
Gelegenheid voor museumbezoek of rondwandelen
Diner in hotel.

 Dinsdag 23 okt. – Langs Stotternheim – bezoek aan de “Lutherstein” – 
Erfurt – Augustinerkloster – met rondleiding
Kerken op de Domplatz bekijken o.l.v. Elsa/Andreas
Middag vrij om te winkelen, terrasjes te bezoeken enz.
Diner in hotel.

 Woensdag 24 okt. - De Wartburg – rondleiding Eisenach – Luthermuseum / 
Bach Haus / Georgen Kirche / Nicolai Kirche (hier werd Bach gedoopt)
Diner in hotel

 Donderdag 25 okt. – naar de Salzunger zoutgrotten – we gaan 8oo meter de 
grond in om zoutsteenformaties van miljoenen jaren oud te zien
Terugreis (late lunch onderweg inbegrepen).

De reis gaat per luxe touringcar, vertrek is zaterdagochtend 20 oktober vroeg 
vanaf de hoek Dintelstraat/Rooseveltlaan, Amsterdam (vlakbij de Maarten 
Lutherkerk).
Aankomst in Amsterdam donderdagavond 25 oktober ca. 21:00 uur.
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Reisleiding: drs. Elsa Aarsen-Schiering, dr. Andreas Wöhle en
mw. Dolly van de Laar.

Reissom € 550,-. Voor eenpersoonskamers wordt een toeslag berekend. In het 
bedrag inbegrepen: reisleiding, de busreis zelf, overnachtingen in de hotels, 
ontbijt en diner in de hotels en de lunch op 25 oktober en entreeprijzen voor de 
verschillende te bezoeken plekken.
Ook inbegrepen: een map met achtergrondinformatie over Luther en de te 
bezoeken plaatsen. Lunches zelf te betalen - het is makkelijk in de stadjes een 
leuke plek te vinden.

De excursies zijn prima te doen als je goed ter been bent. De klim naar de 
Wartburg is pittig; er zijn ook behoorlijk wat trappen in het kasteel. Ook in de 
Lutherstadjes worden grote stukken gewandeld. Een goede conditie is dus 
noodzakelijk.

Er zijn nog enkele plekken! Wacht dus niet langer en meld je aan bij 
Elsa Aarsen, e-mail e.aarsenschiering@upcmail.nl

Op maandag 17 september, is een informatieavond van 19:00 – 21:00 uur in 
Amsterdam waarop u met uw reisgenoten en de reisleiding kennis kunt maken en
waarin we ons inhoudelijk voorbereiden op onze reis.

Zeker weten dat u een plek heeft? Maak dan een aanbetaling van €150,- over op 
banknummer NL 64 INGB 0004 8187 01 van R.G. van de Laar.

Het is weer voorbij die mooie zomer
Wie heeft er niet aan dit liedje moeten denken
afgelopen maanden. Hoewel niet iedereen altijd blij
was met de warmte. Het was snoeiheet! Zelfs de
kerkgebouwen waren van binnen warm, met als
uitschieter de Utrechtse Dom, waarvan het uurwerk
tot stilstand kwam door de hoge temperatuur.

De schepping komt nu weer op adem in dit deel van
de wereld - en we gaan weer kerken in Heusden, om te beginnen met de 
kerkendag in Heerlen. Heeft iedereen zich al opgegeven? Ook spijtoptanten 
kunnen nog mee, er rijden diverse auto’s in de vroege ochtend naar het verre 
zuiden.
De eerste dienst in ons kerkje in Heusden is op 9 september om 10:30 uur.
Gea Voerman-van Haselen gaat hierin voor.
Noteer ook vast de dienst bij Hervormingsdag, inmiddels traditioneel een 
gezamenlijke protestantse dienst op 28 oktober om 10:00 uur in de Grote of Sint 
Catharinakerk.
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Heren zangers.... Meldt u aan!!!
Zoals ieder jaar is het de bedoeling om een
vierstemming kerstkoortje te vormen voor de
Kerstdienst op 25 december. We zingen liederen uit
diverse tradities, gecoacht door zangpedagoog Jaap Smit
en begeleid door organist Joop de Zwart. Repetities zijn
vanaf eind oktober, eens per week op dinsdagavond. 
Lijkt het je wat om mee te doen? Ken je een goede bas
of tenor voor wie dit een leuk en overzichtelijk project
is? 
Laat het weten aan:
Herma Haaksema of Klazien Laansma.

Nijmegen:

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

Agenda

Zaterdag 8 september Open Monumentendag
Voor Open Monumentendag 2018 is als thema gekozen: ‘In Europa’. Met dit 
thema sluit de Open Monumentendag in Nederland aan bij het Europese Jaar van 
het Cultureel Erfgoed. De Lutherse Kerk is ook dit jaar weer met Open 
Monumentendag van 10-17 uur geopend. Wie als vrijwilliger op deze dag een 
paar uren mee wil helpen is van harte welkom. 
Aanmelden bij Susanne Freytag (s.freytag@gmx.net of  06-4395 52 83) 

Zondag 16 september
Na de dienst zal Irene Oosterveer een toelichting geven op de jaarrekening van 
de Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland. Nadat de jaarrekening in de 
kerkenraad is vastgesteld wordt de jaarrekening in alle kernen gepresenteerd en 
toegelicht en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen.

Facebookpagina kern Nijmegen
Niet iedereen weet dat onze kern een pagina op Facebook heeft. Op die pagina 
worden af en toe wat foto’s geplaatst en andere kleine berichtjes. Ook doe ik daar
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soms kort van te voren een kleine aankondiging van het thema van de 
aankomende dienst. Kijk dus van te voren er even naar. 
Je hoeft niet zelf op facebook te zitten om die pagina te kunnen bekijken. Het is 
een openbare pagina die je kunt vinden op:  
www.facebook.com/LuthersNijmegen/ Facebook probeert je te laten aanmelden 
maar wanneer je op ‘niet nu’ klikt kan je de pagina gewoon bekijken.
Wie zelf op facebook zit kan de pagina liken. Wie dat wil kan daar ook op 
reageren of zelf iets aan de pagina bijdragen.

Susanne Freytag

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

In het bronsgroen eikenhout…

Heel langzaam komen gemeenteleden
weer terug van een welverdiende
vakantie. Waar hebben we ons wel mee
beziggehouden. De één heeft genoten
van de natuur, anderen hebben een goed
boek gelezen. 
Ik ben bezig met een spannend maar
ook tot nadenken brengend boek van de
bekende schrijver Dan Brown. Zoals vaker bij hem wil hij de fundamenten van 
ons geloof ter discussie stellen en dat kan geen kwaad. Het is verfrissend om 
telkens weer na te denken waar we in geloven en wat betekent religie in deze tijd 
waarin wetenschap en theoretische kennis van de hele kosmos steeds meer ons 
geloof op de proef stelt. Ben je bereid om mee te denken of laat je je door het 
materialisme van de wereld om ons heen weg jagen uit de kerk?
Ondanks het feit dat mensen afhaken komen er toch ook weer mensen bij, die 
zich in de rust en de uitdaging van onze liturgie laten beïnvloeden. 

U bent allemaal welkom om opnieuw contact te zoeken met de kerk, die ons een 
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alternatief wil geven voor het hedendaagse materialisme. De kerkdeur staat om 
de veertien dagen voor U open. Maar als dat u in één keer te ver gaat, bel de 
dominee eens op voor een gesprek. Probeer uw vooroordelen tegen de kerk eens 
te toetsen aan de huidige realiteit. U bent welkom!

Ds. Willem Boon

Collecten voor de komende tijd:

 2 sept.  Lutherse Werkgroep Kerkmuziek. Vanaf 1946 zet deze stichting zich 
in voor de verbreiding van Kerkmuziek, natuurlijk in het bijzonder van Lutherse 
Kerkmuziek, op diverse gebieden is deze stichting actief en heeft in de loop van 
de jaren velen enthousiast weten te maken voor vocale en instrumentale 
kerkmuziek.

16 sept. Collecte vredesweek: Generaties voor vrede. Deze collecte is bestemd
voor het vredeswerk van Kerk in Actie = KIA en PAX, die zich beide namens de 
Prot. Kerk in Nederland inzetten voor de vrede. B.v. het werk van KIA partner 
“Spirit & Letter” in de Oekraïne die groepen jongeren traint in vreedzaam 
communiceren. In Nederland steunt KIA “De Vrolijkheid” die in AZC’s met 
ouder-kind projecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en 
kinderen bevordert. In Sebrenica  helpt het programma  “Dealing with the past” 
van PAX  slachtoffers van de oorlog en geeft ze de mogelijkheid hun verhalen te 
vertellen en emoties te verwerken.

30 sept. Kerk en Israël zondag. Het gesprek gaat altijd door. Veel mensen 
voelen zich verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met het volk en 
omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Maar ook voelen we 
ons verbonden met de Palestijnse Christenen en willen we opkomen voor hun 
recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit. Voor het komende jaar is het een 
speerpunt  om mensen te betrekken bij wat de  verbondenheid met Israël 
betekent.

14 okt. Wereldvoedseldag. Leven van Vis en Ecotoerisme in Nepal. De grond 
in de Rukum Regio in Nepal is arm en levert maar voor 6 tot 8 maanden voedsel 
op. 35 % van de kinderen onder de 5 jaar is ondervoed. In dit gebied ligt het 
Syarpumeer, dat heel geschikt is voor kweken van vis. Door verkoop hiervan  
krijgen de boeren meer inkomen. Dankzij ondersteuning van partnerorganisatie 
UMN op het gebied van landbouw, visserij en ecotoerisme stijgt het inkomen van
de bevolking en kunnen 1600 mensen voldoende voedsel kopen.

28 okt. Een verzoek van de Diaken van de Prot. Gemeente in Roermond. Ze 
verzoeken ons bij te dragen aan de begrafenis van een tot Christen gedoopte 
Iraanse vluchteling. Deze Naser, die aan hartfalen is overleden, wordt door de 
gemeente Heerlen in een naamloos graf begraven, omdat het gezin, dat pas in 
maart herenigd is en sinds 2 maanden in Heerlen woont, geen geld heeft voor de 
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begrafenis. De regel bij een dergelijke begrafenis: een naamloos graf: bij de 
begrafenis mag niemand aanwezig zijn en de grafplek blijft onbekend bij 
nabestaanden. In overleg met de gemeente Heerlen willen ze dit gezin tegemoet 
komen als onze kerkgemeenschap een graf huurt en zij de overige kosten voor 
hun rekening nemen. Dit is ondertussen gebeurd. De kosten zijn € 2.630,70. 
Omdat dit voor onze  kerkgemeenschap een hoog bedrag is verzoeken we u ons 
financieel te te helpen.

Keety Mulder

Vrijwilligerswerk in onze gemeente

Het leuke stukje over vrijwilligerswerk dat in de vorige Lutherroos stond, is 
geschreven door Anja Cox.

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  zie pag. 5.
Luthers Zuid-Nederland
Aanvang 10:30 uur

17 oktober (donderdag) ds. M. Schulz Fam. Marks 
Bergen op Zoom
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Kerkdiensten Eindhoven
Dommelhoefstraat 1A.Eindhoven.

Aanv. 09:30 u.
tenzij anders vermeld.

2 september 
14e zondag na Trinitatis

ds. S. Freytag en 
ds. W. Boon

Buitendag  zie pag. 5.
Luthers Zuid-Nederland
Aanvang 10:30 uur

9 september
15e. z. na. Trinitatis

ds. S. Freytag Viering Heilig Avondmaal

16 september
16e. z. na Trinitatis

dr. T. Akerboom [Nijmegen]

23 september
17e. z. na Trinitatis

ds. S. Freytag

30 september
18e. z. na Trinitatis

ds. D. Strasser [Son]

7 oktober
19e. z. na Trinitatis

GEEN dienst

14 oktober
20e. z. na Trinitatis

ds. S. Freytag “Marathondag” in Geldrop.
Viering Heilig Avondmaal

Kerkdiensten Heusden
Putterstraat 32, Heusden

Aanv. 10:30 uur 
tenzij anders vermeld.

2 september 
14e zondag na Trinitatis

ds. S. Freytag en 
ds. W. Boon

Buitendag  zie pag. 5.
Luthers Zuid-Nederland
Aanvang 10:30 uur

9 september
15e. z. na. Trinitatis

mw. Voerman [Utrecht] Orgel: J. de Zwart

23 september
17e. z. na. Trinitatis

mw.drs. E. Aarsen [A’dam] Orgel: J. de Zwart

7 oktober
19e. z. na Trinitatis

ds. S. Freytag

21 oktober
21e. z. na Trinitatis

ds. D. Strasser [Son]
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Kerkdiensten Nijmegen
Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen.

Aanv. 10:00 uur 
tenzij anders vermeld

2 september 
14e zondag na Trinitatis

ds. S. Freytag en 
ds. W. Boon

Buitendag  zie pag. 5.
Luthers Zuid-Nederland
Aanvang 10:30 uur

9 september
15e. z. na Trinitatis

Open monumenten 
weekeinde

16 september
16e. z. na Trinitatis

ds. S. Freytag Viering Heilig Avondmaal

30 september
18e. z. na Trinitatis

Andere bijeenkomst

7 oktober
19e. z. na Trinitatis

ds. H. Rijken

21 oktober
21e. z. na Trinitatis

ds. S. Freytag Aanvang 19:30 u.

Kerkdiensten Zuid-Limburg 
Meezenbroekerweg 87 Heerlen.

Aanv. 10:30 uur 
tenzij anders vermeld.

2 september 
14e zondag na Trinitatis

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

Buitendag  zie pag. 5.
Luthers Zuid-Nederland

16 september
16e. z. na Trinitatis

ds. W. Boon Viering Heilig Avondmaal

30 september
18e. z. na Trinitatis

Pastoor P. Coemans

14 oktober
20e. z. na Trinitatis

ds. W. Boon Viering Heilig Avondmaal
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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: klazieneke@gmail.com 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 24 september 2018.
Die editie geldt voor de periode van 14 oktober tot 2 december 2018.
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Retouradres  5626 BP 2
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