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Bĳ de voorplaat
Een duif boven de wolken is niet mogelĳk, 
of is het wat wĳ niet zien daardoor wel 
mogelĳk?

Mag  ik  mij   even  voorstellen:

Jouk Boon, geboren 1981 te Winschoten.
Opgegroeid in de pastorie in diverse plaatsen.

Wat is het, waarom kunst ons mensen “nog” 
fascineert? Of het nu gaat om de beeldende 
kunst, letteren of muziek.
Zelf zie ik het als een toevoeging van onze 
communicatiemogelijkheid, bijvoorbeeld: 
een mooie zomerse avond, maar wat is er 
nu precies zo mooi?
Kunst geeft op haar manier hier invulling 
aan. Dus geen weergave van de werkelijk-
heid, maar van ons gevoel, dat niet altijd in 
woorden is uit te drukken. Een “taal “ die 
iedereen begrijpt.

Als je dan van plan bent iets anders te schilde-
ren en er komt uiteindelijk een duif uit met 
zonnestralen in de vorm van een kruis kun 
je oprecht zeggen dat de Heilige Geest hier 
zijn werk heeft gedaan.
Dit brengt mij op het gevoel van Pinksteren 
toen de Heilige Geest in ons midden kwam
.

Jouk Boon

Oproep:
Uw verhaal over een Vakantiekerk

Bezoekt  u  tijdens  uw  vakantie  of  dagje  uit 
wellicht  een  andere  kerk  dan  uw  eigen 

kerk  op  de  normale  zondagen?  Dan  heeft  u 
vast  wel   een  mooie  ervaring  opgedaan.

Misschien woonde u een kerkdienst bij en 
sprak met gemeenteleden over hun kerkgang.
Het kan ook zijn dat u alleen maar de 
schoonheid van de kerk bewonderde en werd 
geraakt door de architectuur of een interessant 
stukje historie ontdekte.
Kortom, gemeenteleden worden van harte 
uitgenodigd om hun ervaring met ons te delen.

Vanaf de volgende uitgave starten we de 
rubriek ‘Vakantiekerk’ in de Lutherroos . 
De redactie laat zich graag verrassen door 
uw leuke en interessante verhalen.
Daarom bevelen wij deze rubriek van harte 
bij u  aan.

De redactie ziet ook uw ervaring vanaf heden 
graag tegemoet.
Stuur uw verhaal en als dat lukt een mooie 
foto naar: redactie@lutherszuiden.nl
Hartelijk dank.

De Redactie

Afgelopen zomer in een klein plaatsje in de Dordog-
ne in Frankrijk oefende een koor in een enorme kerk. 
We stapten naar binnen en hebben daar een uur naar 
mogen luisteren. Schitterend mooi! Jammer dat we 
er toen niet aan gedacht hebben een foto van de bui-
tenkant van de kerk te maken.

Martin de Groot
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Wilt u ook de Lutherroos ontvangen?

U kunt altĳd contact opnemen met één van de predikanten.

U kunt vriend of lid worden van de Evangelisch-Lu-
therse Gemeente.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris. 
Vrienden en leden ontvangen automatisch de Lutherroos.

Daarnaast kan iedereen die geïnteresseerd is aangeven 
de Lutherroos te willen ontvangen.
Wilt u dan uw naam, adres, en geboortedatum opstu-
ren naar: secretariaat@lutherszuiden.nl
Er zĳn geen abonnementskosten maar een bĳdrage 
aan de kosten van het blad in de vorm van een gift is 
van harte welkom.

Digitaal en op papier?
Ontvangt u de Lutherroos op papier en wilt u het blad 
ook digitaal ontvangen geef dit dan via een e-mail met 
uw naam en uw e-mailadres door aan 
redactie@lutherszuiden.nl.

Bĳdrage aan de kosten van het kerkblad:
NL87 INGB 0001 1373 31
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland, Eind-
hoven

Colofon
De Lutherroos is een uitgave van de Evangelisch-
Lutherse Gemeente Zuid-Nederland en verschĳnt zeven 
maal per jaar en wordt toegezonden aan (doop)leden 
van de gemeente en aan belangstellende relaties.
Overname van artikelen en/of foto’s is toegestaan mits 
met vermelding van“Lutherroos” en het editie-nummer.

Redactie Lutherroos:
Dick Eekel (hoofdredacteur)
Irene Oosterveer (tekstcorrectie)
Martin de Groot (eindredacteur)
Susanne Freytag (lid)
Willem Boon (lid)

Redactieadres:
p/a Vennekerhei 39
5508 WB Veldhoven
redactie@lutherszuiden.nl

Adrescorrectie en/of klachten over toezending: 
Hr. T. Tempelaar, Amerlaan 2
5626 BP Eindhoven
secretariaat@lutherszuiden.nl

Oplage: 600 exemplaren

Kopĳ aanleveren voor de volgende editie:
vóór 10 juni 2019.
Die editie geldt voor de periode
van 7 juli tot 1 september 2019.
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Meditatie:

Pinksteren

T
oen  ik  nog  in  opleiding  was  voor  het 
predikantschap  had  ik  in  mijn  toen
malige  gemeente  de  opdracht  onder 
andere  het  zondagsschool  werk  te 

doen.  Mijn  idee  was  om  het  met  de  kinderen  wat 
spannender  te  maken,  dan  toen  in  die  gemeente 
de  gewoonte  was. 

Gedachtig aan het bijbelverhaal over Pinkste-
ren liet ik de kinderen met geel papier vlam-
men maken en liet ze allemaal tijdens de 
kerkdienst de kerk in rennen om zo de kerk-
dienst te laten verstoren. 
Daaarbij ging het er iets wilder aan toe als in 
de afbeelding, die hierbij geplaatst is. De pre-
dikant reageerde er 
wel goed op en vroeg 
mij tijdens dit mo-
ment, wat de bedoe-
ling hiervan was en ik 
vertelde aan de ge-
meente dat de kinde-
ren uitgebeeld hadden 
dat de Geest van God 
plotseling en op onver-
wachte momenten en 
plaatsen kon gaan 
waaien.

Nu, zoveel jaren later, 
bedacht ik, terugdenkend aan die kerkdienst, 
dat de kinderen daarin gelijk hadden. Pinkste-
ren was geen eenmalig statisch gebeuren maar 
een stormvlaag of een opflakkerend vuur dat 
de gemeenschap rondom God wakker houdt.

De wereld die wij kennen is geen afvalproduct 
van een onbelangrijke ster aan de rand van de 
Melkweg. De wereld zoals wij die kennen is 
een plaats waar mensen rondlopen en telkens 
weer geprikkeld worden over de zin van deze 
wereld na te denken. We realiseren ons dat wij 
een plaats om te wonen moeten bieden en op 

allerlei wijzen horen wij over een scheppende 
macht, die ons ethische richtlijnen schenkt om 
het leven een zinvollere vorm te geven. 
En, omdat de mens van jongs af aan geleerd 
heeft naar verhalen te luisteren, zijn veel ver-
halen verder verteld om iets te begrijpen wat 
ons bezig houdt.

Verhalen over torens 
die opgebouwd wor-
den, of in elkaar stor-
ten, verhalen over 
mensen op ladders 
naar boven en wor-
stelende mensen met 
God. En liederen over 
vuur en ijzer en over 
vlammende mensen 
vervuld van een bood-
schap.

Pinksteren is niet een 
zeer drukbezochte christelijke feestdag in de 
kerk. Maar het zou jammer zijn te bedenken, 
dat we met Pinksteren te druk bezig zijn om 
naar de kerk te gaan.

ds.Willem Boon 



Verjaardagen in Zuid-Nederland

01 juni	 87	 Mevr. O.M.D. van der Horst - Veeneman	 Malden

01 juni	 80	 Dhr. K.F.K. Schössow	 Eindhoven

02 juni	 85	 Mevr. E.E. Bobke	 Hulsberg

02 juni	 85	 Mevr. J.C.S. Kuipers - van Eenennaam	 Nijmegen

03 juni	 83	 Dhr. M.W. Boer	 Brunssum

05 juni	 82	 Dhr. H.G. Brackx	 Halsteren

09 juni	 81	 Mevr. L.J.K. Becht - van Zweden	Bergen op Zoom

17 juni	 85	 Mevr. B. Henning - Brossonn	 Bergen op Zoom

17 juni	 92	 Mevr. P.C. Bleijenberg - Horman	 Zevenbergen

18 juni	 83	 Mevr. J.M.C. Hulsbergen - Hovingh	 Eindhoven

18 juni	 84	 Mevr. I. van den Berg	 Reuver

24 juni	 84	 Mevr. E.F.M.M. Hofman	 Eindhoven

29 juni	 82	 Mevr. E.E. Pahl - Schaller	 Maastricht

05 juli	 82	 Dhr. F.J. Bongers	 Hoensbroek

07 juli	 75	 Dhr. P.R. Nederlof	 Bergen op Zoom

Naam
van het luchthavenpastoraat Eindhoven

I n  de  terminal   van  het  vliegveld  zag  ik  een  vrouw, met  haar  baby.  Het  was  een  mooie  baby,  een 
meisje.  Ik  vroeg  haar  naam.  De  vrouw  sprak 
Spaans  maar  ze  begreep  mijn  vraag.  De  naam 
van  het  kind  was  Martha.

Toen gebaarde ze mij, dat ik mee moest komen 
en even verderop, stond haar man, met in zijn 
armen het identieke tweelingzusje van Mart-
ha. Haar naam was Maria. Wat mooi om deze 
twee bijbelse namen, tegen te komen.

In de gebedsruimte was een man een rozen-
krans aan het bidden. Ik wachtte tot hij daar 
mee klaar was en toen raakten we aan de praat.
Een Fransman onderweg naar Marseille. Hij 
zou binnenkort diaken gewijd worden en ver-
telde over de weg die hij had afgelegd om tot 
deze stap te komen. Toen vroeg hij mij, hoe is 

je naam, dan kan ik voor je bidden. Ik vertel-
de mijn naam, en vroeg ook naar de zijne (Paul). 

Ontmoetingen op het vliegveld kunnen mooi 
en verrassend zijn, maar als je elkaar bij de 
naam gaat noemen, dan komt het dichtbij en 
krijgt de ontmoeting een bijzondere dimensie. 
Dan kan je namelijk iemands naam noemen 
in het gebed.

Mirjam van Nie
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T
ien  dagen  vóór  Pinksteren  viert  de 
kerk  Hemelvaart.  Maar  wat  is  er  met 
de  kerkdienst  op  Hemelvaart  ge
beurd?  We  krijgen  van  de  samen

leving  een  vrije  dag  met  Hemelvaart  om  naar  de 
kerk  te  gaan  en  dan  zijn  onze  kerken  dicht.  Dat 
geldt  in  ieder  geval   voor  de  kernen  van  Luthers 
ZuidNederland.  Waar  we  ooit  vrij   kregen  om  naar 
de  kerk  te  gaan  geniet  nu  de  samenleving  hier
door  van  een  lang  vrij   weekeind.  En  als  het  weer 
het  toelaat  wordt  er  dan  volop  genoten  onder  de 
vrije  hemel.  Het  christelijke  feest  dat  hieraan  ten 
grondslag  ligt  is  daarentegen  hopeloos  op  de 
achtergrond  geraakt. 

Hemelvaart hoort bij de bijzondere feest- en 
gedenkdagen die de kerk net als Kerst, Pasen 
en ook Pinksteren gedenkt. Wat maakt dat de 
Hemelvaartsdag als christelijke feestdag zo 
zwak in zijn schoenen staat, wat maakt dat de 
Hemelvaartsdag het stiefkindje van de christelij-
ke feestdagen is geworden? Ik hoorde weleens 
zeggen dat veel predikanten en nog meer de 
gemeenteleden verlegenheid ervaren bij de 
Hemelvaart van Jezus. Het zegt hen niets. Als 
mensen van deze tijd  kunnen we ons nog maar 
weinig voorstellen bij de hemel en al helemaal 
niets bij een hemelvaart. Het wereldbeeld van 
een aarde met daarboven een hemel en eron-
der een hel is passé. We leven onder een geslo-
ten hemel, zo lijkt het. Wat moeten we ons 
dan voorstellen bij de Hemelvaart?

Ik heb het vermoeden dat daarnaast ook een 
rol speelt dat het feest van Hemelvaart alleen 
maar om Christus lijkt te draaien, zijn Hemelvaart. 
Wat hebben wij eraan? Waarom is de Hemelvaart 
voor ons belangrijk? Vaak wordt gezegd dat 
Christus eerst ten hemel moest varen voordat 
er tien dagen later met Pinksteren de Heilige 
Geest wordt uitgestort over alle aanwezige 
volgelingen van Christus. Daar hebben wij wat 
aan. Die Heilige Geest is er voor ons mensen. 
Zo lijkt het een beetje alsof de Hemelvaart iets 
voor Christus is en Pinksteren het feest voor ons.
Ja, Hemelvaart gaat allereerst om de troonsbe-
stijging van Christus. Hemelvaart zou je kun-
nen zien als het kronings- en dus koningsfeest 
van Christus.

Wij denken dat de hemel ver weg, ergens an-
ders is. Maar het is juist andersom doordat Jezus 
Christus afscheid genomen heeft van tijd en 
ruimte en opgenomen is in de hemel, kan hij 
als de levende, overal op aarde ons nabij zijn. 
Die aanwezigheid wordt het meest concreet 
en tastbaar in het Heilig Avondmaal. Omdat 
Jezus deel van de hemel is geworden kan hij 
alomtegenwoordig zijn. En dit is nu iets waar 
de lutheranen altijd de nadruk op hebben ge-
legd. Hemelvaart en het Heilige Avondmaal 
hebben alles met elkaar te maken. Daardoor 
is de hemel voor ons mensen nooit ver weg, 
ja, we staan al met een been in de hemel. Jezus 
heeft voor ons de poort naar de hemel geopend.

In dat licht is het merkwaardig dat wij luthe-
ranen die zo zeer gehecht zijn aan het kerkelijk 
jaar met zijn feesten en de zondagen met elk 
een eigen kleur, eigen naam en karakter, dat 
wij dan aan dit feest stilletjes voorbijgaan. Dat 
past niet bij elkaar. 
Toch blijf ik me afvragen; waarom vieren we 
Pinksteren wel en Hemelvaartsdag niet? 

Ds. Susanne Freytag

Sint-Hubertuskerk te Berchem Antwerpen
Glasraam - De Hemelvaart van Christus

Even  stilstaan  bij  Hemelvaart



Een  Luthers  ABC

E
en  godsdienstige  houding  houdt  zich 
niet  alleen  en  ook  niet  in  eerste  in
stantie  bezig  met  vragen  over  het 
hiernamaals,  maar  geeft  vorm  aan 

het  leven  hier  en  nu.  Een  christen  die  bij   Maarten 
Luther  in  de  school   is  gegaan  zou  daarom  op  ve
le  terreinen  een  karakteristiek  gedrag  laten  zien 
dat  voortkomt  uit  zijn  geloof  in  Jezus  Christus. 
In  de  volgende  reeks  van  artikelen  (van  A  t/m  Z)  
zullen  bepaalde  terreinen  belicht  worden  zodat 
duidelijk  kan  worden  hoe  een  Lutherse  ‘cultuur’  
er  uitziet  of  zou  moeten  uitzien. 

Aalmoezen
Laten wij de armen niet vergeten en laten wij hen 
graag helpen en geven; niet alleen met dat wat men 
algemeen een aalmoes noemt, te weten dat men een 
penning of een dubbeltje of een euro geeft, zoals wij 
vermogen en de nood van de behoeftige vraagt. Dat 
is men schuldig aan de armelui in alle omstandigheden.
Daarnaast is er echter een andere aalmoes waarmee 
een ieder zijn naaste kan helpen in diens stand en be-

roep en dat alle dagen en alle uren. Namelijk dat een 
ieder zijn handel, ambacht of bedrijf zo uitvoert, dat 
hij niemand beet had, niemand met valse waren be-
dreigt, tevreden is met een rechtvaardige winst, de 
lui hun salaris juist uitbetaalt, dat men de juiste maat 
en het gewicht hanteert en nog in aankoop nog in ver-
koop een voordeel zoekt die voor de andere een na-
deel betekent. Wat ontrouw in al het economisch leven 
is, is duidelijk. Wie echter getrouw handelt, ook als 
hij niets gratis weggeeft en zelfs een gepaste winst 
blijft houden, die geeft een aalmoes.
(Hauspostille 1544; Preek over Lucas 16: 19–31; 
WA 52, 372, 11-23; Duits)

De middeleeuwse samenleving hechtte veel 
waarde aan de zeven werken van barmhartig-
heid (Mattheüs 25: 35-36 en Tobit 1:17). Dat wa-
ren echte goede werken die niet alleen mensen 
(de ‘naaste’) hielpen die in een nood terecht 
waren gekomen, maar die ook voldeden aan 
het uitdrukkelijk gebod van Jezus Christus. Lu-
ther ontkent niet dat het bij een christen past 
om op die manier medelijden te hebben en 
concreet vrijgevig te zijn. Hij lijkt echter de 
zaak dieper aan te gaan. En dat wel in twee op-
zichten. Hij houdt er niet van dat bepaalde 
werken als goed of heilig uitgezonderd worden 
terwijl andere werken net zo belangrijk zijn 
ondanks dat ze alle dagen kunnen en moeten 
gebeuren.
De grenzen van het heilige en profane vervloei-
en bij hem omdat alleen God heilig is en het 
hele aardse leven slechts heilig is als het in aan-
raking komt met het Woord van God of als din-
gen gedaan worden in het geloof in God. Op 
die manier kan elk beroep een beroeping en 
heilige zaak zijn en kan elk rechtvaardig werk 
ook een goed en heilig werk zijn.

Daarnaast maakt Luther ook duidelijk dat ook 
een ethisch verantwoorde economie een be-
langrijke bijdrage kan leveren voor een goede 
samenleving. In een maatschappij waarin aan

>

Prof. dr. Markus Matthias 
(1957) is sinds 2008 hoog-
leraar Lutherana aan de 
Protestantse Theologische 
Universiteit (PThU) in Am-
sterdam. Zijn wieg stond 
in het Duitse Mainz.

De hl. Elisabeth von Thüringen
(Elisabethkrankenhaus Ravensburg)
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de ene kant de politieke overheid het rechtelijk 
gezag en aan de andere kant de Kerk het mo-
reel-ethisch gezag heeft, moet ook de economie 
haar bijdrage leveren aan een vreedzame en 
goede samenleving.
In plaats van een economisch beleid dat puur 
geregeld wordt door de markt pleit Luther voor 
een economische ‘bescheidenheid’, dat niet al-
leen (volgens de oorspronkelijke betekenis van 
het woord) een soort wijsheid en verstandig-
heid is, maar ook een soort christelijke mild-

heid. Wie wijs en billijk is, die is gewoon ook 
wijs en verstandig – en andersom: Wie wijs en 
verstandig is die is ook mild en billijk. Want 
op die manier gunnen wij elkaar ook hun aan-
deel aan het goede van de schepping en zor-
gen wij voor een vreedzame en solidaire 
maatschappij. Trouwens het werkt goed zoals 
wij in vele staten zien die in het verleden door 
deze maatschappelijke visie bepaald werden.

Markus Matthias

Huiskamerdienst

Op  donderdag  29  april   j.l.  zijn  we  als  lutherse 
kern  Bergen  op  Zoom  bij   elkaar  gekomen  in 

de  huiskamer  van  Jan  en  Jannie  Marks.  Ds.  Willem 
Boon  ging  voor  in  een  eredienst  met  Heilig   Avond
maal.  Wat  hebben  we  er  allemaal  weer  van  ge
noten.  Even  bijpraten,  nieuwtjes  uitwisselen  en 
dan  de  vertrouwde  lutherse  viering  met  een  preek 
die  ons  zeer  aansprak.  Een  preek  ook  waar  je 
over  na  blijft  denken.

Rode draad was de naam die ieder mens krijgt 
bij zijn of haar geboorte. Die naamgeving is 
niet voor niets. Bij die naam worden we ge-
kend, aangesproken en geroepen. En officieel 
ingeschreven in de burgerlijke stand. Met die 
naam hebben we een plaats onder de mensen 
en die plaats mogen/moeten we innemen. We 
kunnen er rechten aan ontlenen zoals medi-
sche zorg, onderwijs, veiligheid, werk, uitke-
ringen. Ook hebben we plichten te vervullen 
en ons te gedragen zoals van ons verwacht 
wordt. Als we dat niet doen, worden we bij 
onze naam aangesproken om ons tot de orde 
te roepen.
Wat zouden we zonder naam beginnen? Het 

enige waar we op moeten letten, is dat onze 
naam niet misbruikt wordt door mensen om 
ons in hun macht te krijgen en dingen te la-
ten doen die we niet willen.

Ook bij God hebben mensen die Hem zoeken 
een naam waarbij Hij 
hen kent en aan-
spreekt. Het hebben 
van een naam bij God 
heeft een bijzondere 
betekenis: "Je bent van 
Mij. Als Ik je bij je naam 
roep, let dan op."

Wat er dan gebeurt, ho-
ren we in het verhaal 
van Mozes als hij de 
brandende braam-
struik nadert die niet verteert en waaruit een 
stem klinkt: "Mozes, Mozes,  jij die van mij 
bent, God is het die je hier roept. Voor Gods 
aangezicht sta je op heilige grond."  Als een 
mens gelooft in God, zou hij of zij dit dan niet 
geloven? Het heilige vuur dat mensen aan-
spreekt en bezielt, spreekt voor zich.

Fia Tempelaar

      KKeerrnn   BBeerrggeenn   oopp   ZZoooomm

Pastoraat	 Mw.ds. S.J.A. Tempelaar	 040-262 3104
Algemeen/info	 Mw. M. de Vries-Dix	 0165-552 392
Huiskamerdienst	 Ds. W.J.H. Boon  of ds. S. Freytag



Agenda Eindhoven

Donderdag	 6 juni	 19:45 u.	 Kerncommissie	 Bij mw. A. Hoyer
Maandag	 17 juni	 18:00 u.	 Gemeenteavond	 Dommelhoefstr. kerk
Maandag	 24 juni	 13:30 u.	 Bijbelgespreksgroep	 (wordt nader bekend gemaakt)	

Gemeenteavond

Op  maandagavond  1 7  juni   1 9:00  uur  houden 
we  onze  jaarlijkse  gemeenteavond  in  de  kerk. 

Een  ieder  is  welkom  voor  de  gebruikelijke  maal
tijd  om  1 8:00  uur  voorafgaande  aan  de  vergadering. 
Hiervoor  kunt  u  zich  opgeven  bij   Annegret  Hoy
er  (annegret@lutherszuiden.nl   of  0402527272). 

Tijdens de gemeenteavond wordt u door onze 
voorzitter Irene Oosterveer geïnformeerd over 
de financiën van onze gemeente.

In het inhoudelijk deel van de avond gaan wij 
(verder) in gesprek met elkaar over onze kern 
Eindhoven onder leiding van ds. Susanne Frey-
tag. Vorig jaar hielden we ons een spiegel voor. 
Dit jaar gaan we het hebben over de buiten-
kant van onze kern. Wat ziet en ervaart iemand 
die van buitenaf komt van de kern? Hoe zicht-
baar en herkenbaar zijn we?

ds. Susanne Freytag

Een nieuwkomer, een blik van buiten.

      KKeerrnn   EEiinnddhhoovveenn

Predikant:	 mw. ds. S. Freytag	 06-4395 5283
Gastpredikanten / organisten:	 Mw. E.M. Eekel-Schendelaar	 040-253 2175
Present / ouderencontact:	 Mw. A. Hoyer	 040-252 7272
Kinderoppas:	 Dhr. R. Schaak	 040-848 1149
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Berichten  uit  Armenië

Donderdag  1 1   april   hebben  we  bij   Marijke  en 
Jaap  thuis  het  1 2,5  jarig  bestaan  gevierd  van 

"Stichting  Kinderhulp  Armenië".

Tijdens deze bijeenkomst kwam er een heel 
dankbare email van Armine binnen, waarin ze 
ons heel hartelijke dankte voor alle hulp in de 
afgelopen jaren. Even later belde Ghuschik die 
eveneens bedankte voor de geboden hulp aan 
zoveel behoeftige gezinnen.

Op dit moment worden er 37 gezinnen onder-
steund en hebben we in de afgelopen jaren 
voor 40 kinderen een studiebeurs gerealiseerd.
Al deze jongeren hebben nu een baan en bete-
re toekomstmogelijkheden. Vanuit Nederland 
is er naar beide leraressen een certificaat ver-
zonden waarin de waarde van hun inzet en 
prettige samenwerking wordt genoemd.

Armine schreef nog dat een uit Armenië af-
komstige Amerikaan een bedrag heeft geschon-
ken aan de school in Saratak. De school waarvoor 

wij deuren, ramen, verwarming en nieuw dak 
hadden geschonken, is door deze gift nu ook 
van binnen helemaal opgeknapt. Het ziet er 
weer prachtig uit. Opmerkelijk is dat zowel 
Armine in Saratak als Ghuschik in Snogh beiden 
bijna tegelijkertijd een fantastisch mooie school 
in hun dorp hebben mogen realiseren, via de 
hulpbronnen die zij ooit hebben aangeboord.

Omdat Ghuschik nog innig dankbaar is voor 
de wasmachine, waarvoor ze de kerk nog een 
dankbrief (zie hieronder) zal sturen, zond zij 
ons een foto van een kerk bij haar in de buurt, 
dit is de 'Monastrie van Noravank'. Zo heet de 
kerk in het plaatsje Vajots-dsor. Deze kerk is 
heel geliefd en wordt jaarlijks door heel veel 
mensen bezocht. De legende die aan deze kerk 
verbonden is spreekt eenieder aan, nl.: "Als je 
barrevoets deze kerk binnengaat zul je je he-
le leven gelukkig zijn."

En dat is wat Ghuschik ons vanuit het verre 
Armenië van harte gunt.

Thea Dik.

De  kaart  van  mevrouw  Ghuschik

Sehr geehrte Kirchengemeinde in Eindhoven.

Wir schreiben Ihnen aus dem sonnigen 
Armenien, aus einem alten schönen und 
gastfreundlichen Land, aus dem schönen 
Dorf Schnogh.

Wir schicken Ihnen unsere herzlichen Grüsse, 
unsere Liebe und unsere herzliche Dankbarkeit 
für Ihre Gutherzigkeit für Ihr schönes und 
nötiges Geschenk für unseren Kindergarten, 
der sehr schön und gemütlich renoviert ist, 
wo unsere Kinder sich wohl fühlen. Uns fehlte 
eine gute Waschmachine, und das haben wir 
dank Ihrer Gutherzigkeit und Liebe bekommen.
Gott sei Ihnen Dank!!
Herzlich – das Personal von Kindergarten in 
Schnogh.



Bijzondere  collectes
in de komende periode

Op 23 juni is de collecte bestemd voor de we-
reldwijde werken van de Lutherse Wereld Fede-
ratie. De LWF heeft hulpprojecten lopen in 25 
landen liggend in Afrika, Azië (incl. Midden 
Oosten) en Latijns Amerika plus de Cariben. 
Momenteel wordt noodhulp verleend aan: 
Kameroen en de Centraal Afrikaanse Republiek.
In Kameroen verblijven sinds 2014 veel vluchte-
lingen uit de Centraal Afrikaanse Republiek en 
Nigeria vanwege oorlogshandelingen.
De hulp bestaat o.a. uit voedsel, toegang tot 
drinkwater, hygiënische voorzieningen zoals 
toiletten. Maar ook wordt er voorlichting over 
hygiëne en landbouw gegeven, een zendstati-
on onderhouden en wordt er gewerkt aan vrede.

30 juni, de eerste DoReLu zomerdienst, wordt 
er gecollecteerd voor Nias en de Batu eilanden
Luthers Nederland heeft al vanaf 1889 een re-
latie met de Lutherse Kerk van Nias en Batu in 
Indonesië. Nias en de Batu-eilanden liggen voor 
de kust van Sumatra en horen bij de Indonesi-
sche provincie Noord-Sumatra. De 17.000 lu-
theranen op Batu vormen 50 kerkgemeenten 
verspreid over 20 eilanden. Om elkaar te kun-
nen bereiken voor gemeenteopbouw, pastoraat 
en diaconaat zijn goede vervoersmiddelen ui-
terst belangrijk. In 2017 zijn daarvoor met een 
Nederlandse actie al twee boten bekostigd.

Het Luthers Genootschap ondersteunt daar 
momenteel de volgende projecten:
• Kosten voor studie en inwoning aan de Theo-
logische Hogeschool Sundermann voor vijf 
studenten van de Batu-eilanden;
• de ontwikkeling van het kerkmuziek- en li-
turgieproject aan deze Hogeschool;
• de pensioenen van predikantsweduwen op 
Nias en de Batu-eilanden die buiten de regulie-
re pensioenvoorziening vallen;
• de kosten voor de renovatie van Bethanië, 
het huis voor ouderen op Nias (toiletruimte, 
sceptic-tank en evt. aanbouw);
• de realisatie van een agrarisch project (o.a. 
kwekerij rubberbomen) waarmee de weeshui-
zen eigen inkomsten kunnen gaan genereren; 

• de aanschaf van een kleurendrukmachine 
voor de drukkerij/boekwinkel;
• de aanschaf van motorfietsen voor de rond-
trekkende predikanten op de Batu-eilanden;
• het drukken van gezangboeken voor de 
gemeenten op de Batu-eilanden;
• verdere restauratie van een aantal door 
tsunami en aardbeving zwaar beschadigde 
kerken zoals als de Denninger Church in de 
hoofdstad Gunungsitoli, de plattelandskerk 
van Tumori en een aantal dorpskerken op de 
Batu-eilanden.
• in Mela-Sibolga, aan de westkust van Suma-
tra, wordt het project van de familie Siregar-
Emck ondersteund. Zij bouwden hier o.a. een 
gemeenschapshuis, een kleuterschool en een 
winkel waar door vrouwen verbouwde groen-
ten verkocht worden.

Uit  de  kerncommissie
In de kerncommissievergadering van 11 april 
2019 werd aandacht besteed aan:
• de voorbereidingen voor Palmpasen en de 
Paascyclus. Ook werd voor de komende jaren 
een draaiboek voor de paascyclus opgesteld.
• Op 22 juni wordt de Kerkennacht in de Ca-
tharina kerk gehouden met allerlei activitei-
ten. Helaas kunnen wij daar niet aan deelnemen, 
want dan heeft de kerncommissie andere ac-
tiviteiten.
• Met Pinksteren houden wij een eigen dienst.
• De nieuwe kleuruitgave van de Lutherroos 
is een groot succes geworden. Uit alle hoeken 
van het land zijn positieve reacties ontvangen. 
Met dank aan  Martin de Groot en Dick Eekel.
• Verder werden de praatochtend bij Annegret 
Hoyer en de door ons georganiseerde DoReLu 
bijbelgespreksgroep op 14 februari geëvalueerd.

Tom Tempelaar
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Verjaardagen kinderen
in de maand juni:
Ninthe de Klijn viert haar eerste verjaardag.
en 
Jehro Renders zijn negende verjaardag.

Palmpasen  2019

Van de Redactie

Graag  willen  wij   duidelijkheid  en  daar
om  gaan  wij   vanaf  deze  editie  de 

nummering  van  de  Lutherroos  wijzigen 
in  het  jaar  met  het  editienummer  in  het  jaar.

De verwarring was er steeds met de 
jaargang aangezien we in april 2016 
zijn samen gegaan en daarmee zijn er 
vijf nieuwsbrieven samengevoegd tot 
één Lutherroos. Toen telden we het 
eerste nummer en begon de numme-
ring dus halverwege het jaar.
Vanaf nu daarom editie 2019-3. Er zijn 
zeven edities gepland per jaar en dit 
is de derde in dit jaar.
Hiermee hebben we duidelijkheid voor 
onszelf en naar de lezer(s)(essen) toe.

Dick Eekel.



Gezien  door
de  ogen  van  een 
vrouw
Soms kan een kerkdienst je meerdere 
keren raken.

Op  31   maart  201 9  mochten  wij   een  DORELU
muziekdienst  meemaken,  met  als  thema 

'Muziek  onderweg'.  Ds.  A.C.  ThimmStelwa
gen  was  de  predikant.  Zij   gaf  een  mooi  kort 
beeld  van  het  Evangelie.  Het  DoReLukoor  zong 
daar  mooie  liederen  bij,  samen  met  de  gemeente. 
De  zang  werd  begeleid  met  de  viool.  Hierna 
mochten  wij   gaan  koffiedrinken  in  de  hal.  De 
sfeer  was  ontspannen.

Terug naar de kerkzaal. Daar stond al de he-
le dienst een harp (!), een piano en een 
standaard voor vioolmuziek. Na deze koffie-
pauze begon het gedeelte muziek. De heer 
B. Busschers speelde weer  (vorig jaar ook) 
zeer gevoelig op zijn mooie viool. Zo waan-
den wij ons direct in een concertzaal. 
Vervolgens gaf de heer K. Reijenga een ver-
bluffend muzikaal stukje fluitspel te horen. 
Wij zongen samen met het koor ook wat ca-
nons uit het liedboek.

Ds. A.C. Thimm-Stelwagen liet haar harp zo 
hemels klinken en bovendien zong zij ook 
nog een lieflijk lied. Alle kerkgangers waren 
ontroerd. Tot slot nog twee pianostukken 
gespeeld door mevrouw M. van Welt. Applaus!
Tussendoor luisterden wij ook nog naar voor-
drachten van mevr. G. Sieverink.

Hierna kregen wij een fijne lunch, te begin-
nen met een smakelijke soep, dan belegde 
broodjes en iets te drinken.

Een kerk/muziekochtend om nog lang van 
na te genieten!

Sonja de Kort

In Memoriam

Ina Krol - ter Borg
86 jaar

geboren in Dordrecht, 11 februari 1933
overleden in Eindhoven, 19 april 2019

I
na  was  een  lieve  vrouw,  altijd 
tevreden,  ze  probeerde  altijd  weer 
iets  van  het  leven  te  maken,  on
danks  alle  tegenslagen,  vooral   na 

het  overlijden  van  haar  echtgenoot  Jan  en  haar 
zoon  Wil.  Ze  was  verbazend  trots  op  haar  dochter 
Liesbeth,  die  heel   veel   voor  haar  deed  en  de 
kleindochter  Inge,  waarover  ze  altijd  vertelde 

als  ik  haar  opzocht.
Vanaf haar 75ste ver-
jaardag, toen ze nog 
in de Leuvenlaan woon-
de, bezocht ik haar. 
Later na haar zieken-
huisopname toen ze 
tijdelijk in de revali-
datie was in Dommel-
hoef, was ze ook altijd 
vol lof over de verzor-
ging en toen ze tot 
haar verdriet niet meer 

thuis kon wonen, was ze dolblij, dat Liesbeth 
een aanleunflat gevonden had in de Imker-
laan, waar haar poes Sissy ook bij haar kon blijven.

Ze zou binnenkort opgenomen moeten worden 
in het verpleeghuis de Horst, maar gelukkig 
voor haar is het niet meer zover gekomen en 
is ze rustig ingeslapen in haar vertrouwde om-
geving met Sissy, die inmiddels een goed thuis 
gevonden heeft bij een vriendin.

Het was een mooie afscheidsdienst helemaal 
in de stijl van Ina zonder poespas en we hebben 
haar samen naar haar laatste rustplaats op de 
begraafplaats in Woensel begeleid waar ze 
naast haar zoon en echtgenoot ter aarde is besteld.

We wensen haar dochter, schoonzoon en klein-
dochter veel sterkte.

Leny Rampelt
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Zangers  gezocht
voor najaar en meer

We  willen  in  Heusden  meer  aandacht  gaan 
besteden  aan  muziek     zowel  tijdens  de 

diensten  als  daarbuiten.  Ons  mooie  kerkje  is  zeer 
geschikt  voor  kleine  concerten.

Het klassieke tongewelf zorgt ervoor dat ook 
ijle tonen 'unplugged' prachtig klinken. Dus 
oude muziek en kleine bezettingen komen 
goed tot hun recht.
Uiteraard proberen we weer een mooie meer-
stemmige Kerstdienst te verzorgen, daarom 
beginnen we nu alvast:

(project)zangers m/v; meld je aan want het 
is leuk en bijzonder de moeite waard om 
je stem te laten klinken in deze ruimte!

Uiteraard staan wij open voor verzoeknummers

Vakantieplannen?
Het  vakantieseizoen  is  weer  aangebroken,  in 

alle  kerken  worden  op  zondag  angstvallig   de 
bezoekersaantallen  geteld.    Geen  zorgen:   ze  komen 
weer  terug,  de  trekvogels.

Reizen verrijkt leven, vergroot je wereld, ver-
ruimt je blikveld. En je hoeft er echt geen vlieg-
tuig voor te nemen. Wandelend en fietsend of 
met de trein kom je al een heel eind in Europa.

Klazien Laansma

Bloemstuk met Pasen gemaakt door
Herma Haaksema

      KKeerrnn   HHeeuussddeenn

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



I n  het  Rembrandtjaar,  op  zondag  29  september doen  we  eens  iets  anders.  In  plaats  van  de  kerk
dienst  in  de  morgen  houdt  ds.  Susanne  Freytag 
’s  middags  om  1 5.00  uur  een  korte  inleiding  over 
de  etsen  die  Rembrandt  maakte  rond  het  bij
belboek  Tobith  (ook  wel  Tobias  genoemd).

Waarom is dit bijbelboek ‘deuterocanoniek’ 
en staat niet in alle Bijbels? We luisteren ver-
volgens naar dit prachtige Bijbelverhaal met 
daarbij de etsen van Rembrandt als illustraties. 

29 september is toevallig ook de ‘dag van Mi-
chaël en alle engelen’. Eén van de aartsenge-
len heeft een prominente plaats in dit verhaal. 
De engel Rafaël begeleidt Tobias, de zoon van 
Tobith, bij zijn gevaarlijke reis.

Zondag 29 september 15.00 uur Lutherse kerk 
Heusden, Putterstraat 32.
Komt allen, katholiek of protestant, gelovig 
of niet, toerist, passant of Heusdenaar – ieder-
een is welkom!

Elsa  AarsenSchiering  sluit  (30/6)   en  opent 
(25/8)   het  Lutherse  kerkseizoen  in  Heusden. 

Om  te  vieren  dat  zij   binnenkort  met  pensioen  gaat, 
organiseert  zij   in   het  voorjaar  van  2020  opnieuw 
een  Lutherreis,  maar  dan  echt  een  allin  toer  langs 
alle  Lutherplekken.
Wie haar eerdere edities heeft gemist: zet het 

vast in je agenda! Denk aan een busreis van 
ca. een week met hotelovernachtingen op 3 tot 
4 plekken, georganiseerd door een professione-
le reisorganisatie.
Elsa Aarsen staat garant voor een stevige in-
houd, gebaseerd op eerdere ervaringen en goe-
de pleisterplekken onderweg natuurlijk.

Reprise  Lutherreis  2020

Rembrandt  en  Tobith
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Uit  de  kerncommissie
Samenwerking  met  andere  gemeenten
Vanuit de Doopsgezinde-Remonstrantse ge-
meente kwam de vraag of wij niet in de zomer 
zouden kunnen samenwerken. Als kerncom-
missie vonden wij al eerder eens dat de zomer-
pauze vrij lang is. Uit het overleg tussen de 
beide gemeenten is naar voren gekomen dat 
we twee gezamenlijke thema-bijeenkomsten 
op zondagochtend gaan houden in de zomer. 
Eén op 14 juli in de DO-RE kerk die Susanne 
Freytag houdt en één bijeenkomst op 25 au-
gustus in de Lutherse Kerk die Hans Noorde-
man verzorgt. 
De kerncommissie gaat ook in gesprek met de 
Protestantse Gemeente Nijmegen. Hierbij gaat 
het allereerst om een open verkennend ge-
sprek wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Buitendag  in  Nijmegen
We zijn bezig een commissie te vormen om de 
buitendag van het Luthers Zuiden voor te be-
reiden die dit jaar in Nijmegen zal plaatsvinden.

Terugblik
De anderssoortige bijeenkomst op 31 maart 
was in de combinatie van muziek, zingen, kor-
te teksten en alle ruimte voor stilte en gebe-
den een bijzonder indrukwekkende bijeenkomst. 
De avonddiensten  van de Stille week werden 
door 10-20 mensen bezocht en met Pasen wa-
ren er 35 bezoekers. De kerncommissie kijkt 
zeer tevreden terug op deze diensten.

Kerkennacht  201 9
De kerncommissie buigt zich over de invulling 
van de presentatie in de Lutherse Kerk. We zijn 
gevraagd om een verrassende kant van onze 
kerk te laten zien. Vandaar dat de invulling een 
verrassing blijft.

De kerncommissie

Agenda Nĳmegen
Woensdag	 5 juni	 19:30 u	 kerncommissie	
Vrijdag	 21 juni	 20:15 u	 kerkennacht	
Zondag	 30 juni	 10:00 u	 Andersoortige bijeenkomst	

5e zondag:

Het  verhaal  van  Jona
Op  de  vijfde  zondag  van  een  maand  houden  we 

om  1 0  uur  een  andersoortige  bijeenkomst. 
Op  30  juni   zal   het  deze  keer  om  het  verhaal   van 
Jona  gaan.  Het  boek  Jona  is  genoemd  naar  de 
hoofdpersoon,  de  profeet  Jona.  Een  verhaal   dat 
we  vaak  van  jongs  af  aan  kennen.
Deze keer luisteren we naar het hele verhaal 
zoals het in de Bijbel is opgetekend. Het boek 
is een mooi voorbeeld van Bijbelse vertelkunst. 
In het verhaal komt ook het lied van Jona voor. 
Bij dit Bijbelverhaal zijn ook liederen geschre-
ven. Wij gaan dus ook zingen.

Jona en de vis, Harry Meek (Apeldoorn)

      KKeerrnn   NNiijjmmeeggeenn

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



Toen  ik  in  Nijmegen  kwam  wonen,  nog  niet  zo 
lang  geleden,  verkende  ik  mijn  nieuwe  buurt. 

Ik  vond  er  een  supermarkt,  een  bakker,  een  wijk
centrum  en  een  paar  gezellige  café’s.  Maar  nergens 
zag  ik  een  kerk.  Navraag  leerde  me  dat  alle  kerken 
die  hier  vroeger  waren,  inmiddels  gesloopt  zijn. 
Maar  toen  ontdekte  ik  het  kerkje  aan  de  Prins 
Hendrikstraat  en  daar  ben  ik  toen  maar  eens 
naartoe  gegaan.

Hoewel ik niet Luthers ben (wij waren thuis 
hervormd), vond ik daar bekende liederen en 
een bekende “taal”. De sfeer was prettig, het 
orgel klonk mooi, de preek was goed en de zon 
scheen door de ramen. Ik voelde me er wel 
thuis. Dus nog maar eens op een zondag daar-
heen en nog eens. Na de Paasdienst kreeg ik 
van Thea de bloemen mee. Dat vond ik een 
mooi gebaar. 

Begin dit jaar heb ik me in laten schrijven bij 
de gemeente en nu ben ik dus Lutheraan. De 
liturgie is een beetje anders dan ik gewend ben. 
Maar dat is iets voor een ander stukje denk ik. 
Aan ds. Freytag liet ik weten dat ik graag wat 
wilde doen in de gemeente – kerk ben je samen, 
tenslotte – en zo ben ik in het kernteam ge-
komen. Ik wil mij inzetten voor een kerk die 
contact maakt met de buurt.

Er zijn zo veel mensen die de band met de kerk 
zijn verloren. Of die de kerk nooit hebben le-
ren kennen. Dat vind ik jammer voor ze, want 
het is een plek waar je in een andere werkelijk-
heid kunt komen dan de praktijk van alledag. 
Maar ik vind het ook jammer voor de kerk. 
Want er zijn zo veel mensen van allerlei soort 
die de kerk zouden kunnen opfrissen met de 
blik van een buitenstaander. Ik hoop er aan bij 
te dragen dat ze de weg naar de kerk vinden 
en dat de kerk zich open stelt en begrijpelijk 
maakt, ook voor mensen die de tradities niet 
kennen.

Nog even iets over mijzelf: ik ben 53 jaar, 
moeder van twee volwassen kinderen en 
werkzaam als communicatieadviseur. Mijn 
partner en ik hebben in Nijmegen Oost een 

huis gekocht en daar jaren aan verbouwd en 
deels zijn we daar nog mee bezig, maar dat is 
niet erg. Integendeel, we vinden het leuk.

Helene Stafleu

Nieuw lid kerncommissie Nĳmegen stelt zich voor:

Helene  Stafleu
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PROGRAMMA
KERKENNACHT 2019

De Wandelpelgrimage 
begint om 20.30 uur op het 
KSCC kerkschip in de 
Waalhaven van Nijmegen. 
Verzamelen aldaar om 20.15 
uur

De eerste Fietspelgrimage 
begint om 20.30 uur in de 
Kerk van de Nazarener, De 
Gildekamp 60-02 in Nijmegen. 
Verzamelen aldaar om 20.15 
uur.

De tweede Fietspelgrimage 
begint om 20.30 uur in de 
Antonius Abt, Dennenstraat 
121 in Nijmegen. Verzamelen 
aldaar om 20.15 uur.

Een mooie gelegenheid bij 
elkaar binnen te kijken voor 
een kort bezoekje. Wandelt 
of fietst u mee langs de kerken 
van Nijmegen.

Kerkennacht  2019

Op  vrijdag  21   juni   wordt  in  Nijmegen  de  Kerkennacht  201 9  ge
organiseerd  door  de  Raad  van  Kerken.  Er  is  gekozen  voor  één 

Wandelpelgrimage  en  twee  Fietspelgrimages.  Tijdens  de  Kerken
nacht  laten  plaatselijke  kerken  en  geloofsgemeenschappen  in  het 
hele  land  zien  dat  je  in  hun  kerk  verrassende  dingen  kunt  beleven.

De kerk heeft bij sommige mensen een stoffig imago. Maar dat 
is lang niet altijd terecht! Onder het motto ‘Is dit óók kerk?’ 
stellen kerken zichzelf open en laten ze een ongekende kant 
zien. Zo dagen we de bezoekers uit het beeld van de kerk bij te stellen.

Wandelpelgrimage:
Nr.	 Tijdstip	 Denominatie / Kerklocatie
	 20.15-20.30 u	 ontvangst bij verzamelpunt:
	 	 Parochie voor Kermis, Circus en Binnenvaart
1.	 20.30-20.45 u	 De parochie voor kermis circus en binnenvaart
	 	 sint Nicolaas en Don Bosco.
	 	 Waalhaven 1K, 6541 AG Nijmegen
	 20.45-21.00 u	 Wandelen naar Jacobskapel
2.	 21.00-21.15 u	 St. Jacobskapel Nijmegen
 	 	 Glashuis 4, 6511 CR Nijmegen
 	 21.15-21.30 u	 Wandelen naar Petrus Canisiuskerk
3.	 21.30-21.45 u	 Petrus Canisiuskerk
 	 	 Molenstraat 37, 6511 HA Nijmegen
 	 21.45-22.00 u	 Wandelen naar de Titus Gedachteniskerk
4.	 22.00-22.15 u	 Titus Gedachteniskerk
 	 	 Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen
 	 22.15 u: 	 Einde Wandelpelgrimage



Fietspelgrimage  2:
Nr.	 Tijdstip	 Fietspelgrimage 2
 	 20.15-20.30 u	 Ontvangst bij Antonius Abt
1.	 20.30-20.45 u	 Antonius Abt
 	 	 Dennenstraat 121, 6543 JR Nijmegen
 	 20.45-21.30 u	 Fietsen naar Maranathakerk
2.	 21.00-21.15 u	 Ned. Gereformeerde Kerk Nijmegen,
	 	 Maranathakerk
 	 	 Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
 	 21.15-21.30	 Fietsen naar Effata
3.	 21.30-21.45 u	 Effata (Dominicuskerk)
 	 	 Prof. Molkenboerstraat 7, 6524 RN Nijmegen
 	 21.45-22.00 u	 Fietsen naar DoRe
4.	 22.00-22.15 u	 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen
 	 	 Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen
 	 22.15-22.30 u	 Fietsen naar Lutherse Kerk
5.	 22.30-22.45 u	 Evangelisch-Lutherse Gemeente Nijmegen
 	 	 Prins Hendrikstraat 79, 6521 AX Nijmegen
 	 22.45 u	 Einde Fietspelgrimage 2

Fietspelgrimage  1:
Nr.	 Tijdstip	 Fietspelgrimage 1
 	 20.15-20.30 u	 Ontvangst bij verzamelpunt:
	 	 Kerk vd Nazarener
1.	 	 Kerk van de Nazarener
 	 	 De Gildekamp 60-02, 6545 LX Nijmegen
 	 20.45-21.00 u	 Fietsen naar de Byzantijnse Kapel
2.	 21.00-21.15 u	 Parochie van de Heilige Tichon
	 	 (Byzantijnse Kapel)
 	 	 Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen
 	 21.15-21.30 u	 Fietsen naar De Boskapel
3.	 21.30-21.45 u	 Christelijke Gereformeerde Kerk
	 	 Vrijgemaakt Nijmegen.
	 	 Locatie: Boskapel, Graafseweg 276
 	 21.45-22.00 u	 Fietsen naar de Nieuw-Apostolische kerk
4.	 22.00-22.15 u	 Nieuw-Apostolische Kerk, gemeente Nijmegen
 	 	 Graafseweg 101, 6512 BS Nijmegen
 	 22.15-22.30 u	 Fietsen naar Titus Brandsma Gedachteniskerk
5.	 22.30-22.45 u	 Titus Brandsma Gedachteniskerk
 	 	 Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen
 	 22.45 u:	 Einde Fietspelgrimage 1
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Veel  mensen  geven  aan  dat  ze  graag  een  keer
tje  willen  helpen.  De  komende  maanden  is  er 

alle  gelegenheid  voor.  Hieronder  de  lijst  van  een 
aantal   evenementen  waarbij   we  helpende  han
den  nodig  hebben.

Vierdaagse  1 61 9  juli
Dit jaar willen we het kerkgebouw openstel-
len als een 'pleisterplaats voor de ziel' tijdens 
de 4daagse. De kerk staat dan open voor een 
moment van stilte en rust. Er zal ook gelegen-
heid zijn voor een gesprek bij koffie of thee. 
De openstelling is op deze dagen gepland van 
16 uur tot 20 uur. We zoeken vrijwilligers die 
voor twee uur of vier uur (16-18 uur, 18-20 uur) 
aanwezig willen zijn in de kerk.

Buitendag  1   september 
Op zondag 1 september zal de jaarlijkse bui-
tendag van Evangelisch-Luthers Zuid-Neder-
land in Nijmegen worden gehouden. We 
verwachten een grote groep deelnemers. Voor 
een goede ontvangst van alle gasten hebben 
we op die dag helpende handen nodig.

Open  Monumentendag  1 4  en  1 5  september 
In het weekeind van Open Monumentendag 
zijn we beide dagen geopend. Ook hiervoor 
zoeken we vrijwilligers die een gedeelte van 
die dagen in de kerk aanwezig willen zijn om 
de voorbijgangers gastvrij te ontvangen. 
We hopen dat we samen een gastvrije gemeen-
te kunnen zijn. Wanneer velen bereid zijn een 
stukje hieraan bij te dragen moet dit met ge-
mak lukken.

Wanneer u zich wilt opgeven om te helpen bij 
één of meerdere van deze evenementen kunt 
u dit doorgeven aan:
Susanne Freytag
e-mail:  s.freytag@gmx.net
of telefoon: 06-3495 5283

Helpende  handen  gevraagd!

Collectedoelen:
9  juni   Pinksteren
De collecte met Pinksteren is bestemd voor het 
Nederlands Luthers Genootschap en daarbin-
nen voor het aloude contact van de Nederland-
se lutheranen met de kerken op Nias en de 
Batu eilanden in Indonesië. Met dat geld worden 
pastorieën die ook als gemeenschapshuis fun-
geren gebouwd.
(Zie voor een uitgebreider verhaal over dit doel bij 
'Bijzondere collecten' Kern Eindhoven.)

1 6  juni   Trinitatis
De collecte van de zondag Trinitatis is bestemd 
voor de SLOA, de stichting lutherse ontspannings-
activiteiten. De SLOA is een stichting die het 
voor lutheranen mogelijk maakt om op goed-
kope wijze een geheel verzorgde week met 
vakantie te kunnen gaan indien dat wegens 
een beperking (fysiek, psychisch of financieel) 
niet meer mogelijk is.

Buitendag 2019 in Nĳmegen

De jaarlijkse buitendag waarbij de hele 
Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Neder-
land bij elkaar komt wordt dit jaar in Nij-
megen gehouden.

Zondag 1 september kunt u alvast in uw 
agenda noteren.

Verdere informatie over programma e.a. 
volgt in de komende uitgave van de Lutherroos.

Kerncommissie Nijmegen



Op  Witte  Donderdag  hebben  drie  mensen  in  de 
Lutherse  Kerk  de  laatste  resten  van  de  ietwat 

bruine  tint  van  het  interieur  weggeschilderd.  De 
laatste  resten  van  het  stucwerk  en  het  bladderen 
zijn  weg.  Hoe  anders  is  de  kerk  nu  geworden!

Daarvoor moeten we eigenlijk even terug na 
zo’n twee jaar geleden. De bogen nog donker 
rood met grote stukken die afbladderden. Nadat 
deze eerste grote ingreep door een professionele 
schilder was verricht, bleek het wachten op de 
rest, maar zou zoveel geld gaan kosten en bleek 
voor nu onhaalbaar. Daarom zijn we met een 
paar vrijwilligers maar begonnen om dit zelf 
te gaan doen en het resultaat is verbluffend. 

Ton van den Hout is zo dapper geweest om zich 
met een hoogwerker in een klein bakje omhoog 
te laten vervoeren en ongeveer veertien meter 
hoog geweldig werk te gaan verrichten. Nu is 

de kerk op een klein stukje na vrijwel klaar.. 
De kosten nu zijn een fractie van de gevraagde 
offertes van bedrijven.

U begrijpt dat we super trots en dankbaar zijn. 
Een frisse kerk waarbij de twee rijksmonumenten, 
te weten het orgel en kansel, zoveel beter tot 
hun recht komen.

Het is bijna symbolisch dat we deze klus hebben 
afgerond op deze bijzonder dag: Witte Donderdag.

Na de muren volgt het houtwerk van de kerk 
en tot slot natuurlijk de vloerbedekking die 
om vervanging schreeuwt. Misschien moeten 
we onze krachten daarvoor ook weer bundelen 
en proberen dit project ook op een creatieve 
en inventieve manier te realiseren.

Gerard Alofs

Schilderwerk  in  de  Lutherse  Kerk  Nijmegen

21 Lutherroos uitgave 2019-3



Lutherroos uitgave 2019-3	 22

We  hebben  onze  plaats  weer  in  de  samen
werking  met  de  protestantse  gemeentes  in

genomen.  Met  een  actieve  en  redelijke  grote  groep 
hebben  we  meegewerkt  aan  de  voorbereiding 
van  de  Heilige  of  Stille  week.  Ons  kernraadslid 
Karin  Bonfrere  heeft  mede  de  vespers  in  die  week 
bij   ons  in  de  kerk  geleid.  Keety  Mulder  heeft  zo
wel  aan  de  vespers  als  ook  aan  de  kerkdiensten 
in  de  Ark  in  Landgraaf  samen  met  haar  man  Ab 
meegewerkt  evenals  aan  de  voorbereidingsbij
eenkomsten.

Ds. Hollemans heeft op een inspirerende wij-
ze leiding gegeven aan de voorbereiding van 
de bijeenkomsten in de Stille week.

In mijn woonplaats Höngen (Dtsl.) hebben we 
mogen en kunnen meewerken aan een indruk-
wekkende Taizé viering samen met het kerk-
koor aldaar, dat ook al een paar keer bij ons in 
de kerk gezongen heeft.

Op Paasmorgen mochten we weer enkele gas-
ten ontvangen, ver buiten de grenzen van on-
ze kern, vanuit Duitsland en vanuit de Randstad. 
Het is altijd fijn te horen hoe anderen ons weer 
willen ontmoeten.

Met enkele startproblemen zijn wij met de ver-
nieuwde liturgie begonnen, die de synode op 
voordracht van de liturgische commissie van 
onze synode heeft vastgesteld.

Meerdere gemeenteleden hebben tijdens het 
koffiedrinken met Pasen hun enthousiasme 
geuit over de nieuwe vormgeving van het ge-
meenteblad. Hierbij dan ook van harte hun 

complimenten doorgegeven aan de redactie 
commissie en met name aan Dick en Martin!

Een goede Paastijd wens ik U allemaal toe tot 
en met Pinksteren, waarna de zomerperiode 
zal aanbreken. Hartelijke groet van uit de pastorie,

Ds. Willem Boon

Vanuit  de  kern  Heerlen
Wat is er allemaal in de kern Heerlen geweest in de weken rondom Pasen? 

      KKeerrnn   ZZuuiiddLLiimmbbuurrgg

Pastoraat:	 ds. W.J.H. Boon	 0049-245 650 70318
Diaconie:	 mw. K. Mulder	 045-525 0209
Ledenadministratie:	 mw. G. Boon	 0049-245 650 70318
Coördinatie:	 dhr. H. Oosterveer	 040-223 0960



Waar  vroeger  elke  kerkgemeenschap  zijn  ei
gen  kerkdiensten  helemaal  alleen  verzorg

de,  komt  het  er  tegenwoordig  op  aan  om  samen 
met  elkaar  een  compleet  aanbod  te  kunnen  bie
den.  Vorig  jaar  hadden  wij   als  Lutheranen  net  wat 
te  laat  gereageerd,  maar  dit  jaar  hebben  we  samen 
met  de  drie  andere  PKNkerken  in  Parkstad  een 
nieuwe  reeks  vespers  gemaakt,  die  vermoedelijk 
ook  een  paar  jaar  mee  kan.

De werkgroep, bestaande uit de drie predikanten 
(Boon, Hollemans en Stegink), werd aangevuld 
met gemeenteleden uit elk van de vier kerk-
gemeenschappen. Ada Hagreis (De Ark), Betsy 
Groenewold (Tempspleinkerk), Keety Mulder 
(Lutherse Kerk) en Ab Mulder (officieel lid van 
de Pelgrimskerk). Omdat het kerkgebouw van 
de Lutherse Kerk een centrale locatie heeft, 
vergaderden we daar een aantal keren. Kees 
Hollemans nam de arbeidsintensieve taak op 
zich om alles uit te werken.

Gezien de statische aard van de eerste drie ves-
pers lag het voor de hand om die te houden in 
de Lutherse Kerk. De vieringen op Witte Don-
derdag, Goede Vrijdag (beide ook om 19:30) en 
de Paaswake op Stille Zaterdag om 21:00 werden 
in de Ark gehouden. Daar kan men makkelijk 
met het meubilair schuiven en dat is wegens 
Avondmaal in een kring en vernieuwing van 
de Doopbelofte wel handig.

Het thema was 'met Jezus op weg'. We volgden 
die weg aan de hand van het Lucasevangelie. 
De hele week was de indrukwekkende gezongen 
Psalm 130 'uit de diepten roep ik' van Arvo Pärt 
een vast bestanddeel. We hoorden en zagen 
dat via een beeldscherm met ondertiteling, 
maar ook op de liturgie stonden twee vertalin-
gen ervan. Ook Psalm 25 kwam regelmatig te-
rug, net als een paar Taize-liederen: 'Blijf bij 
mij en waak hier met mij, waak en blijf bidden' 
en 'Als alles duister is' en natuurlijk lange stiltes.

PKNVespers  in  Parkstad

foto E. Bastiaan-Net
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Omdat bewust gekozen was voor weinig on-
rust, wisselden ook zo weinig mogelijk ver-
schillende liturgen elkaar af.

Na afloop hoorden we heel veel positieve reac-
ties. Als gewoonlijk nam in de loop van de week 
de deelname toe, van 21, via 26, 32, 42 naar 64 
(Goede Vrijdag). Met de paaswake waren er ca. 
46 mensen. Op woensdag hoorde ik van een 
deelneemster van de Andreasparochie, dat we 
misschien volgend jaar met hen samen kun-
nen gaan doen. Zij zijn ook maar met een klein 
groepje van ongeveer 10 mensen.

Zo leidt zo'n samenwerking tot nieuw elan!

Ab Mulder

Collectes
voor de komende tĳd:
26 mei:
De kerk als plek van hoop en herstel in Syrië.
Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Sy-
rie, steeds meer mensen in nood doen een be-
roep op kerken voor onderdak, voedsel en 
veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische 
kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan 
iedereen die bij hen aanklopt. Zolang zij zich 
inzetten kunnen we hen niet met lege handen 
laten staan.

9 juni:
De bijbel voor iedereen! China.
De bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in Chi-
na en voor mensen van het platteland te duur. 
Kerk in Actie helpt met subsidies om de bijbel 
betaalbaar te houden. Ook helpt KIA bij bij-
belvertalingen in minderheidstalen en bij al-
fabetiseringscursussen zodat mensen deze 
bijbels kunnen lezen.

23 juni:
SLAB: Deze stichting houdt zich bezig met het 
verhuren van vakantievilla's (b.v. 2 accommo-
daties voor een doelgroep van minder validen) 
en het verkopen van Lutherse Accessoires.

7 juli:
Ned. Luth. Genootschap: Suriname.

foto E. Bastiaan-Net
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Contactadressen 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland 

mw. ds. S. Freytag

 s.freytag@gmx.net

 06-4395 5283

St. Jorislaan 14

5611PM Eindhoven

ds. W.J.H. Boon

 willem.boon@outlook.com

 06-4070 4017

Birderstrasse 16

Selfkant-Höngen (D)

Predikanten

Kerkenraad Dagelĳks Bestuur
Secretaris: hr. T. Tempelaar
e-mail: secretariaat@lutherszuiden.nl
tel: 040-262 3104

Rekeningen
Graag de juiste tenaamstelling vermelden.

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
NL87 INGB  0001 1373 31
NL25 ABNA  0860 1918 42

Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Zuid-Nederland
NL57 RABO 0373 7110 26

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

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

Dommelhoefstraat 1A
Eindhoven

Aanvang 09:30 u.
(tenzij anders vermeld)

 
26  mei     Rogate
ds. S. Freytag

09  juni      Pinksteren
ds. S. Freytag

1 6  juni      Trinitatis
ds. W.J.H. Boon

23  juni      1 e  zondag  na  Trinitatis
Dr. T. Akerboom [Nijmegen]

30  juni      2e  zondag  na  Trinitatis
ds. S. Freytag

DoReLU-dienst
Aanvang: 10:30 uur

7  juli      3e  zondag  na  Trinitatis
ds. A-C Thimm-Stelwagen

DOReLu-dienst
Aanvang: 10:30 uur

1 4  juli      4e  zondag  na  Trinitatis
ds. W. Blomjous
DOReLu-dienst

Aanvang: 10:30 uur

Heusden

Putterstraat 32
Heusden

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

2  juni      Exaudi
mw. G.A. Voerman [Utrecht]

1 6  juni      Trinitatis
ds. D. Bohlken [Leerdam]

30  juni      2e  zondag  na  Trinitatis
mw. drs. E. Aarsen [Amsterdam]

KERKDIENSTEN

Buitendag 2019 in Nĳmegen
De jaarlijkse buitendag waarbij de hele 
Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-
Nederland bij elkaar komt wordt dit jaar 
in Nijmegen gehouden.

Zondag 1 september
kunt u alvast in uw agenda noteren.

Verdere informatie over programma e.a. 
volgt in de komende uitgave van de Lu-
therroos.

Kerncommissie Nijmegen



Bergen op Zoom
Huisdienstviering

donderdag 23 mei 

ds. S. Freytag
Aanvang 13.30 uur

bij mevrouw H. Vollewens

Nĳmegen

Prins Hendrikstraat 79
Nijmegen

Aanvang 10:00 u.
(tenzij anders vermeld)

9  juni      Pinksteren. 
ds. A. Wohle

1 6  juni      Trinitatis. 
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

30  juni      2e  zondag  na  Trinitatis
Prof. dr. M. Matthias

Andersoortige bijeenkomst:
Het boek van Jona

1 4  juli   4e  zondag  na  Trinitatis
ds. S. Freytag

Themabijeenkomst
Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente

Prof. Regoutstraat 23 Nijmegen.

Zuid-Limburg

Meezenbroekerweg 70
Heerlen

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

26  mei     Rogate
ds. W.J.H. Boon

9  juni      Pinksteren
ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

23  juni      1 e  zondag  na  Trinitatis
ds. W.J.H. Boon

7  juli      3e  zondag  na  Trinitatis
ds. v.d. Born

21   juli      5e  zondag  na  Trinitatis
ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

4  augustus     7e  zondag  na  Trinitatis
ds. W.J.H. Boon

1 8  augustus     9e  zondag  na  Trinitatis
ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

KERKDIENSTEN
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