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Meditatie - De ster van Bethlehem 

Een groep jongeren wilde eens het kerstverhaal spelen. Ieder mocht een rol 

kiezen. Maria, engelen, herders, zelfs de vlo in het oor van de ezel vonden hun 

rol. “En Thomas, wat wil jij spelen in dit verhaal?” – “Ik zou graag de ster 

spelen”, antwoordde hij. “Hoe speel je een ster?” vroeg de predikant. – “Heel 

eenvoudig” antwoordde Thomas zachtjes, “je gaat op een stoel staan en je gaat 

stralen.”  

En dat heeft hij dan ook gedaan. Eerst aarzelend, verlegen, maar dan ging hij 

steeds helderder en krachtiger stralen, daar op die stoel, stil, een beetje eenzaam, 

maar stralend van vriendelijkheid. 

Ja, die Thomas wist, hoe 

belangrijk de ster in het 

kerstverhaal is. 

Wanneer we onze huizen 

voor kerst versieren dan 

horen sterren er zeker bij. 

Heeft u ook als kind 

sterren geknutseld voor de 

kerstboom of om aan het 

raam te hangen?  

De ster van Bethlehem 

heeft wetenschappers van 

alle tijden bezig gehouden. 

Door de tijden heen wordt er altijd weer gezocht naar een verklaring voor die 

ster. Als uitleg voor de ster van Bethlehem wordt er gesproken over 

verschijnselen als de supernova-explosie van een ster, een heldere komeet of een 

samenstand van planeten. Het is echter de vraag of het zoeken naar zo'n 

verklaring wel zinvol is.  

Maar laten we bij de Bijbel beginnen. De ster wordt alleen in het geboorteverhaal 

volgens Matteüs genoemd. Die ster maakt de wijzen erop attent dat er iets 

bijzonders is gebeurd. Overigens in de Griekse grondtekst van het bijbelboek 

Matteüs worden de wijzen uit het oosten met het woord ‘magoi’ aangeduid. In de 

nieuwe Bijbelvertaling heten de wijzen daarom geen ‘wijzen’ meer, maar 

‘magiërs’. We zouden hen misschien nog beter ‘wetenschappers’ kunnen 

noemen. ‘Magiërs’ waren de sterren-, natuurkundigen en artsen van die tijd. In 

die tijd gingen wetenschap en magie vaak nog hand in hand. De ster nu wijst 

deze wetenschappers uit het Oosten de weg naar Jeruzalem en uiteindelijk naar 

Bethlehem.  

Die ster maakte dat zij uit het Oosten, uit een ander land, naar Jezus toekwamen 

en daarmee liet de ster zien dat Jezus niet slechts de koning van de Joden was, 

maar de koning voor alle volken. 
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Of het nu om een herinnering aan een werkelijk plaatsgevonden 

natuurverschijnsel gaat of niet, de ster in onze huizen herinnert aan het hemelse 

licht dat ons de weg wil wijzen naar de vredevorst, naar hem die mens geworden 

is, om ons te verzoenen met God en onszelf. Dat is het ongehoorde van kerst. Dat 

een kind vrede in deze wereld brengt. Doordat Jezus als kind in onze wereld 

komt brengt hij ons mensen bij God.    

Sinds een paar jaar heb ik een Hernhutter ster in huis. 

Dat is een ster met 28 papieren punten die je elk jaar 

weer met splitpennen in elkaar zet, een ster met een 

lamp erin. Deze ster hangt in vele huizen en kerken 

vanaf de eerste advent om ons met zijn lichtschijn de 

weg te wijzen naar kerst, naar de Zoon van God voor 

ons geboren in onze donkere wereld. 

Een gezegende kerst gewenst, 

Ds. Susanne Freytag  

 

Leren van Luther 2018-2019 
 

Cursusdata: 

De bijeenkomsten in Eindhoven zijn van 14:30 – 16:00 uur 

De bijeenkomsten in Nijmegen zijn van 19:30 – 21:00 uur 
 

Eindhoven dinsdagen  11/12/18 15/1/19 12/2/19 12/3/19 

Nijmegen  dinsdagen  11/12/18 15/1/19 12/2/19 12/3/19 
 

Zie voor details:  de vorige editie van de Lutherroos. 
 

Cursuslocatie: 

Eindhoven: Oud-Katholieke kerk, Boschdijk 354 

Nijmegen: Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat 79 
 

Aanmelden: 

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

mailto:s.freytag@gmx.net


6 

Verjaardagen in Luthers Zuid-Nederland 

Wij vermelden de 75 jarigen en van 80 jaar en ouder. 

In de maanden december en januari hopen de volgende 

personen hun verjaardag te vieren. 

 

75-jarigen: in december en januari. 

Mw. A. Dubnik [Brunssum]. 

80-jarigen en ouder in december en januari. 

Mw. S.C. de Bruijn-van Dorp [Heerlen] 98. 

Mw. M.H. Theunissen-Pot [Wijchen] 83. 

Mw. K.S.M. Aschemeyer [Roosendaal] 83. 

Mw. P.W.M. Jager-van Voorthuisen [Geldrop] 85. 

Mw. O.J. Kirchheim-Vos [Brunssum] 82. 

Hr. P.M. de Kort [Eindhoven] 82. 

Hr. J.A. Kuijpers [Nijmegen] 85. 

Mw. E.G. Raat-Verhaaf [Roosendaal] 80. 

Mw. E.B.M.E. Jansonius-Lindman [Weert] 88. 

Mw. E.M. Kind [Putte] 85. 

Mw. H. Steensma-Heijers [Nuenen] 89. 

Mw. K.L.T.G. Oosterdijk-Verhagen [Nijmegen] 80. 

Mw. A.F. Kamp-Vasterd [Dinteloord] 97. 

Mw. B.E.M. Orthofer-Mävers [Bergenop Zoom] 80. 
 

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 
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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 

Agenda voor de komende weken  Locatie 

  28 nov. 19:15u. Project Cantorij oefenavond mw. Droogendijk 

  6 dec. 19:45u. Vergadering Kerncommissie mw. Hoyer 

 

  10 dec. 13:30u. Bijbelgespreksgroep  mw. Slagter 

  11 dec. 14:30u. Cursus Leren van Luther Oud-Katholieke kerk 

  12 dec. 19:15u. Project Cantorij oefenavond mw. Droogendijk 

  13 dec. 10:30u. Themabijeenkomst (incl. lunch) fam. Oosterveer 

 

  19 dec. 19:15u. Project Cantorij oefenavond mw. Droogendijk 

  23 dec. 14:30u. kerstherberg voor jong en oud Remonstrantse kerk 

 

  10 jan. 19:45u. Vergadering kerncommissie mw. Hoyer 

  14 jan. 13:30u. Bijbelgespreksgroep  mw. Slagter 

  15 jan. 14:30u. Cursus Leren van Luther Oud-Katholieke kerk 
 

Uit de kerncommissievergadering 

In de kerncommissievergadering van 8 november werd aandacht besteed aan: 

• de organisatorische zaken rond Eeuwigheidszondag.  

• de Adventsochtend op 13 dec. bij de fam. Oosterveer inclusief een lunch. 

Meer gegevens elders in dit blad. 

• de invulling van de advents- en kerstdiensten 

• de eerste opzet van de brief voor kerkbalans 2019. 

• de ringvergaderingen van de voormalige classis Peel en Kempenland. 

Jaarlijks worden er drie ringvergaderingen gehouden met een actueel 

thema. Wie interesse heeft kan daar aan deelnemen.  

• Diverse gemeentezaken, zoals de evaluatie van de Marathondag, de cursus 

Leren van Luther en de kerstkaart. 

Tom Tempelaar 
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Bijzondere collectes in de komende periode 

24 december, Kerstavond  

In deze DoReLu-dienst onder onze verantwoordelijkheid zal er gecollecteerd 

worden voor ons ‘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 deuren zijn in een 

blauwe kleur geschilderd 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   

27 januari  

is de werelddiaconaat collecte die bestemd is voor Noodhulp in Bangladesh. Het 

water is daar zowel vriend als vijand. Rivieren overstromen er regelmatig en 

maken het land vruchtbaar. Maar deze overstromingen kunnen ook een gevaar 

zijn voor de inwoners. Vooral door cyclonen die door de klimaatverandering in 

kracht en aantal toenemen.  

21 mei 2016 raasde er weer een cycloon over Bangladesh. Dankzij het 

waarschuwingssysteem en cycloonbestendige schuilplaatsen konden een half 

miljoen mensen op tijd wegvluchten. Maar de materiële schade was enorm.  

Via Kerk in Actie kunt u de Bengaalse organisaties steunen om de bevolking zo 

veilig mogelijk te laten leven in dit waterrijke land. 

 

Let op! 

U kunt uw bijdragen ook overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie 

met vermelding van het collectedoel.  

Ook voor Armenië dient u de diaconierekening gebruiken, want de speciale 

projectrekening is komen te vervallen. 

Adventsochtend 

Midden in de Adventstijd, op weg naar kerst, willen we een gezellige 

koffiemorgen houden. Dat zal zijn op donderdag 13 december vanaf 10:30 uur 

bij de fam. Oosterveer, Leeuwenbeklaan 14, Waalre. We beginnen met 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. 

Irene Oosterveer,  voorzitter@lutherszuiden.nl of 040-223 0960 

http://www.kinderhulparmenie.nl/
mailto:voorzitter@lutherszuiden.nl
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Verjaardagen van kinderen tot 12 jaar: 

december:  Jonas Garritsen 3 jaar 

   Bastian Pieter Tankink  11 jaar 

   Benedikt Walenciak  6 jaar 

   Dane Bodelier  4 jaar 

januari: Daan de Kort 12 jaar 

23 december kerstherberg: ‘Geen stille nacht’ – ‘Stille nacht, heilige 
nacht’ 

Vierde  adventszondag 23 december 2017 van 14.30 – 16.30 uur 

Kerkgebouw Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven 

 ‘Geen stille nacht’ is het thema van de 

kerstherberg dit jaar. De kerstherberg is geen 

gewone kerkdienst, maar een bijzondere 

bijeenkomst in de kerstsfeer voor kinderen, 

tieners en volwassenen. Dit jaar vindt de 

kerstherberg op 23 december, de zondag voor 

kerst plaats.  

Kinderen, tieners én volwassenen zijn van 

harte welkom. En neem je kennissen en 

vriendjes en vriendinnetjes mee. 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. De workshop zal gaan over de geschiedenis van het wereldberoemde 

lied ‘Stille Nacht, heilige Nacht’ dat dit jaar 200 jaar oud wordt.   

Natuurlijk is er voor iedereen wat lekkers te eten en te 

drinken. 

De middag wordt buiten afgesloten rondom de vuurkorf. 

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 s.freytag@gmx.net of bel 06-42955283  

Tot 23 december!  

De kerstherberg wordt door de Lutheranen in samenwerking met de 

Remonstranten georganiseerd.  
 

 

mailto:s.freytag@gmx.net
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Week van gebed voor de eenheid van kerken 20-27 januari 2019 

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de 

christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 

januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek 

Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. 

In Eindhoven vindt elke avond in deze 

week een gebedsbijeenkomst plaats. Het 

voorlopige rooster is als volgt? De 

eerste bijeenkomst op zondagavond zal 

bij ons in de kerk plaatsvinden. Een 

mooie gelegenheid voor ontmoeting met 

christenen uit de diverse kerken in onze 

stad. De bijeenkomsten beginnen om 

19:30u. Het voorlopige rooster (onder voorbehoud) is: 

zo. 20 jan  Evangelisch Lutherse Gemeente (Dommelhoefstraat) 

ma. 21 jan Oud Katholieke Kerk (Boschdijk) 

di. 22 jan. Baken (Mendelssohnlaan) 

wo. 23 jan. Lichtstad (Wegedoornlaan) 

do. 24 jan. GKV-Jacobuskerk (Orionstraat) 

vrij. 25 jan. Hermon (Poortakker) 

za. 26 jan. De Kapel/Jongerenhuis (Lodewijk Napoleonplein) 

zo. 27 jan. Catharinakerk (Catharinaplein) 

De verdere gegevens, vindt u straks op de website van de raad van kerken 

Eindhoven ( www.raadvankerkeneindhoven.nl  

 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

In Memoriam 

Christel Reijner-Dörfer 

4 oktober 1935 - 12 oktober 2018 

De mens die ze was. Zij was een oorlogskind en heeft moeten vluchten.  

Moeder met de kinderen op de vlucht; zij was toen 9 jaar en de jongste 9 maanden. 

Zij kwamen in Thüringen aan in een school. Daar was een potkachel en zij hadden 

verder niets … Vader kwam er lopend naar toe. 

Zij ging met haar vader naar het bos om een kerstboom te halen en die in huis te 

plaatsen. Zij hadden maar één kaars! En toen ze zo kerst aan het vieren waren, 

ging opeens de bel. Een jonge vrouw in witte kleren stond voor de deur met een 

mandje met appels voor ieder één. 

Zij was het “christkind“. 

http://www.raadvankerkeneindhoven.nl/
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Dit beeld is Christel altijd bij gebleven …. Zo zag voor haar kerst eruit! Ze kwam 

uiteindelijk bij familie in Bielefeld terecht. Daar heeft ze Johan leren kennen. Met 

hem is ze naar Den Bosch gegaan en later zijn zij in Son komen wonen. 

Christel was voor zichzelf en voor anderen niet altijd een makkelijk mens. Zij 

wilde lief en zorgzaam zijn maar dat lukte niet altijd. 

Christel en Johan waren beide actief in koren en in de cantorij Lumen, bezochten 

korendagen. Zingen en muziek waren belangrijk. Zij deden ook mee bij de 

activiteiten van de lutherse gemeente, zoals de buitendagen. Hadden daarbij veel 

lol. Christel bezocht ook nog, zo lang dat ging, de maandelijkse 65 plus 

bijeenkomsten.  

Na het overlijden van Johan verdween de vreugde uit haar leven. De jaren na zijn 

overlijden waren niet makkelijk voor haar. Ze woonden toen al in Veldhoven. 

Dochter Astrid, samen met haar vriendin Patricia en vele anderen hebben haar 

gesteund en geholpen, zo veel als dat ging. Zij wilde geen vreemde hulp accepteren. 

Zo was het toch mogelijk, dat ze in haar huis kon blijven. 

Op vrijdag 12 oktober begaf haar lichaam het en werd zij gevonden in haar huis. 

Door alle emoties heen mogen we dankbaar zijn voor het leven dat God haar 

heeft geschonken. In besloten kring hebben wij op 19 oktober afscheid van haar 

genomen. 

Wij wensen Astrid en familie veel sterkte met dit verlies. 

Ds. Susanne Freytag. 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Berichten uit Armenië. 

In Snogh, het dorp waar Ghuschick woont, hebben wij vanuit de Lutherse Kerk 

Eindhoven een bedrag geschonken aan de kleuterschool, daarvan is een mooie 

wasruimte gemaakt en zijn de wc-tjes met bijpassende wasbakken vernieuwd. 

Dat was een geweldige verbetering. 
 

In het verleden was er een jongetje David op de kleuterschool en later bij 

Ghuschick op de lagere school die overloopt in de middelbare school tot 18 jaar. 

David was een komediant, grappig en ondeugend. Op een dag was hij flauw 

gevallen in de klas van een collega van Ghuschick, die haar overstuur kwam 

roepen. Ze was heel erg geschrokken en kreeg hem niet wakker. 

Ghuschick, die David’s ondeugende streken meermalen had meegemaakt, kwam 

in de klas en gaf David een fikse draai om zijn oren en tot verbijstering van 

iedereen was David onmiddellijk weer springlevend. 

Toen deze David 18jaar was ging hij naar Rusland, studeerde er rechten, opende 

er een praktijk en woonde er tot zijn 40-ste jaar, kwam in de verleiding terug te 
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gaan naar zijn geboortedorp Snogh. Daar werd hij benoemd tot gemeentechef, 

(wat wij burgemeester noemen) en kwam weer in contact met zijn vroegere 

lerares Ghuschick, die hem vertelde over wat mensen in Nederland voor de 

school hadden gedaan. 

Op een dag kwam hij kijken en was zo onder de indruk van wat er netjes was en 

hoe armoedig de school er verder uitzag, dat hij in actie kwam. 

Hij zocht contact met zijn vrienden en oude studiegenoten in Rusland en vertelde 

over de school en in de kortste keren genereerde hij gelden om deze 

kleuterschool op te knappen. 

Toen Marijke, Hannie en Fred er in september kwamen, wisten zij niet wat ze 

zagen. Alle wanden geschilderd, laminaat parket op de vloeren, voor elk kind een 

eigen beukenhouten kastje. 

Beukenhouten meubeltjes, bedden (kleuters slapen er ’s middags nog), tafeltjes, 

stoeltjes en lambrisering. En op de zacht gele wanden, had een invalide 

kunstenares beeldschone sprookjes geschilderd in alle klaslokalen. 

Vrolijke gordijnen en beddengoed alles nieuw, dankzij de actieve nieuwe 

burgemeester David. 

Ghuschick was hem heel erg dankbaar; hij is de beste maatjes met haar, maar hij 

waarschuwde wel, zijn zoontje niet zo’n indrukwekkende klap te verkopen. 

 

Het had een enorme indruk gemaakt. 

Maar de school is prachtig. 

En de kinderen en staf zielsblij. 

Dank voor uw giften voor onze stichting Kinderhulp Armenië via onze diaconie 

ELG-Zuid-Nederland. 

Thea Dik. 

Stukje uit de nieuwsbrief van het Kinderfonds 

Na een 8 dagen durend werkbezoek in Armenië stapten wij, Hanny Duzink, Fred 

Zonneveld en Marijke Langenberg dankbaar en tevreden over de uitvoering van 

de diverse projecten uit het vliegtuig en zetten wij weer voet op Neerlands 

bodem. 

Wij mochten op vrijdagmiddag 22  september j.l. , Independance day in Armenië, 

de kindergarten in Saratak heropenen. 

 

Het kinderheim in Saratak- Gyumri. 

Toen wij 2 jaar geleden deze kindergarten een bezoek brachten, regende het 

zowel binnen als buiten. 

De school, die bezocht wordt door ong. 80 kleuters, zag er heel slecht en 

armoedig uit. De kozijnen hingen uit hun voegen, de ramen waren kapot en de 

verwarming was zo verouderd, dat hij niet meer functioneerde, zodat de school in 
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de winterperiode gesloten was. Het bestuur van Stichting Kinderhulp Armenië 

heeft hard gewerkt om deze school weer een “goede school” te laten zijn, 

tenminste aan de buitenkant. 

Wij hebben sponsors aangesproken en deze gevraagd ons te willen helpen bij de 

renovatie van deze school. 

Het eerste resultaat was een prachtige donatie van Stichting K.O.O.K uit 

Alkmaar, ook een hele fijne donatie vanuit Brabant Zrs. Meulmeesters Fonds, 

Lutherse Kerk, en van u, onze private sponsoren en van de stichting kinderhulp 

Armenië. 

Dit gezamenlijke bedrag werd door Stichting Wilde Ganzen aangevuld tot het 

bedrag van €16.000. Dit bedrag was nodig om de school van een nieuw stabiel 

dak te voorzien, alle kozijnen en ramen te vernieuwen en te voorzien van dubbel 

glas en ook alle deuren van kunststof te vernieuwen. 

Een nieuwe verwarmingsketel met in alle ruimtes nieuwe radiatoren 

completeerde het geheel. 

Dit alles onder de supervisie van de vader van onze contactpersoon Armine. 

Gezien door de ogen van een vrouw 

Mijn echtgenoot  Peter is al enige maanden ziek. Hij heeft de ziekte van 

Parkinson. Na te zijn gevallen heeft hij bijna acht weken in het Catharina 

Ziekenhuis in Eindhoven gelegen. Nu verblijft hij in Revalidatie Centrum 

“Brunswijck”. Daar wordt door het goed getrainde personeel mijn Peter geleerd 

hoe hij weer redelijk kan functioneren in het dagelijks leven. 

Na ongeveer zes weken mag hij dan weer naar huis. De ziekte kan niet echt 

genezen, maar wij blijven samen onze zegeningen tellen.   

Met Kerstmis vinden wij de vrede in ons hart wel weer terug. Dat hopen wij ook 

voor al onze gemeenteleden. De geboorte van Jezus blijft bijzonder. Dat willen 

wij graag vieren. Wij wensen u allen een Mooi en Gezegend Kerstfeest. 

Tevens voor het nieuwe jaar 2019 hopen wij dat het voor iedereen een zo gezond 

mogelijke en gezellige tijd zal worden. Niet altijd gemakkelijk, maar met enige 

geestelijke steun aan elkaar in onze gemeente zal het zeker lukken!! 

Gedichtje van de echtgenoot van Mariëlle Bijl: Jan Hilhorst 

Leven is 

Leven is worden 

Dansen en gaan 

Onbekommerd 

Naar daar 

Waar het verlangen eindigt   Uit: “Schrijfsels vanuit hartstocht” 

Sonja de Kort. 
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DoReLu-Projectkoor 

Ook dit jaar hebben we weer genoeg mensen bereid gevonden om een koor te 

vormen voor kerstavond. 

Fijn dat er zoveel mensen een paar avonden willen opofferen om alvast oude en 

nieuwe kerstliederen te repeteren voor de avonddienst op 24 december a.s. 

We zijn heel blij dat we weer repeteren in de voor ons vertrouwde huiskamer van 

mevr. Greet Droogendijk. 

We hopen met ons zingen een muzikale bijdrage te leveren aan een sfeervolle 

dienst. 

Iedereen van harte welkom om te komen luisteren en natuurlijk ook mee te 

zingen. 

Namens het koor:  Lia Eekel. 

 

Heusden 

Pastoraat mw. ds. S. Freytag 06-4395 5283 
Algemeen mw. H. Haaksema 073-511 7006 

Pastoraat / gastpredikanten mw. J. de Kruijf hannydk@planet.nl 
Diaconie mw. I.M. Veldkamp 06-4178 1214 
 

Kerstdienst in Heusden met koormuziek 

Advent staat weer voor de deur. Het minikoortje oefent vanaf november hard op 

de kerstliederen voor de kerstmorgendienst. Ds. Elsa Aarsen-Schiering gaat in 

deze dienst voor, terwijl Joop de Zwart voor de muzikale begeleiding zorgt. 

Frederik Hilwig laat een flinke kerstboom bezorgen – wie helpt er bij het 

opstellen en optuigen van de boom? 

In de dagen rond kerst verzorgt Hanny de Kruijf een kerststukje voor mensen die 

ons in Heusden niet meer kunnen bezoeken. Weet u nog iemand die onze 

aandacht nodig heeft? Geef het ons door!  

Wij wensen elkaar heerlijke kerstdagen en een gezegend nieuw jaar toe! 

Driekoningen – laatste dienst Dirk Strasser 

Als emeritus predikant is Dirk Strasser nog regelmatig bij ons voorgegaan. Nu is 

het mooi geweest, deze Driekoningendienst is de allerlaatste keer dat hij nog 

preekt in Heusden. Komt allen! We gaan op gepaste wijze afscheid nemen van 

onze ex-consulent en trouwe voorganger en raadgever. 
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Interkerkelijke gebedsdienst 

Een mooi bezinningsmoment in het diepst van de winter. Op 20 januari houden 

we in Heusden een interkerkelijke gebedsvesper samen met de grote PKN-

gemeente en de parochie van de Wonderbare Moeder.  

Nijmegen 

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

Agenda 

  11 dec. 19:30u. cursus Leren van Luther Lutherse-kerk 

  14 jan. 19:30u. kerncommissie .  

  15 jan. 19:30u. cursus Leren van Luther  Lutherse-kerk  

Uit de kerncommissie van 29 oktober. 

Maaltijdbijeenkomsten 

De eerste maaltijdbijeenkomst is gepland op donderdagavond 22 november. De 

uitnodigingen zijn aan een deel van de leden verstuurd. Als u dit leest heeft deze 

bijeenkomst al plaatsgevonden. In het volgend jaar zullen volgende 

maaltijdbijeenkomsten worden georganiseerd en zo gaan we de gemeente door.  
 

Terugblik 

De open monumentendag werd goed bezocht. Dankzij de verhuurcommissie was 

de kerk ook op zondag geopend voor bezoekers. Volgend jaar willen we ook 

kijken naar het thema van de Open Monumentendag en kijken of we daar bij 

inhoudelijk kunnen aansluiten.  
 

Verhuur 

De verhuur begint aan te trekken. Graag laten we ons op de komende vergadering 

informeren door de verhuurcommissie. 
 

Samenwerking 

Op onze volgende vergadering in januari gaan we het hebben of het goed is om 

samenwerking met anderen te gaan zoeken  
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Werkzaamheden in 
Luthers Nijmegen  

Op 15 oktober 2018 rijdt 

een hoogwerker de 

Lutherse Kerk in Nijmegen 

binnen. Precies een maand 

later gebeurt dat opnieuw. 

Waarom? Wat is er aan de 

hand?  

Zo’n vijftig jaar na de 

laatste grote opknapbeurt 

van de kerk viel de 

latexverf van het plafond. 

In het voorjaar werd 

besloten de bogen van het liturgisch centrum grondig te restaureren. Dat was 

werk voor een deskundige en daar hing een fors prijskaartje aan. 

 

Maar in de lente van 2017 was het resultaat er ook naar. Er werd een kleuren-

onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke kleurstelling. Het typisch zeventiger 

jaren donkerrood op de bogen werd vervangen door een combinatie van 

grijstinten en een lichte tint op de muren.  

Voor verder binnen schilderwerk werden offertes aangevraagd in de hoop dat het 

werk subsidiabel zou zijn, maar de kosten bleken zo hoog zijn, dat dat ten koste 

zou gaan van het noodzakelijke groot onderhoud van het kerkgebouw. Wat nu? 

In de commissie die zich inzet om het kerkgebouw te restaureren werd het stoute 

plan geboren om te proberen enkele personen te mobiliseren om het werk te 

klaren. Er werd een kleurenplan gemaakt en in de herfstvakantie (15-18 oktober 

2018) werd een begin gemaakt met het schoonmaken en schilderen van de kap 

van de kerk. Het bouwen van steigers was geen optie, want het gebruik van het 

kerkgebouw moest zo goed mogelijk door kunnen gaan. Dus er werd 15 oktober 

een hoogwerker de kerk ingereden. In het stucwerk van het plafond waren enkele 

gaten die gedicht moesten worden en het schoon maken en schilderen van de kap 

bleek meer werk dan gedacht. Vandaar dat er meteen een tweede week werd 

gepland om het werk voort te zetten en ook de muren onder handen te nemen. 

Dus op 12 november kwam opnieuw een hoogwerker in de kerk te staan. 

Wie zijn die personen die dat schilderwerk uitvoeren? Dat zijn de leden van de al 

genoemde restauratiecommissie: Dick Akerboom, Leo Peters en Tom Smits. 

Gerard Alofs en Wilbert Penninx  zorgen voor de inwendige mens. Maar de 

belangrijkste persoon is Ton van den Hout die in de bak van de hoogwerker 

kruipt en het hoge schilderwerk doet. De anderen blijven dichterbij de grond of  

werken vanaf ladders. Alle zes zijn rooms-katholiek en hopen met dit werk voor 
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de Lutheranen van Nijmegen een volle aflaat te verdienen. Wij hopen deze twee 

week al het hoge werk te kunnen afronden en dan blijven nog over de balkons en 

de hal etc.  

In het voorjaar beginnen ook de 

werkzaamheden aan de buitenkant van het 

gebouw. In het verleden is een groot deel 

van de leien vervangen door singles, maar 

die zijn totaal versleten. Er is voor gekozen 

de oorspronkelijke dakbedekking te 

herstellen en dat waren leien.  

In de komende maanden wordt geprobeerd 

een deel van de kosten bijeen te brengen 

door het verwerven van sponsorgelden. Wij 

hopen dat het gebouw er in september 2020 

weer goed bijstaat, want op 14 september 

van dat jaar zal het exact 350 jaar geleden 

zijn dat de Raad van de stad Nijmegen aan 

de Lutherse gemeente de vrijheid van 

openbare uitoefening van haar godsdienst 

toestond. En dat is volgens mij een feestje 

waard in een geheel opgeknapt kerkgebouw, dat ook een huis in en voor de buurt 

wil zijn en een plek waar ook mensen aan de rand van onze samenleving zich 

thuis weten . 

Dick Akerboom 

Week van gebed 

De bijeenkomst in het kader van 

de week van gebed voor de 

eenheid van de kerken wordt dit 

jaar op donderdagavond 24 

januari 2019 gehouden. Deze 

bijeenkomst wordt dit jaar door 

de Nederlands Gereformeerde 

Kerk en de Russisch orthodoxe 

kerk georganiseerd en 

voorbereid. Tijd en locatie is op dit moment nog niet bekend. U kunt deze 

gegevens te zijner tijd op de website van de raad van kerken Nijmegen 

(www.raadvankerkennijmegen.nl) vinden. Het thema dit jaar is ‘Recht voor 

ogen’ dat door de kerken van Indonesië werd voorbereid.  

http://www.raadvankerkennijmegen.nl/
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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: 

9 dec. Stichting De Regenboogboom. Liny Coenen heeft ons vorig jaar over 

haar werk voor deze stichting verteld en ons droomdekentjes laten zien. Het is 

een landelijke stichting zonder subsidie, door het hele land met meer dan 125 

vrijwilligers. Ze bezoeken kinderen en ouderen die het moeilijk hebben in 

ziekenhuizen, blijf-van -mijn –lijf-huizen, Oranjehuizen, Moederhuizen, scholen 

en thuis. Vorig jaar hebben we ook al gecollecteerd voor deze stichting. Dit jaar 

collecteren we weer voor dit mooie doel, zodat de vrijwilligers weer dekens 

kunnen blijven breien, kristallen en cd’s kunnen uitdelen en mensen bezoeken. 

Meer informatie over deze stichting vindt u op : www.regenboogboom.nl  

25 dec. Kerstcollecte: Kerk in Actie (Geef licht aan kinderen in de knel). 

Kerst is het feest van het licht. Jezus werd geboren om Gods licht zichtbaar te 

maken voor iedereen. Wit u een licht zijn voor kwetsbare kinderen voor wie het 

leven vaak donker is? Met deze collecte kunt u licht geven aan  vluchteling-

kinderen in Myanmar. In het noordoosten zijn meer dan 120.000 Kachin, een 

christelijke minderheid, op de vlucht. Er zijn gevechten en hun dorpen zijn in 

brand gestoken. Onder hen zijn ook veel kinderen. Uw steun zorgt voor 

medicijnen en voedsel, een lichtpuntje in hun leven! 

Januari. SLOA. Dit is de Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en 

Activiteiten. Deze stichting subsidieert vakanties voor ouderen en gehandicapten 

en hun partners. Ook organiseren ze kleinschalige diaconale activiteiten zoals een 

dagje uit voor ouderen. U kunt meer informatie hierover vinden op 

www.sloavakantie.nl 

Natuurlijk kunt u uw bijdragen ook overmaken naar het rekeningnummer van de 

diaconie met vermelding van het collectiedoel. [zie pag. 23 ]. 

Bijbelquiz 

Deze vijfde regionale Bijbelquiz vond op 31 oktober om 19:45 plaats in de 

Ontmoetingskerk in Geleen. Omdat er in de kerkbladen niet over was 

geschreven, meenden Keety en ik dat het niet zou doorgaan. Tot we om kwart 



19 

over acht ‘s morgens werden gebeld door Willem Kostelijk, waarmee we onze 

deelname deze zomer blijkbaar al hadden afgesproken en die het wel direct in 

zijn agenda had opgeschreven. Dus een ‘PKN-Parkstadteam’ van iemand uit de 

Lutherse Kerk (Keety), de Tempspleinkerk (Willem) en de Pelgrimskerk (ik). 

Vroeger hadden we ons met een veel groter team al eens ingeschreven onder de 

naam ‘Wij willen winnen, wie niet?’ maar dat had ons weinig opgeleverd, en we 

beperkten ons om strategische redenen nu tot ‘Wij willen winnen’. De naam 

‘Parkstad’ vonden we te weinig creatief.  

Om kwart over zeven waren Keety en ik er al en we praatten met een kop koffie 

of thee bij met deze en gene, vooral met de nieuwe kapitein van het Leger des 

Heils. Hij heeft plannen om in elke kern met 10.000 inwoners een Corps te 

vestigen. Gebrek aan optimisme kun je hem niet verwijten in deze tijd waarin het 

het christendom nauwelijks meer lukt om mensen te bereiken. Willem en de 

andere ca. 30 deelnemers kwamen intussen ook binnen. Joke van der Steen, de 

organisatrice, was met quizmaster Jan Koning en een aantal anderen bezig alles 

klaar te zetten. Er waren uiteindelijk toch nog 7 teams, vooral uit de omgeving 

van Geleen.  

Er waren 35 vragen gegroepeerd om vijf thema’s. De vragen werden soms 

ingeleid door een filmpje, en er waren 4 keuzemogelijkheden. Meestal was het 

niet al te moeilijk, maar soms was het heel verwarrend en dat was natuurlijk de 

bedoeling. De vraag of Adam en Eva vegetariërs waren (dat waren ze, dat wist ik 

positief zeker), werd gevolgd door de vraag waarmee God hen kleedde toen ze 

uit het Paradijs moesten. Ik meende me wel te herinneren ‘met dierenhuiden’, 

maar het eerste antwoord deed me sterk twijfelen…. zo had niemand die beide 

vragen goed! 

Na een uurtje vragen invullen, overleggen en nadenken, was het weer tijd voor 

koffie of thee en bijkletsen en daarna kwam de uitslag. De laagste score per team 

was 22, de hoogste 28, behalve ons drietal. Wij hadden namelijk 31,6 gemiddeld. 

Omdat Keety en ik 32 punten hadden en Willem dus 31, hadden we alle drie ook 

nog de persoonlijke hoogste score. We kregen een boekje met ‘psalmen in 

gewone taal’. Op de vraag die ook nog de beslissing moest brengen tussen Keety 

en mij antwoordde ik net iets sneller dan Keety, zodat ik al weer een boekje 

kreeg ‘Uw volk is mijn volk’. Ik heb beloofd dat iedereen het mag lezen. 

Ik moet zeggen, dat we een kans hadden omdat het sterke team van de 

Vrijgemaakte Kerk helaas niet aanwezig was. Het was weer een gezellige 

bijeenkomst, waarbij je de gelegenheid hebt kennis te maken met andere 

gelovigen uit je omgeving. Tot de volgende keer dus. 

Ab Mulder 
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Huiskamerdienst Bergen op Zoom 

Info over huiskamerdiensten bij: 

mw. M. de Vries-Dix tel: 0165-552 392 

 
 
 
Aanv. 13:30 uur. 

   

14 december (vrijdag) ds. M. Schulz Mw. M. de Vries-Dix 

   

 

Kerkdiensten Eindhoven 

Dommelhoefstraat 1A.Eindhoven. 

 

Aanv. 09:30 u. 

tenzij anders vermeld. 
   

2 december 
1e Advent 

ds. A.C. Thimm-Stelwagen DoReLu-dienst 
Aanv. 10:30 u. 

9 december 
2e Advent 

ds. R. van Andel DoReLu-dienst 
Aanv. 10:30 u. 

16 december 
3e Advent 

ds. S. Coenradie DoReLu-dienst 
Aanv. 10:30u. 

23 december 
4e Advent 

Ds. S. Freytag / 
 ds. S. Coenradie 

DoReLu-dienst 
Kerstherberg 
Aanv. 14:30u. 

24 december 
Kerstavond 

ds. S. Freytag DoReLu-dienst 
Aanv. 20:00u. 
mmv. DoReLu-projectkoor 

25 december 
Kerstmorgen 

Ds. A.C. Thimm-Stelwagen DoReLu-dienst 
Aanv. 10:30u. 

30 december 
 

Ds. S. Coenradie en 
Ds. R. van Andel 

Oliebollendienst bij RE 
Aanv. 11:00u. 

6 januari 
Epifanie 

Ds. S. Freytag DoReLU-dienst 
Aanv. 10:30u. 

13 januari 
1e. z. na Epifanie 

Ds. W. Boon Viering Heilig Avondmaal 

20 januari 
2e. z. na Epifanie 

Dr. T. Akerboom 
[Nijmegen] 

 

27 januari 
3e. z. na Epifanie 

Ds. S. Freytag  
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Kerkdiensten Heusden 

Putterstraat 32, Heusden 

 
Aanv. 10:30 uur 
tenzij anders vermeld. 

   

2 december 
1e Advent 

mw.ds. B. v. Litsenburg 
[Eindhoven] 

Viering Heilig Avondmaal 
Orgel: B. de Rooij 

16 december 
3e. Advent 

Hr. Tj. Broekema [Zutphen] Orgel: H. v. Rossum 

25 december 
Kerst 

Drs. E. Aarsen ‘[A’dam] Orgel: J. de Zwart 

6 januari 

Epifanie 

Ds. D. Th. Strasser [Son]  

20 januari 

2e z.n. Epifanie 

Dienst vd eenheid van 
Christenen 

Hervormde kerk  

Aanv. 17:00 uur 
 

 

Kerkdiensten Nijmegen 

Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen. 

 

Aanv. 10:00 uur  
tenzij anders vermeld 

   

2 december 
1e. Advent 

ds. S. Freytag Viering Heilig Avondmaal 

16 december 

2e. Advent 

ds. H. Rijken Orgel: hr. Quaijtaal 

25 december 

Kerst 

ds. S. Freytag Viering Heilig Avondmaal 

6 januari 

Epifanie 

ds. J. Ruijs  

20 januari 

2e z.n. Epifanie 

ds. S. Freytag  

3 februari 

4e. z.n. Epifanie 

ds. S. Freytag  
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Kerkdiensten Zuid-Limburg 

Meezenbroekerweg 87 Heerlen. 

 
Aanv. 10:30 uur  
tenzij anders vermeld. 

   

9 december       2e. Advent Ds. W. Boon Viering Heilig Avondmaal 

25 december             Kerst ds. W. Boon Viering Heilig Avondmaal 

6 januari               Epifanie ds. W. Boon  

20 jaunari 
2e z.n. Epifanie 

ds. W. Boon  

3 februari 
4e. z. na Epifanie 

ds. W. Boon Viering Heilig Avondmaal 

   

Ingezonden kerstwens 

Kerstrecept 
Een lichte basissaus bereiden met Geven en Nemen. 
Deze rijkelijk bestrooien met Begrip en Medegevoel. 
Het geheel op hoog vuur laten pruttelen en af en toe roeren. 
Niet laten aanbranden, maar opletten dat de vlam niet dooft. 
Nu een rijke verscheidenheid aan kruiden toevoegen: 
1 lepel Tolerantie 
1 lepel Geduld 
1 lepel Vertrouwen 
1 scheutje Respect 
En als laatste toevoegen: 
Alle Liefde die je in huis hebt. 
Ten slotte het geheel flamberen met een flinke portie humor. 
 
Fijne Kerstdagen 
 

Van de redactie 

De redactie wenst al haar lezers  
fijne feestdagen in december 
en een heel gezond nieuwjaar 2019 
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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 

NL57 RABO 0373 7110 26.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) 

Martin de Groot (redacteur) 

Irene Oosterveer (tekstcorrectie) 

Redactieadres: 
Redactie Lutherroos 

p/a Vennekerhei 39 

5508 WB Veldhoven 
redactie@lutherszuiden.nl 

 

De volgende editie kopij aanleveren vóór 10 januari 2019. 

Die editie geldt voor de periode van 2 februari tot 7 april 2019.  
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Retouradres  5626 BP 2 
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