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Bĳ de voorplaat
"Een gevoelige snaar werd geraakt 
met de weergave van de twee zwa
nen. Per slot waren het lutheranen 
die aan de workshop deelnamen"

Het schilderij op de 
voorkant van deze
Lutherroos is gemaakt 
tijdens het
10-jarig jubileumfeest 
van de Stichting
Luthers Accommoda-
tie Beheer in 2009.

Lees verder op pagina 
28.

Adverteren in de Lutherroos

Vanaf de volgende editie van de Lutherroos 
wordt het mogelijk om in dit kerkblad te 

adverteren.
Advertenties moeten uitdrukkelijk wel pas-
sen bij het karakter van de Lutherroos of het 
lezerspubliek. De redactie en zonodig de 
kerkenraad beslissen hierover.
Aan de advertentiekaart met alle details 
wordt gewerkt en zal binnenkort op de web-
site te downloaden zijn.

Heeft u vragen of wilt u meteen al adver-
tentieruimte reserveren; neem dan contact 
op met de advertentiebeheerder:
advertenties@lutherszuidnederland.nl

Van de Redactie
Veel vragen blijken er nog te zijn over de 

nieuwe Lutherroos. Vooral "wat dat wel 
niet moet kosten". Maar het is echt zo: de nieu
we Lutherroos is per stuk even duur als de ou
de zwartwit variant. Hoe kan dat?

De oude Lutherroos werd gedrukt door een 
gepensioneerde drukker op een oude (bijna 
antieke) machine. Die machine kon alleen 
op A4 formaat drukken. Dat was ongeveer 
dezelfde prijs als bij een kopieerbedrijf. Die 
drukker is er overigens nu mee gestopt. Het 
onderhoud van die oude machine is niet 
meer op te brengen.

Door de samengevoegde gemeente is een 
grotere oplage ontstaan die interressant is 
voor een offsetdrukker. Er wordt nu gedrukt 
op moderne efficiente drukpersen. In het 
drukproces gaat tegenwoordig veel au-
tomatisch zonder handwerk en is drukken 
in full-color tegenwoordig bijna even duur 
als met alleen zwarte inkt.

Voorheen werd de Lutherroos in "Word" ge-
maakt en konden foto's moeilijk worden op-
genomen. De redactie is nu overgestapt op 
een professioneel DTP software pakket. Daar-
uit komen bestanden die direct naar de druk-
pers worden gestuurd. Ook het grotere 
formaat is daarmee veel eenvoudiger. Vandaar!

Website en emailadressen
Het is nu: www.lutherszuidnederland.nl

De naam van onze gemeente op internet is 
veranderd. Er bleek veel verwarring over 

het woordje zuiden in de websitenaam www.lu
therszuiden.nl. De naam van de gemeente is 
voluit EvangelischLutherse gemeente Zuid
Nederland.
Dat is wel heel erg lang; daarom is dat korter 
gemaakt naar Luthers Zuid-Nederland.
Met de internetnaam www.lutherszuiden.nl 
hadden we het iets tè kort gemaakt.

Om aan alle verwarring een definitief einde 
te maken is dat nu veranderd in:
www.lutherszuidnederland.nl
Dat zou duidelijker moeten zijn.

Dat betekent ook dat een aantal e-mail adres-
sen van de kerkenraad zijn veranderd naar
• voorzitter@lutherszuidnederland.nl
• secretariaat@lutherszuidnederland.nl
de predikanten zijn nu bereikbaar onder:
• ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
• ds.boon@lutherszuidnederland.nl

Kijk voor de overige contactgegevens achter-
in deze Lutherroos op pagina 29.
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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@lutherszuidnederland.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@lutherszuidnederland.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@lutherszuidnederland.nl

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

Oplage: 600 exemplaren

Kopĳ aanleveren voor de volgende editie:
vóór 5 augustus 2019.
Die editie geldt voor de periode
van 1 september tot 20 oktober 2019.
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Meditatie:

Een bezoekje aan een huis van God
Kerken kĳken

V
eel mensen bezoeken in de zomer 
als toerist kerken. Menigeen ziet in 
het buitenland meer keren een kerk 
van binnen dan de rest van het jaar 

in Nederland. Ikzelf hoor ook bij die mensen die 
graag een kerk binnenlopen. Wat maakt het aan
trekkelijk om een kerk binnen te wandelen?

Een kerk is vaak een opvallend gebouw anders 
dan andere gebouwen. Het trekt vanzelf de 
aandacht. Niet alle kerken staan open. Zelfs 
dan nodigt zo een gebouw je uit om eromheen 
te lopen. Waar vervolgens een deur open staat 
maakt het je vanzelf nieuwsgierig hoe het ge-
bouw er van binnen uitziet.
Dat spel van buiten en binnen. Dat doet iets 
met je. Je komt van buiten naar binnen. Je 
treedt opeens een andere ruimte binnen, een 
ruimte die iets te zeggen heeft, een ruimte die 
iets vertelt. Een ruimte die je omarmt. Is het 
de ruimte van God – dat moet je nog ontdekken.

Het gebouw zelf doet al iets. Het gebouw be-
schermt je tegen de warmte en de zon door 
koel te zijn. Op warme zomerse dagen is het 
juist op het heetst van de dag prettig om een 
oude kerk binnen te lopen. Is het 
daarentegen winderig en koud dan 
kun je ook even schuilen in de 
ruimte van een kerk. De banken of 
stoelen nodigen ook uit om even te 
gaan zitten, even uitpuffen of even 
bijkomen van alle indrukken.

De mensen gedragen zich ook an-
ders in een kerkgebouw, ze be-
wegen, gebaren, praten rustiger. 
Dat draagt ertoe bij dat er in een 
kerkgebouw een andere sfeer hangt 
dan er buiten. Wat doet dat met mij? 
Ik kan ook zelf even tot rust komen, 
ik doe ook rustiger en heb hierdoor 
meer aandacht. Meer aandacht voor 
wat ik zie om me heen.

In een kerk is altijd wat te zien. Er zijn kerken 
die vol met kunst hangen, waar je van kunst-
werk naar kunstwerk loopt, van kapel naar ka-
pel. Andere kerken zijn sober ingericht daar is 
dan vaak de architectuur van het gebouw bijzon-
der sprekend. Het spel van het licht.

Een kerk vertelt ook iets over de mensen, de 
regio en cultuur. Het leert ons iets over de plaats 
waar we als vakantieganger te gast zijn. Ik vind 
het boeiend om daar iets meer van te weten te 
komen.
Een kerkgebouw neemt ons ook mee naar an-
dere tijden. Oude kerkgebouwen kunnen ons 
vele eeuwen terug meenemen in de tijd. Hoe 
dan ook we worden opgenomen in de door-
gaande lijn van geloof door de tijden heen.
En dan zijn er nog de vele beelden en afbeeldin-

Kerk Marum (Groningen):



gen van Bijbelse personen, Bijbelse verhalen 
en heiligen die als het ware met ons in gesprek 
willen gaan.

Soms treft u in een kerk een vrijwilliger aan 
die u graag alles wil vertellen over het gebouw. 
Soms is dat een plezier, een leuke ontmoeting, 
soms is het te veel van het goede en vraagt u 
zich af hoe u beleeft duidelijk kunt maken dat 
u ook weer eens verder wilt. Maar hoe dan ook 
u vertoeft voor even in een ruimte die gebouwd 
is voor de eredienst, een ruimte die plaats wil 
geven aan het gebed, een ruimte die met uw 
ziel in gesprek wil gaan. U vertoeft voor even 
in een huis van God, gedragen en gevormd door 
het geloof. De ene keer beleeft u meer dan de 
andere keer.

Wanneer u weer eens een kerk bezoekt wilt u 
dan opletten wat het bezoek aan dat gebouw 
bij u oproept. Wat neemt u mee vanuit dat 
kerkgebouw wanneer u het weer verlaat.

Maar bij dit alles mogen we niet vergeten, dat 
het eigenlijke huis van God, de gemeente van 
de levende God. Dat zijn de mensen die samen
komen in al die kerkgebouwen om God te lo
ven en te vieren, te bidden en te danken. Zo 
zijn ook wij in onze gemeente al vierende, 
gemeente van de levende God.

Een goede zomer gewenst,
Ds. Susanne Freytag

Nogmaals 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.
Uw verhalen worden op volgorde van binnen-
komst geplaatst in de Lutherroos.
Stuur uw verhaal en als dat lukt een mooie 
foto naar: redactie@lutherszuidnederland.nl
Hartelijk dank.

De Redactie

Michaeliskerk Hamburg
(Photo: NordNordWest, Licence: Creative Commons by-sa-3.0 de)
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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 leer is gegaan zou daarom op vele 
terreinen een karakteristiek gedrag laten zien 
dat voortkomt uit zijn geloof in Jezus Christus. 
In deze 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. Dit keer de letter B.

Bidden
Preek van Maarten Luther over Matteus 6:7-13, 
Duits, 1530 (WA 32, 419, 8-15):

Als je vraagt: Waarom wil God dat wij 
bidden, dat wij Hem onze nood ken-
baar maken en waarom geeft Hij het 
niet ongevraagd? Want Hij weet en 
ziet toch alle nood beter dan wijzelf! 
Hij geeft aan de hele wereld dagelijks 
zo veel goeds gratis zoals zon, regen, 
granen, geld, lichaam en leven enz. 
waar  niemand Hem om vraagt en nie-
mand dankjewel zegt.
Want God weet dat de wereld geen 
dag lang licht, eten of drinken kan ont-
beren; waarom vraagt hij dan erom te 
bidden? Antwoord: Hij vraagt van 
ons om te bidden, echter niet om Hem 
met ons gebed te leren wat Hij zou 
moeten geven, maar opdat wij 
herkennen en bekennen welke dingen 
Hij ons geeft en waarvan Hij nog veel 
meer wil en kan geven. Op die manier 
onderwijzen wij eerder onszelf dan 
Hem. Want daarmee word ik omge-
keerd opdat ik niet verder ga als de goddelozen die 
dat niet herkennen en ervoor geen dank zeggen. Op 
die manier wordt dus mijn hart naar Hem toegekeerd 
en opgewekt zodat ik Hem lof en dank zeg en in de 
nood bij Hem toevlucht vind en van Hem hulp ver-
wacht. En dat alles dient ertoe dat ik steeds meer 
herken wat voor een God Hij is. 

Soms vragen zich mensen af of het gebed wel 
nuttig of effectief is. Als wij in het gewone leven 

van iemand iets vragen dan hebben wij een be-
hoefte en verzoeken daarom de andere om er-
in te voorzien. Als wij aan een ander een verzoek 
doen, informeren wij hem erover wat wij no-
dig hebben en vragen wij hem om hulp om het 
te verkrijgen. Allebei is bij God niet nodig. Hij 
weet wat wij nodig hebben en Hij is bereid om 
ons te helpen.  Daarom is het gebed, niet al-
leen een dankgebed, maar ook een smeekbe-
de iets volstrekt anders dan een verzoek.

Als wij bijvoorbeeld om genezing vragen voor 
ons of een familelid dan ver-
zoeken wij weliswaar God in 
eerste instantie om te doen wat 
wij van Hem vragen, namelijk 
genezing. Belangrijker is echter 
dat wij op die manier herken-
nen en bekennen dat uiteindelijk 
alleen God alles geeft en dat wij 
in heel ons leven van Hem vol-
strekt afhankelijk zijn, af-
hankelijk echter niet als slaven, 
maar als kinderen.

Kinderen ervaren afhankelijk-
heid niet als belemmering, maar 
als beschutting. Deze afhankelijk-
heid opent de ogen voor dat wat 
ons gegeven is, niet voor dat 
wat wij moeten (en kunnen) 
missen. In de Kleine Catechis-
mus geneert Luther zich niet 
dingen als voorbeelden op te 

noemen die ons vanzelfsprekend lijken: „li-
chaam en ziel, ogen, oren en alle leden … bo-
vendien kleding en schoeisel, eten en drinken“ 
noem maar op.  Zonder het gebed zou je al deze 
dingen van „het leven“ op moeten eisen. Het 
is dan slechts aan het toeval (of in sommige 
gevallen aan jouw eigen prestatie) te danken 
of je datgene krijgt waarnaar je verlangt. Het 
zal je echter ook weer afgenomen worden, be-
slist door de dood.

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.



Verjaardagen in Zuid-Nederland
Wĳ vermelden hier de leden die 75 worden of 80 jaar en ouder.

05 jul	 82	 Dhr. F.J. Bongers	 HOENSBROEK

07 jul	 75	 Dhr. P.R. Nederlof	 BERGEN OP ZOOM

12 jul	 83	 Dhr. W.J. de Lange	 WAALRE

19 jul	 75	 Mevr. B. Kurpershoek - Pieterman	 KLUNDERT

22 jul	 80	 Dhr. J.P. Schepers	 SITTARD

24 jul	 82	 Mevr. H. van Kleef - Uhde	 VENLO

30 jul	 87	 Mevr. J. Bol - Jedeloo	 WAALRE

04 aug	 80	 Dhr. J.T.J. van Dijk	 OUDHEUSDEN

06 aug	 99	 Mevr. I. Dijk	 BEEK-UBBERGEN

10 aug	 84	 Mevr. I.A. Vernhout - Diefenbach	 NIEUWSTADT

13 aug	 84	 Mevr. R. Da Pont	 FIJNAART

20 aug	 83	 Mevr. G.E. van Loorbeek - Godding	 BRUNSSUM

20 aug	 85	 Mevr. E.M. Dam - Bär	 NIJMEGEN

25 aug	 86	 Mevr. A. Meijer - Weijtze	 NIJMEGEN

26 aug	 80	 Mevr. E.H. van Rijswijk - Reimann	 EINDHOVEN

28 aug	 80	 Dhr. P.B. Kurpershoek	 KLUNDERT

29 aug	 85	 Mevr. P.H. Lubberhuizen - Oosterdijk	 LENT

30 aug	 83	 Mevr. S.I. de Kort - Knook	 EINDHOVEN

In het gebed richt je je niet tot „het leven“ 
maar tot God. Je zou kunnen zeggen: door het 
gebed verander je van een natuurlijk mens tot 
een christen, leer je jezelf kennen als een schep-
sel van God, de Heer over leven en dood. Door 
het gebed overstijg je het natuurlijke leven.

Niet voor niets gebruikt Luther hier twee keer 
het woordje (om- en toe-) gekeerd. Het woord-
je is de letterlijke vertaling van het Griekse 
woord metaneuein wat in de kerkelijke tradi-

tie meestal met boetedoen werd vertaald. Met 
verrassing ontdekte Luther echter dat het in 
de oproep Jezus „doet boete“ (Matteus 3:2) om 
iets anders gaat: om te veranderen, om iemand 
anders te worden, het gaat om een andere 
gezindheid als die van gewone mensen, te we-
ten om een godsdienstige gezindheid. Het gaat 
daarbij dan niet om het opletten op geboden 
of verboden, maar om een ander perspectief 
op het eigen leven en op het leven überhaupt.

Door te bidden leer je je (er-) ken-
nen als een kind van God. Wie 
zichzelf als kind van God kan be-
schouwen die zal ook met ande-
re ogen naar de wereld kijken, 
naar geluk en nood, naar leven en 
dood. In die zin zal het bidden ook 
veranderen, „nuttig en effectief“ 
zijn.

Markus Matthias
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L
aten we eerst beginnen bij de vraag: 
Wat is  de kern van de eredienst. Wat 
verwacht u zelf van een eredienst? 
Wat maakt dat u naar de kerk gaat? 

Wat zoekt u in een dienst? Of: Wat maakt dat u 
juist niet gaat?

Het lijkt op een krachtenspel: Er zijn wel hon-
derd redenen om te gaan en tegelijkertijd dui-
zenden redenen om niet te gaan. De lutherse 
hoogleraar wijlen Joop Boendermaker heeft 
het al zo treffend gezegd: “Laten we het toch 
toegeven: echte eredienst is principieel nutte-
loos. We zijn mesjogge dat we op een mooie 
zondag in de kerk gaan zitten. Het is nog nut-
telozer dan bloemen geven op een verjaardag 
of kransen bij een begrafenis, dan iemand af-
halen op Schiphol die best zelf zijn koffer kan 
dragen, dan kaarsen op tafel terwijl er 100 watt 
boven hangt.” “Liturgie is overbodig, wie het 
maatschappelijk nut van de eredienst probeert 
te bewijzen, komt naast het eigenlijke van de 
liturgie terecht.”
En toch gaat het feest door - gelukkig maar - al 
is het niet hier; dan daar.

Wat kunnen we dan wel van een kerkdienst 
verwachten? De kerkdienst is een gelegenheid, 
een plaats in tijd en ruimte, om God te ont-
moeten, de kerkdienst is een plek om je onder 
het gehoor van Gods Woord te stellen, de kerk-
dienst is een plek om door God geraakt te 
worden. Natuurlijk is een kerkdienst niet de 
enige plek om God te ontmoeten maar we 
mogen in de kerkdienst juist op de belofte van 
Jezus vertrouwen dat “waar twee of drie in mijn 
naam samenkomen, ben ik in hun midden.” (Mat-
teüs 18:20)

De hele liturgie staat in het teken van ontmoe-
ting van God en mens. Liturgie is daaraan 
dienstbaar. Liturgie reikt verder dan onze 
menselijke horizon, dan onze menselijke 
woorden en opvattingen. Dat maakt het ook 
tot een hachelijke zaak. In en door de liturgie 
communiceert God met ons mensen. Niet wij 

maken liturgie, maar de liturgie maakt ons tot 
mensen zoals we bedoeld zijn: mensen van 
God. De liturgie, het hele gebeuren, raakt in 
gesprek met ons menszijn zoals we op dat 
moment zijn, zoals we ons voelen, hoe we op 
dat moment in het leven staan.

Dat wat er in een dienst gebeurt is niet elke 
keer hetzelfde, de ene keer raakt ons een klein 
woord, de ander keer zijn we tot de bodem van 
onze ziel geraakt en het kan ook gebeuren dat 
de dienst aan ons voorbijglijdt. Een mens heeft 
een zekere moed, lef en verlangen nodig … om 
zich met de eigen aanwezigheid in te leven in 
de liturgie. Je loopt namelijk kans geraakt te 
worden!

De liturgie
De eerste van een serie bijdragen
over de liturgie en haar diverse onderdelen.

WWaatt  iiss  ddee  kkeerrnn
vvaann  ddee  eerreeddiieennsstt



Het geheim van de eredienst is dat we uit onze 
gebroken wereld opgetild worden; heil, zegen 
en geluk wordt ons aangereikt in de ontmoe-
ting met God. “Liturgie gebeurt zoals het leven 
gebeurt: tussen komen en gaan. Van begin tot 
einde (Introïtus t/m Zegen) is liturgie beweging. 
Ze gaat. Maar ze gaat niet alleen; ze neemt ons, 
die gekomen zijn, mee en leert ons te gaan op 
de weg tussen ervaring en verwachting.”  Al-
dus ds. H. Günther in zijn boekje ‘Een feest om 
mee te vieren’ zo’n 20 jaar geleden.

Liturgie is hoe dan ook geen schouwspel waar-
bij we toeschouwers zijn. In de komende afleve-
ringen van deze serie zullen we de gang door 
de liturgie maken ‘tussen komen en gaan’.

ds. Susanne Freytag

Snoepautomaat
van het luchthavenpastoraat Eindhoven

In de terminal van Eindhoven Airport staan ver
schillende automaten met snoep en drinken. Ik 

zag mensen hannesen bij het bakje waar wis
selgeld wordt teruggegeven.

Lukt het niet, vroeg ik. 
Jawel zeiden ze. Ze ver-
telden dat ze niet geïnte-
resseerd waren in snoep 
of drinken, maar dat ze 
op zoek waren naar 
speciale munten. In het bijzonder muntjes van 
vijf en tien euro cent uit Litouwen en Finland. 
Ze verwachtten die op het vliegveld aan te treffen.

In de gebedsruimte kwam een moslim bidden. 
Ik zag dat hij geen bagage bij zich had en een 
keycord droeg van Eindhoven Airport. Toen hij 
klaar was met zijn gebed, vroeg ik, werkt u 
hier. Hij vertelde dat zijn baan het bijvullen 
van de snoepautomaten is.
Daarna kwam er een verhaal over de buurt in 
Eindhoven waar hij woont en waar hij buurtva-
der is. Dat is een belangrijke positie, want veel 
jonge jongens maken hun school niet af en 
dreigen te ontsporen.
Als buurtvader probeert hij een voorbeeld te 
zijn van hoe je op een goede manier aan de 
maatschappij kan deelnemen. Zoiets alledaags 
als een snoepautomaat kan toch nog bijzonde-
re verhalen met zich meebrengen.

Mirjam van Nie

Buitendag 2019 in Nĳmegen
De jaarlijkse Buitendag waarbij de hele 

Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Neder-
land 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. 
vindt u op pagina 12 van deze Lutherroos.

Kerncommissie Nijmegen
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Uit de kerkenraad
De kerkenraadsvergadering werd 28 mei ge

houden in het remonstrants kerkgebouw in 
Eindhoven.

We zijn nu drie jaar op weg met de vijf voor-
malige lutherse gemeenten en kunnen conclu-
deren dat de plaatselijke zaken gewoon hun 
doorgang vinden en de samenwerking hoe 
langer hoe beter gaat. Nijmegen vraagt naar 
verhouding nog de meeste aandacht. En ... de 
nieuwe Lutherroos heeft ons landelijk weer 
volledig op de kaart gezet.

In deze vergadering werden ook de jaarstukken 
van de diaconie en het kerkbeheer gepresen-
teerd en besproken. Na een goede toelichting 
werden beide jaarstukken goedgekeurd. Wel 
wil men dat de kascommissie voortaan uit le-
den uit verschillende kernen bestaat. Een op-
roep hiervoor zal in de Lutherroos verschijnen. 
De goedgekeurde jaarstukken kunnen nu in 
de diverse kernen aan de leden gepresenteerd 
worden.

Het volgende onderwerp was de oprichting van 
de stichting Lutherse Kerk Nijmegen, die voort-
aan het beheer van het kerkgebouw aldaar zal 
gaan doen. De stichtingsakte en de bruikleen-
overeenkomst waren al uitgebreid besproken 
in de kern en behoefden geen aanvulling meer. 
Wel moeten we waarborgen dat de activiteiten 

in het kerkgebouw overeenkomen met de doel-
stelling van de Evangelisch-Lutherse Gemeente 
en dat er geen last voor de omwonenden kan 
komen.

De situatie van de lutheranen in Breda is 
zorgelijk. De laatste dienst in de lutherse kerk 
zal met Pinksteren zijn en daarna worden de 
diensten in de andere protestantse kerkgebou-
wen gehouden. Het luthers kerkgebouw zelf 
wordt goed gebruikt. Misschien kunnen de le-
den buiten Breda zich beter bij ons aansluiten. 
Eén lid heeft dat al gedaan.

De kern Zuid-Limburg heeft het aanbod gedaan 
om het historisch avondmaalstel van Maas-
tricht aan Nijmegen in gebruik te geven. Het 
Nijmeegse avondmaalstel is namelijk een tijd 
geleden gestolen. De kerkenraad is zeer ver-
heugd met dit aanbod en de overdracht zal op 
de Buitendag plaats vinden. Wel moet er voor 
een goede kluis gezorgd worden.

Vanuit het consistorium (predikanten + ouder-
lingen) worden een tweetal suggesties gedaan 
voor gezamenlijke activiteiten. Namelijk het 
behandelen van de brochure voltooid leven en 
het Bonnhoefer jaar krijgt aandacht als on-
derwerp van de cursus Leren van Luther.

De volgende kerkenraadsvergadering zal plaats 
vinden op 23 september.

Tom Tempelaar (secretaris kerkenraad)



Een korte terugblik op de afgelopen 3 jaar en 
daaruit mogen wij concluderen: dat de inge

slagen weg een goede was met zowel aangename 
als onaangename verrassingen. Alle ingrediën
ten waren aanwezig om een harmonieuze groep 
lutheranen een goede basis te geven met dit nieu
we samengaan.

Bekijken wij de kern Bergen op Zoom waar het 
kerkelijke leven duidelijk teruggelopen was, 
hebben we kunnen bereiken, dat door het ver-
lenen van pastorale en diaconale zorg, deze 
kern nog steeds levend is.

De kern Heusden die altijd sterk op zichzelf 
gericht was, heeft door dit samengaan een ver-
breding gekregen waardoor het kerkgebouw 
en de diensten met behoud van het typisch 
Heusden gevoel behouden blijft.

De kern Eindhoven ziet zich nog steeds gecon-
fronteerd met de grote geografische spreiding 
van de leden wat een aanhoudende zorg blijft. 
Het houden van maaltijdbijeenkomsten, met 
een theologisch thema, blijken zeer succesvol 
te zijn ter bevordering van ons kerkelijk leven.

Door het samengaan zijn de financiële midde-
len gelukkig beschikbaar gekomen.

De kern Zuid-Limburg heeft een roerige tijd 
achter de rug met de sluiting van de kerk in 
Maastricht en eveneens de grote geografische 
spreiding van de leden. Een voortdurende punt 
van zorg en aandacht is de benodigde menskracht.

De kern Nijmegen is door deze samenvoeging 
in de gelegenheid gekomen grote stappen te 
maken in het behoud van het kerkgebouw. 
Aanzienlijke financiële middelen zijn beschik-
baar gekomen en met inzet van menskracht is 
al veel bereikt waardoor het kerkelijke leven 
een nieuwe impuls heeft gekregen.

Binnen alle kernen valt op dat in toenemende 
mate  samenwerking met andere geloofsgemeen-
schappen plaats vindt waardoor het lutherse 
geluid toenemend wordt gehoord.
Al met al kijken we positief terug op het bereikte.

Wij hebben geleerd begrip en respect voor 
elkaar te hebben met behoud van typisch lo-
kale situaties. Door deze samenwerking zijn 
we er sterk uitgekomen met behoud van po-
sitieve toekomstverwachtingen.

Wij zullen wel alert moeten blijven hoe wij 
onze samenwerking in het grote geheel gestal-
te zullen blijven geven.

Irene Oosterveer (voorzitter kerkenraad)

Drie jaar na de samenvoeging

Dolen en dromen in Zutphen

Dichteres Ida Gerhardt 
schreef als ode aan Zut

phen de bundel ‘Dolen en 
dromen’, waarmee zij deze 
‘kleine stad met allure’ eerde. 
Op 28 september organiseert de 
Lutherse Vrouwenbond (NLVB) 
haar najaarsactiviteit in Zut
phen, waar wij voetsporen van 
Ida Gerhardt letterlijk zullen volgen met een 
wandeling door de stad en langs de IJssel. Daar 
aan het water staat haar standbeeld, uitkijkend 
over het water en de schepen.

Onderweg komen we nog veel meer literaire 
getuigenissen tegen, want Zutphen is een plaats 
waar veel dichters en schrijvers hun sporen na-
lieten. Later op de dag gaan we naar de Wal-
burgiskerk, waar we het levensverhaal horen 
van de heilige Walburga. Hier bezoeken we 

ook de Librije, een 
kettingbibli-
otheek vol kostba-
re boekwerken 
van onder andere 
Erasmus en 
Copernicus.

Er zijn voldoende rustmomenten, maar je moet 
wel redelijk goed ter been zijn voor de stads-
wandeling. 

Geef je op voor 1 september bij Coby Aartsen::
c.aartsenkraaypoel@telfort.nl
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De lutherse kern Nijmegen nodigt de hele 
gemeente uit voor de jaarlijkse buitendag op 

1 september in Nijmegen. Dit is de derde buiten
dag van onze (samengevoegde) gemeente, na 
Heusden en ZuidLimburg, mogen wij u allen ver
welkomen. Op deze Buitendag is er gelegenheid 
kennis te maken met de lutheranen uit de ande
re kernen. Het programma zorgt voor de nodige 
afwisseling.

In de gezamenlijke viering zal het avondmaal-
stel uit de kerk van Maastricht overhandigd 
worden en in dezelfde dienst bij de viering van 
het heilig avondmaal in Nijmegen in gebruik 
genomen worden.
De buitenactiviteit is een stadswandeling. Voor 
wie niet zo goed ter been is zal er een alter-
natief programma in de kerk zijn.
Aan de kinderen is ook gedacht. Er zal tijdens 
de dienst kindernevendienst zijn en één van 
de stadswandelingen houdt rekening met de 
interesses van kinderen.

Programma:
• 10:00 uur ontvangst met koffie/thee
• 10:30 uur dienst met Heilig Avondmaal
• 12:00 uur koffie met Nijmeegs Marieken-

brood en aansluitend lunch
• 13:30 uur stadswandeling begeleid door gid-

sen van het gilde Nijmegen (alternatief voor 
wie slecht ter been zijn: een presentatie in 
de kerk over de kerk)

• 16:00 uur thee en koffie
• 16:30 liturgisch moment vóór de maaltijd
• Daarna barbecue op het terrein rondom de kerk

Aanmelden:
We vragen u – zo mogelijk – zich voor 18 au-
gustus bij de eigen kerncommissie op te geven. 

De kerncommissies gaan ook kijken naar de 
mogelijkheid om samen te reizen.
• Bergen op Zoom opgave:
	 Marlies de Vries: T-0165-552 392
• Heusden opgave: Klazien Laansma:
	 klazienlaansma@me.com
• Eindhoven opgave: Tom Tempelaar:
	 secretariaat@lutherszuidnederland.nl
• Nijmegen opgave: Tini van Maasbommel:
	 tini.vanmaasbommel@upcmail.nl
	 T-024-3220637
• ZuidLimburg opgave: Gerda Boon
	 gerda.boon@hotmail.com
	 T-06-36 109 177

Parkeren:
Het adres van de kerk is: Prins Hendrikstraat 
79. Rondom de kerk is het maar tot 12 uur 
gratis parkeren. De wijk voorbij het kruispunt 
waaraan de Lutherse kerk staat (vanuit de Oran-
jesingel gezien) is het de hele zondag vrij parkeren.
Wie niet wil zoeken naar een parkeerplaats 

kan het beste parkeren op het parkeer-
terrein de Wedren, ingang Bijleveldsingel 
147. Daar betaalt u voor een dagkaart 
€ 7,90. Vandaar is het maar 5 minuten 
lopen naar de kerk.

We verheugen ons op deze gezamenlijke 
Buitendag.

Kerncommissie Nijmegen

Uitnodiging

1 september Buitendag in Nijmegen

De Buitendag 2018



Een rups die in een vlinder verandert, wie heeft 
er niet als kind bij dit wonderlijke  proces stil

gestaan en zich afgevraagd hoe dat kan? Deze 
intrigerende vraag staat centraal in de lezing van 
Bouke van den Noort.

Een universeel proces.
Zo raadselachtig als deze gedaanteverwisseling 
ook lijkt, zo universeel is dit proces van trans-
formatie. Al het leven ondergaat gedaanteverwis-
seling, alleen de tijdspanne waarin  dit gebeurt 
verschilt per geval. Om te begrijpen wat er bij 
metamorfose van rups naar vlinder plaatsvindt 
is het van belang om het algemene, universe-
le proces van transformatie te bekijken. De ver-
wondering die wij als kind hadden voor de 
metamorfose van rups naar vlinder is van alle 
tijden en culturen. Het is dan ook niet voor 
niets dat je deze gedaanteverwisseling overal 
ter wereld terugvindt als symbool voor wederge-
boorte of reïncarnatie.

In het oude Egypte zijn duizenden jaren oude 
afbeeldingen van vlinders bekend als symbool 
voor onsterfelijkheid van de ziel. De Azteken 
en Aboriginals beschouwen vlinders als zielen 
van overleden dierbaren. Het woord psyche be-
tekent in het Grieks zowel vlinder als ziel en 
ook in het vroege Christendom staat de vlinder 
symbool voor wedergeboorte.

Het is interessant om vast te stellen dat over-
al ter wereld culturen zijn (geweest) die uit-
gaan van een onsterfelijke ziel die zich cyclisch 
in een lichaam hult. Een continue transforma-
tie van levenskern tussen het uiterlijk, materiële 
gebied en innerlijke, spirituele gebieden. 

Het idee dat het uiterlijke leven slechts een be-
paalde fase is in deze cyclus, een bepaalde toe-
stand van bewustzijn die de ziel doormaakt, 
impliceert een aantal dingen.

Ten eerste dat leven niet uit materie ontstaat. 
Maar dat materie de uitdrukkingsvorm van 
leven is. Het lichaam is slechts een tijdelijk 
hulsel van een onvergankelijk centrum van 
leven, centrum van bewustzijn. En het is deze 
onsterfelijke bewustzijnskern die zich cyclisch 
in een lichaam hult om ervaringen op te doen 
op het uiterlijke gebied waarvan hij zich terug-
trekt naar innerlijke gebieden voor een perio-
de van rust. De ziel – van welk wezen dan ook – 

>>

Metamorfose: hoe een rups een vlinder wordt

    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
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‘pendelt’ onophoudelijk tussen het spirituele 
en materiële gebied, waarbij het voor laatstge-
noemde een fysiek lichaam gebruikt.

Wat hierbij van belang is om te beseffen, is dat 
die samenwerking plaatsvindt op basis van 
overeenkomstige karakteristiek; een boombe-
wustzijn trekt plantaardige cellen aan die een 
houtstructuur vormen, een dierlijk bewustzijn 
werkt samen met dierlijke cellen die een li-
chaam van vlees vormen, enzovoort.

De Sufi- mysticus Jabal ad- Din Rumi verwijst 
naar deze algemene lijn van progressieve groei 
die de natuur volgt in één van zijn gedichten:

Ik stierf als mineraal en werd een plant,
Ik stierf als plant en werd een dier.
Ik stierf ook als plant om mens te worden.
Wanneer  werd ik minder door te sterven?
Toch zal ik eens sterven als mens
Om  me te verheffen met de engelen
Ook  als engel zal ik sterven,
Om  te ontwaken in een staat
Die alle bevatting te boven gaat.

Hoewel het hierbij om gedachten uit andere 
tradities gaat is het boeiend en interessant om 
hiervan kennis te nemen. 

Hartelijke groet Marlies de Vries-Dix.

De huisdienst
van 23 mei

Midden in de zomer denken we dankbaar te
rug aan onze huisdienst op 23 mei j.l. We 

vierden de liturgische gegevens van zondag can
tate = zing(t). De dienst werd geleid door ds. 
Susanne Freytag.

Gezamenlijk als gemeente en ieder persoon-
lijk worden we opgeroepen te zingen voor de 
Heer. Bijbellied 655 (oude liedboek 225) is de 
leidraad van de preek: "Zing(t) voor de Heer 
een nieuw gezang. Hij laaft u heel uw leven 
lang met water uit de harde steen, het is vol 
wonderen om uw heen."

Het eerste en tweede vers van dit lied herinne-
ren ons aan de barre tocht van Israël door de 
woestijn. Op de vlucht uit Egypte en op zoek 
naar het hen beloofde land dreigen de Israëlie-
ten om te komen door honger en dorst. Dan 
lest God hun dorst en stilt Hij hun honger. Zo 
helpt Hij de mensen om uit hun moedeloosheid 
op te krabbelen en verder te gaan. Dat was niet 
het enige dat God voor hen deed. Hij bescherm-
de ze eerder al tegen hun vijand en wees ze de 
weg naar de vrijheid met vuur. De vraag is: za-

gen de Israëlieten de gebeurtenissen wel als 
wonderen van Godswege? En wij?
De ervaring van wonderen van redding en be-
vrijding kan mensen de ogen openen om die 
te zien als tekenen van God's handelen. Men-
sen die naar God opzien om zijn hulp en ver-
langen naar zijn leiding op hun levensweg, 
kunnen door ervaring rust en leven vinden bij God.
Dit geldt ook voor het wonder dat Jezus' leven 
niet eindigt met zijn dood. Zijn geschiedenis 
is niet afgelopen. Hij leeft in ons midden, in 
onze harten, in zijn kerk.

Hij leeft ook in de liederen die we zingen. Zo-
als in lied 655/225 in zachte woorden en een 
vloeiende melodie die je meenemen als een 
stroom. Een verkwikkende en rustgevende 
ervaring kan dat geven. Als onze ogen dan met 
hulp van de Heilige Geest open gaan, kunnen 
we misschien al zingend tot rust komen en 
"wat ons onrustig maakt " loslaten.
Vindt u het nog moeilijk? Als mensen samen 
zingen kunnen ze elkaar hierin ondersteunen 
en meenemen. Met elkaar verbonden in de 
naam van de Vader en de Zoon.
Amen.

ds. Fia Tempelaar



Agenda Eindhoven
Donderdag	 5 sept	 19:45 u.	 Kerncommissie	 Bij mw. A. Hoyer

Eindhoven

Uit de kerncommissie
De vergadering werd na een paar keer ver

schuiven, uiteindelijk gehouden op maandag 
27 mei. Dit keer bij ds. Susanne Freytag thuis. 
Niet alle leden waren aanwezig. Reden om het in
gekomen stuk over de verantwoordelijkheden 
van de kerncommissie naar de volgende ver
gadering door te schuiven.

• De glaasjes voor de waxinelichtjes die we op 
kerstavond gebruiken, zijn weer aangevuld.
• Voor de gemeenteavond van 17 juni a.s. en 
de door ons verzorgde DoReLu zomerdiensten 
werden de huishoudelijke zaken besproken. 
Zoals gebruikelijk beginnen we de gemeente-
avond met een gezamenlijke maaltijd om 18.00 u.
• Ook de voorbereidingen voor de Marathondag 
werden doorgenomen.
• Vervolgens blikten we met een zeer positief 
gevoel terug op de oecumenische dienst in de 
oudkatholieke kerk. Wegens medische omstan-
digheden moest pastoor Leonie van Straaten 
afzeggen en heeft ds. Susanne Freytag de litur-
gie en de bediening van de heilig communie 
met de gezongen liturgische delen van haar 
overgenomen. Een hele prestatie! De kerk zat 
met bijna 100 personen tjokvol. Benieuwd hoe 
dat bij ons zal gaan.
• De invoering van de vernieuwde liturgie 
loopt nog wat stroe�es in onze kern. Die heeft 
nog wat gewenning nodig omdat sommige din-
gen net even anders zijn en van de knieën 
wordt ook iets meer gevraagd doordat we wat 
vaker gaan staan.

Tom Tempelaar

Gezien door
de ogen van een
vrouw
Sinds vorig jaar september 2018 is mijn da

gelijks leven behoorlijk veranderd. Bij mijn 
echtgenoot Peter is geconstateerd dat hij Park
insonisme heeft. Hij trilt niet, maar zijn hersenen 
hebben wel een knauw gekregen. Gelukkig weet 
hij nog veel, en heeft hij geen alzheimer of demen
tie. Wel heeft hij pillen nodig. Dit betekent dat Pe
ter van 's morgens 7 uur tot 's avonds 11 uur 
medicijnen moet slikken.

Ik heb me nooit in ons leven met Peter's pillen 
mogen bemoeien. Hij deed het altijd zelf. Het 
valt me niet mee om de hele pillenwinkel te 
regelen. De medicatie moet op allerlei ver-
schillende tijden genomen worden. En bij de 
belangrijkste pillen mag Peter ook een tijd 
niets eten. De pillen blijken goed te werken. 
Peter kan nu heel goed lopen met zijn rollator 
en hij kan zonder hulp de trap op.

Intussen ben ik wel oververmoeid. Zo vermoeid, 
dat het me niet lukt om een langere bijdrage 
te schrijven. Maar ik houd de moed er in. Wij 
zijn blij dat we gewoon thuis kunnen wonen.

Ik wens u allemaal een zonnige zomer toe.
Sonja de Kort

    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

15 Lutherroos uitgave 2019-4



Lutherroos uitgave 2019-4	 16

DoReLu diensten in de zomer

Collectes
In onze 2e DoreLU dienst op 21 juli is de 
collecte bestemd voor de Actie 1+. Deze actie 
ging dertig jaar geleden van start in de Luther-
se Kerk en is nu onderdeel van het werk van 
Kerkactie.
Dit jaar vraagt men wederom bijdragen voor 
het landbouwprogramma van de Lutherse 
Broederkerk in Kameroen, die daar in het 
Noorden al jaren actief is. Omdat het Noorden 
van Kameroen door verkeerd water- en grond-
gebruik door verwoestijning wordt bedreigd, 
is het van belang dat landbouw er op een 
duurzame manier plaatsvindt. In een aantal 
dorpen is de kerk gestart met een proefproject. 
Hier richt de Broederkerk dorpscomité’s op, 
die zelf kunnen aangeven welke steun zij no-
dig hebben. De Lutherse Broederkerk biedt hen 
de mogelijkheid aan de slag te gaan met 
duurzame landbouw en geeft daarbij de rol van 
vrouwen extra aandacht.

In onze 3e DoreLU dienst op 28 juli is de 
collecte bestemd voor ons gemeenteproject 
‘Stichting Kinderhulp in Armenië’. Ons gemeente-
lid Thea Dik gaat er jaarlijks heen en doet 
regelmatig verslag daarover in de Lutherroos.
De stichting bestond dit jaar 12 ½ jaar. Vorig 
jaar is de school gerenoveerd en dit jaar hebben 
we als lutherse gemeente voor een nieuwe was-
machine kunnen zorgen.
Naast de hulp aan het kindertehuis worden 
Armeense families door Nederlandse families 
financieel geadopteerd met een maandelijks 
bedrag voor de eerste levensbehoeften. Daar-
naast is er een studiefonds en wordt er jaar-
lijks een zomerkamp georganiseerd.
Voor meer gegevens zie:
www.kinderhulparmenie.nl.

Uiteraard kunt u ook uw bijdrage voor deze 
collecten overmaken naar de diaconale rekening 
van onze gemeente NL57 RABO 0373 7110 26 
t.n.v. Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Zuid-Nederland. Graag het collectedoel vermelden.

Eskimo’s
van het luchthavenpastoraat Eindhoven

In het restaurant van het vliegveld trof ik een 
man, die naar buiten aan het kijken was. Bent 

u op reis vroeg ik. Ja ik ga naar de noordpool, om 
kachels te verkopen aan de Eskimo’s, voor in hun 
iglo’s zei hij.

Gaan die iglo’s dan niet smelten, vroeg ik. Nee 
want het zijn speciale kachels. Ik ben lucht-
havenpastor zei ik. Aha een pastor, hij wist heel 
goed wat dat is. In het huis waar ik woon is ook 
een pastor. Woont u daar met andere mensen, 
vroeg ik. Ja, hij noemde de naam en de plaats 
van dat huis. Hij had daar vaak de pastor ge-
holpen als misdienaar. Ik wil u ook wel helpen 
hoor als dat nodig is, zei hij tegen mij. Dat is 
fijn, dank u wel, zei ik.

Later toen ik thuis was, heb ik de naam en de 
plaats die hij noemde opgezocht. Het was een 
huis voor mensen met een verstandelijke be-
perking. Wat heeft onze lieve Heer toch een 
bijzondere kostgangers, en wat is het prachtig 
om die te ontmoeten.

Mirjam van Nie

Verjaardagen kinderen
in de maanden juli en augustus:

In juli wordt Lucas Garritsen 6 jaar.
In augustus wordt Kevin Boutkan 10 jaar en 
Fenne de Klijn 3 jaar.



Gemeenteavond
Op 17 juni hield de kern Eindhoven haar jaar

lijkse gemeenteavond. De kern van de kern 
was aanwezig en de maaltijd was prima verzorgd, 
soep met broodjes.

Na het eten gaf de kerkrentmeester in de kerken-
raadskamer uitleg over de financiën van 2018. 
Wederom prima werk geleverd en ook duidelijk 
verteld. De kascontrolecommissie sprak haar 

dank uit en werd dit onderwerp met applaus 
afgesloten.
Na de pauze vervolgde ds. Susanne Freytag met 
een aantal vragen waarop wij eens een ant-
woord moesten bedenken.
1. Je komt als lutherse student in Eindhoven 
en je zoekt de kerk, wat is dan je indruk als je 
voor het gebouw staat?
2. Je bent naar Eindhoven verhuisd en gaat 
kerk-shoppen, wat is dan je indruk bij het kerk-
gebouw. Ga je naar binnen en hoe verder?
3. Je bent luthers expat en zoekt een Lutherse 
gemeente, enz.. In groepjes werden nog 5 de-
tailvragen uitgewerkt. Bij elkaar een levende 
discussie en ideeën over hoe verder. We beslo-
ten met het gezamenlijk gesproken Onze Vader.

Dick Eekel

Deze maand hebben we 
goed nieuws en slecht 

nieuws ontvangen.

In de afgelopen periode 
was Ghuschik bij de familie Petrojan op de berg 
Accorie, de familie was in mineur, in eerste in-
stantie wilde niemand zeggen wat er aan de 
hand was. Uiteindelijk kwam het hoge woord 
eruit, bij de geboorte van het kal�e waren zo-
wel de moeder koe als het kal�e overleden.
Een drama voor deze familie die zo blij was 
met deze mooie bruine koe.

“Maar” zei Ghuschik, “er is toch nog het kal�e 
van vorig jaar?” “Nee dat kal�e hadden ze moe-
ten verkopen om de dokters te kunnen betalen 
van hun kleine zoontje, die geboren is met een 
hartafwijking. Wat een tegenslag en wat een 
zorgen nu ook de inkomsten van het maken 
en verkopen van de kaas wegviel.
Deze familie treft ook heel veel tegenslag.

Het goede bericht was, dat Nona, die via ons 
studiefonds Engels studeerde, zulke hoge cijfers 
had, dat ze het laatste jaar een studiebeurs 
kreeg  toegewezen door de regering. Ze was zó blij.
Het verdere goede nieuws was dat voor de ver-
bouwing van de Culturele school €4.150,- is 
ontvangen, geschonken door de Stichting Kring-
loop “Kook” in Alkmaar, zodat de concertzaal 

volledig hersteld kan worden.
Daar zullen zowel de leraren als dorpsgenoten 
heel blij mee zijn.

In de zomerperiode houden zowel Armine in 
Gumri als Ghuschik in Schnogh een zomer-
kamp voor de lagere school kinderen.
Daar is voor elk kamp €1.000,- ontvangen van 
mensen die die projecten een warm hart toe-
dragen. Heel hartelijk bedankt voor alle gulle gaven.
De omstandigheden waarin deze kinderen leven 
is zo minimaal, dat een zomerkamp een super-
festijn is waarin toneel, muziek, knutselen en 
historische gebouwen bezoeken hoogtepun-
ten zijn.

Toen ik een paar jaar geleden bij Ghuschik lo-
geerde, stond er ineens een heel verlegen meis-
je bij de hoek van het huis. Toen Ghuschik 
vroeg wat er aan de hand was, vroeg ze: “Mag 
ik als het zomerkamp er is ook mee?”
De kampen zijn een groot succes en er wordt 
heel veel zorg en liefde in gestoken. Ook is het 
belangrijk dat ze een poosje heel gezond eten. 
Daar wordt nu voor gezorgd. Dat is een fijne 
gedachte!
Dank voor uw giften voor onze stichting Kinder-
hulp Armenië via onze Diaconie ELG-Zuid-
Nederland :  NL57 RABO 0373 7110 26.
Vermelden: Kinderhulp Armenië

Thea Dik

Berichten uit Armenië

17 Lutherroos uitgave 2019-4



Lutherroos uitgave 2019-4	 18

Bijscholen in Bologna
Wie het web doorzoekt op ‘old organs’ vindt 

op verschillende plaatsen lijstjes met de 
oudste nog bespeelbare orgels in de wereld. Bo
logna staat op nummer drie, zo schijnt het, met 
een instrument van Del Prato uit de late 15e eeuw. 
Organist aldaar is al jaren de Nederlander Liuwe 
Tamminga en mijn discotheek bevat een aantal 
van diens CD’s met oude italiaanse muziek op 
dat oude instrument.

Twee jaar geleden was ik voor het eerst in Bo-
logna en vooraf had ik de organist gemaild of 
het wellicht mogelijk was om een uur les te 
krijgen op het orgel. Toen lukte het niet om 
iets in te plannen, maar dit jaar probeerde ik 
het nog een keer. Nu met succes en op een 
mooie woensdagmiddag in de meivakantie was 
het dan zover. Veel te vroeg was ik in de kerk 
en het gevoel dat door me heen ging laat zich 
slechts vergelijken met dat van een kind dat 
reikhalzend uitziet naar z’n verjaardag.

Dit oude pijpwerk, het oude mechaniek, de 
volle klank en de oude stemming. Voor een 
liefhebber van oude muziek is dit een bijzon-
dere ervaring. Het gevoel zo dicht bij de muziek 
te kunnen komen, zo dicht bij de oorsprong 
ervan is een moment dat ik niet snel vergeten 
zal. En dat alles onder begeleiding van een 
specialist in de oude Italiaanse muziek. Het 
was een emotioneel moment, maar ook leerzaam. 
Een bijscholingsmomentje in Bologna.

Joop de Zwart

Joop Zwart is filosoof en be-

drijfskundige.

Doordeweeks docent bij de 

Academie Bouw & Infra van 

Avans Hogeschool en op 

zondag organist.

Hij heeft Bedrijfskunde ge-

studeerd aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam en 

Filosofie aan de Universiteit van Tilburg, waar hij 

in 2008 is afgestudeerd op een thesis over Karl 

Jaspers’ concept van het Filosofisch geloof.

Agenda Heusden
Zondag	 1 sept	 10:30 u	 Buitendag in Nijmegen

    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



Voltooid leven
Over het begrip ‘voltooid leven’ is veel verwar-
ring en onenigheid. Wat verstaan we eigenlijk 
onder ‘voltooid leven’? Wanneer is een leven 
voltooid – en wat voor conclusies verbinden 
we daar aan – of niet? Dit najaar (waarschijn-
lijk november) komt Markus Matthias in Heus-
den een gespreksmiddag en/of –avond houden 
over dit heikele thema. Houd de agenda in de gaten!

Lutherreis 2020
Geef je tijdig op bij Elsa Aarsen-Schiering voor 
de Lutherreis in mei 2020.

Rembrandt en Tobit
Op zondag 29 september houdt ds. Susanne 
Freytag ’s middags om 15.00 uur een lezing 
over Rembrandts tekeningen en etsen rond To-
bit (ofwel Tobias) en we luisteren naar dit verhaal..

Klazien Laansma

Nieuwe liturgie
We zijn weer eens een beetje traag in Heus

den, maar het gaat er dan ook echt van 
komen: de invoering van de nieuwe liturgie! We 
gaan die na de zomer in gebruik nemen. Voordeel 
is dan dat de zusterkernen er al ervaring mee 
hebben opgedaan.

De liturgie is op een aantal punten liturgischer, 
waardoor er meer focus op de eredienst zelf is. 
Veranderingen zijn er wel degelijk. De vredes-
groet waar wij elkaar de hand geven is nu een 
onderdeel van de avondmaals-liturgie.
De afkondigingen gaan naar achteraan de dienst 
en worden een beetje in stukjes gehakt: het 
doel voor de collectes hoort de gemeente met-
een voor de collectes. Daar horen we ook de 
afkondigingen die gaan over personen (doop, 
trouwen, overlijden). Alle meer huishoudelij-
ke mededelingen komen helemaal aan het eind 
van de dienst.
Over het opstaan en gaan zitten horen we ver-
schillende geluiden: de een vindt het te vaak, 
de ander juist niet genoeg. We zijn benieuwd…

Zangers gezocht
Zin in mooie kleine muziek? Kom ‘unplugged’ 
zingen in de Lutherse kerk. Heidenen van harte 
welkom! Meld je aan als projectzanger, in on-
derling overleg stellen we een programma en 
doeluitvoering op.
Opgeven: hannydk@planet.nl
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Agenda Nĳmegen
Tijdens de Vierdaagse dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juli van 16.00 tot 20.00 u  Openstelling kerk
Woensdag	 28 aug	 10.00 – 15.00 u    schoonmaakdag kerkgebouw
Zondag	 1 sept	 10:30 u	 Buitendag in Nijmegen

Buitendag 2019 in Nĳmegen
De jaarlijkse Buitendag waarbij de hele 

Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Neder-
land 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. 
vindt u op pagina 12 van deze Lutherroos.

Kerncommissie Nijmegen

Openstelling kerk 
tijdens de Vierdaagse
De kerncommissie wil het kerkgebouw tijdens 

de Vierdaagse 1619 juli van 1620 uur open
stellen als een plek voor rust en bezinning: ‘Een 
pleisterplaats voor de ziel’. Mensen kunnen zich 
even terug trekken uit de drukte.

De kerkruimte is daarvoor heel geschikt. Daar-
naast zal er ook gelegenheid zijn voor een 
(gezellig) gesprek bij koffie, water en thee.

Vanaf Pinksteren ligt er in de kerk een invul-
lijst voor wie naast de predikant gastheer of 
gastvrouw wil zijn voor telkens twee uur. U 
kunt zich nog opgeven bij ds. Susanne Freytag. 
Of kom als je in Nijmegen bent even langs.

Twee
zomerbijeenkomsten
In de anders zo lang durende zomerpauze or

ganiseren we samen met de DoopsgezindeRe
monstrantse gemeente een tweeluik van twee 
bijeenkomsten. Deze twee bijeenkomsten hebben 
een gezamenlijk thema hebben: Mens en planeet.

• De eerste bijeenkomst is op zondag 14 juli 
om 10.30 uur in de DORE-kerk, Prof. Regout-
straat 23, Nijmegen. Ds. Hans Noordeman zal 
deze bijeenkomst leiden. Het thema is dan: 
"Mens en planeet: Natuur"
• De tweede bijeenkomst is op zondag 25 au-
gustus om 10.00 uur in de Lutherse Kerk die 
ds Susanne Freytag zal leiden. Het thema is 
dan: "Mens en Planeet: Toekomst".

Aan de hand van bijbelteksten en gespreksvra-
gen zullen wij met elkaar in gesprek gaan.Grote schoonmaak 

van de kerk
Het is sowieso een goed idee maar met de bui-
tendag in het verschiet willen we het kerkge-
bouw graag grondig schoonmaken. Ramen 
lappen, de preekstoel afstoffen enz.

We doen dit samen met hen die zich voor de 
verhuur van het gebouw inzetten. Vele han-
den maken licht werk. Doe je mee? Voor de in-
wendige mens wordt gezorgd.
Wanneer: woensdag 28 augustus van 10-15 uur.
Opgeven: bij Susanne Freytag

    KKeerrnn  NNiijjmmeeggeenn

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



In de vorige Lutherroos (20193) schreef Gerard 
Alofs over het herstellen en opnieuw schilde

ren van het interieur van de kerk. Nu besteden 
we aandacht aan de buitenkant van het gebouw.

Elk jaar beoordeelt Monumentenwacht Gelder-
land de buitenkant van de kerk en maakt een 
inspectierapport. De staat van onderhoud wordt 
beoordeeld als goed, redelijk, matig of slecht. 
Het hoogstnoodzakelijke, de delen die er het 
slechts aan toe zijn, worden het eerst aangepakt.

Op 13 mei is het Aan-
nemersbedrijf Van 
Tienen begonnen 
met het herstellen 
van de delen die er 
niet goed voorstaan. 
Dit werk is de eers-
te fase van een 
restauratietraject 
dat, vanwege het 
werven van finan-
ciële middelen, over 
meerdere jaren 
wordt uitgesmeerd.

Op dit moment zijn op een aantal daken de ou-
de verteerde bitumen shingles vervangen door 

leien. Zinken 
goten ver-
nieuwd, waar 
nodig lood 
stroken bijge-
werkt of ver-
vangen, 
dakkapellen 
hersteld en aan-
sluitend 
schilderwerk uitgevoerd. Houten vergane de-
len zijn vervangen..

Van de toren worden de gootlijsten hersteld, 
bekleed met zink en de onderkant van de go-
ten geschilderd zodat de toren er weer netjes 
bij staat en daarmee de kerk een fraaier aan-
zicht heeft.

Tom Smits en Leo Peters
(technische commissie Nijmegen)

Restauratie Lutherse Kerk Nijmegen
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Op 23 mei hadden we een oriënterende bijeen
komst over het al dan niet opstarten van een 

diaconaal project in Parkstad vanuit de Protes
tantse Kerk, Kerk in Actie en de Protestantse 
gemeenten in Parkstad in mogelijk oecumeni
sche samenwerking.

Aanwezig waren leden van verschillende groe-
pen en kerken. Naast de protestantse gemeen-
ten ook van de Andreasparochie, ATD De vierde 

wereld, de voorzitter van het Limburgs diaco-
naal Fonds, tevens aalmoezenier in Sittard en 
een maatschappelijk werkster. Het Leger des 
Heils kon niet komen maar is er wel bij betrok-
ken en als gast: Gerdine Westland van Kerk in Actie.
Na de voorstelronde kregen we in 2 groepen 
de opdracht om een diaconaal huis te ont-
werpen. Hiervoor was een miljoen euro be-
schikbaar. We kregen knutselmateriaal: papier, 
scharen, lijm en  viltstiften.

Diaconale samenwerking
met andere gemeenten in Parkstad

Nĳmegen

Uit de kerncommissie
Introductie van de gereviseerde liturgie
We blikken terug op de introductie van de ge-
reviseerde liturgie. Het is voor iedereen wen-
nen. We spraken hierbij ook over het begin 
van de dienst. We beginnen vanaf nu de dienst 
met het aansteken van de twee kaarsen op de 
altaartafel vanuit de Paaskaars die reeds brandt. 
Dit doet een lid van de kerncommissie of de 
koster van die zondag. Vervolgens geeft diege-
ne een hand aan de voorganger, waarna de 
gemeente opstaat.

Lectoren
De kerncommissie wil graag dat in elke dienst 
een ander dan de voorganger als lector een of 
twee lezingen in de dienst leest. Praktisch be-
tekent dit dat er een tweede microfoon klaar 
gezet moet worden maar ook dat we een pool 
van mensen zoeken die ook een keer lector in 
een dienst willen zijn. En wat er gelezen zal 
worden vraagt afstemming tussen voorganger 

en lector. Dat vraagt wat organisatie.

Organisatie
De praktische zaken voor de verschillende 
komende activiteiten worden besproken, zo-
als de kerkennacht op 21 juni, de organisatie 
van de andersoortige bijeenkomst op 30 juni 
over het Bijbelboek Jona, de openstelling van 
de kerk met de Vierdaagse, de zomerbijeen-
komsten samen met de DORE-gemeente, de 
voorbereiding van de buitendag en Open Mo-
numentendag. Al met al gebeurt er veel in de 
komende periode.

Zilveren Avondmaalsstel
We zijn verheugd dat wij het zilveren avond-
maalstel uit de lutherse kerk van Maastricht 
in gebruik mogen nemen. Sinds de diefstal een 
aantal jaren geleden maakten we gebruik van 
een tinnen avondmaalstel. Het avondmaalstel 
uit Maastricht zal in de dienst op de buitendag 
van 1 september aan onze kern worden aan-
geboden.

ds. Susanne Freytag

    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



Met onze groep begonnen we de doelgroep te 
bepalen. Voor wie moesten we dit huis bou-
wen en inrichten? Voor armen en eenzamen! 
Daar waren we het al snel over eens.

Wel viel het ons op dat de aalmoezenier en 
maatschappelijk werkster in onze groep niet 
meepraatten, maar dat aan ons overlieten. Hun 
eerste opmerking was: Hoe wil je die doelgroep 
binnenkrijgen? Sommige projecten mislukken 
totaal omdat de “klanten” niet willen meewerken.

Hub, de aalmoezenier, vertelde hoe hij begon-
nen was. Hij was naar plaatsen toegegaan waar 
veel mensen en kinderen waren en was daar 
op bankjes met mensen aan de praat geraakt. 
Pas 2 jaar later ontstond er onder de mensen 
zelf een behoefte om een eigen ontmoetings-
plaats te hebben. Samen gingen ze een oud ge-
bouw opknappen. En ieder bracht meubilair, 
verf of werkkracht mee.

Ineke, de maatschappelijk werkster, vertelde 
een soortgelijk verhaal. Toen een groep men-
sen in Brunssum een eigen plekje wilde, wil-
de de gemeente Brunssum direct een pand 
beschikbaar stellen en inrichten, tevens zouden 
daar dan nog meer instanties in kunnen komen. 
Ineke voorzag dat de doelgroep daar echt niet 
naar toe wilde komen en vroeg om een leeg-
staande peuterspeelzaalruimte. Samen met de 
mensen werd de ruimte opgeknapt en het werd 
ingericht met meubels uit de ruilwinkel. Door 
de mensen zelf, niet van bovenaf geregeld.

Voor de rest van ons waren dit heel verhelde-
rende verhalen. En toen we het huis moesten 

bedenken en knutselen, hebben we geen duur 
huis gebouwd,  maar in een flatwijk bankjes 
neergezet, een waterspeelplaats voor de kinde-
ren, een zandbak en een gemeenschappelijke 
groentetuin gemaakt. Tussen de flats staat nog 
een oud huis. Misschien gaat dat later opgeknapt 
worden door de buurtbewoners?

De andere groep had wel een huis getekend en 
had ontmoetingsruimtes, een grote keuken 
waar voor groepen gekookt kan worden, speel-
kamer, een muziekkelder voor jongeren. Kort-
om alles om mensen binnen te halen en in 
gesprek te komen.

En daar gaat het vooral om. In gesprek raken 
en luisteren!!!!! Waar hebben de mensen be-
hoefte aan. Hoe komen we daar achter? Ver-
trouwen winnen en aanwezig zijn! Wat kun je 
de mensen bieden: Jezelf.

Het Leger des Heils heeft als binnenkommiddel 
de kledingwinkel. Die is 5 ochtenden per week 
open en er staat altijd koffie klaar. Je kunt er 
wat praten of een spelletje doen. In Parkstad 
zijn er al verschillende projecten, bv: Schuld-
hulpmaatjes.

Verder zijn er in andere delen van Limburg al 
heel wat projecten gaande voor verschillende 
doelgroepen.
Besloten wordt door de groep om met elkaar 
verder te gaan. PKN/KIA wil hier duurzame 
betrokkenheid bij bieden. We krijgen hulp bij 
het verder bepalen van een project en als Kerk 
in Actie bij het project betrokken wordt dan 
kan ze 3 tot 5 jaar hulp bieden.

Keety Mulder
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Aanwezig op 8 mei 2019: Willem Boon, Horst 
Oosterveer, Jouk Boon en Keety Mulder

• Op 1 sept is er buitendag van onze hele 
gemeente in Nijmegen. Mensen kunnen zich 
al opgeven We willen een busje huren zodat 
we gezamenlijk naar Nijmegen kunnen rijden.
• De Nieuwe Liturgie is afgelopen Pasen ingegaan.
• Horst Oosterveer en Karin Bonfrere zitten 
namens onze gemeente in het bestuur van het 
Gereformeerde Weeshuis in Maastricht. Horst 
gaat hier binnenkort uit.
• De jaarlijkse controle voor de noodverlichting 
moet gebeuren en is ondertussen gebeurd.
• Er moet nog een extra brandblusser geregeld 
worden.
• Het vochtprobleem moet aangepakt worden, 
evenals de verzakking van het binnenplein.
• De piano (van Erik) wordt (met zijn toestem-
ming) weggehaald.
• Er is door een bedrijf naar een aansluiting 
en afvoer voor de vaatwasser gekeken. Volgens 
dit bedrijf zijn de aansluitkosten erg hoog. 
Horst merkt op dat een vaatwasser belangrijk 
is bij verhuur. Er moeten dan zoveel mogelijk 
voorzieningen aanwezig zijn.
• De kerk is voor Pasen schoongemaakt door 
een schoonmaakbedrijf.
• Er zijn ondertussen 5 plafondlampen kapot. 
We hebben nog niet te weinig licht. Jouk zal 
kijken hoe en waar we bij de verlichting kun-
nen komen.
• Moet er melding bij de politie gedaan worden 
bij vernieling? Alle tulpen waren onthoofd. Be-
sloten wordt de volgende keer vernieling bij 
de politie te melden.
• Sinds 13 dec. oefent de mandoline club van 
Ottie tijdelijk in ons zaaltje. Er moet hiervoor 
een schriftelijk contract opgesteld worden, 
voorlopig tot 1 juli 2019. Ook verzekeringstech-
nisch is dit nodig.
• De financiële cijfers van 2018 worden aan 
ons voorgelegd. Ze zijn al goedgekeurd door 
de Kascommissie. Dit verslag wordt geïnte-
greerd in het jaarverslag van de Ev. Luth. Gem. 
Zuid-Nederland. Karin wordt decharge verleend.
• Keety heeft zich aangemeld om mee te doen 
met een eventueel diaconaal project van de 

protestantse kerken in Parkstad. De eerste ver-
gadering hierover is op 23 mei.
• In de stille week hebben we samen met de 
3 protestantse kerken in Parkstad de stille week 
gevierd. De 3 vespers werden in ons gebouw 
gehouden en de 3 kerkdiensten daarna in de 
Ark in Landgraaf. Ds. Boon, Karin Bonfrere en 
Keety en Ab Mulder hebben namens de Luther-
se kerk meegewerkt aan de voorbereiding en 
de diensten. Anja had een mooie sobere ver-
siering gemaakt. Alle diensten waren goed be-
zocht en werden gewaardeerd.
• De koster heeft Anja gevraagd om te helpen 
bij de aankleding van de kerkzaal bij feestelij-
ke en bijzondere diensten. Anja maakt dan al 
bloemversieringen.
• Jouk stelt voor om de buurtgenoten eens uit 
te nodigen voor een kennismaking en een kopje 
koffie in ons kerkgebouw. We kunnen dan het 
gebouw laten zien en iets vertellen.
In Nijmegen is het Avondmaalstel gestolen. We 
willen het stel uit Maastricht ter beschikking 
stellen, maar dan moeten we er wel zeker van 
zijn dat het (zo veel mogelijk) inbraakvrij op-
geborgen wordt.

Keety Mulder

Collectes
• 7 juli. Het Luthers Genootschap: Suriname. 
Dit genootschap ondersteunt projecten op ver-
schillende locaties in de wereld. Met de 
Evangelisch Lutherse Kerk in Suriname be-
staan nauwe banden.

• 21 juli. Consuminderhuis: Kinderen op 
vakantie. In onze Regio Parkstad heerst veel 
(verborgen) armoede. Bij het Consuminderhuis 
leren mensen hoe ze  met hun geld om moe-
ten gaan en de eindjes aan elkaar te knopen. 
Maar in de vakantie is het voor sommige gezin-
nen fijn als ze er een paar dagen tussenuit kun-
nen of naar een pretpark of een zwembad 
kunnen. Even aan de problemen van alledag 
ontsnappen. Ook daar zorgt het Consuminder-
huis op een consumindermanier voor. Met uw 
bijdrage kunnen we deze kinderen en hun 
ouders ook een paar leuke vakantiedagen geven.

Zuid-Limburg

Uit de Kerncommissie



Langzaam beginnen we te merken, dat de 
vakantietijd aanbreekt. Veel mensen zijn op 

vakantie of maken zich op om op vakantie te 
gaan. Anderen blijven thuis, vaak alleen. 
Ook een aantal  van onze Limburgse gemeenteleden 
begint eenzaamheid  te voelen.

Dat is niet alleen een probleem voor de ouderen, 
maar ook onze alleenwonende jongere 
gemeenteleden merken dat aan den lijve. Wat 
kunnen we daar nu aan doen? Om ons heen 
kijken en navragen bij elkaar hoe wij deze tijd 
ervaren en wat wij als moeilijke dagen ervaren.

De laatste weken heb ik van verschillende 
kanten gehoord dat mensen lijden onder de 
eenzaamheid, die zij ervaren. De kerkdienst is 
misschien wel fijn, juist ook het samen koffie-
drinken. Maar daarna, nadat we misschien nog 
wel elkaar naar huis hebben gebracht, kan het 
heel stil worden.

Er zijn mensen onder ons die niet of niet genoeg 
eten. Ook buiten onze gemeente zijn er mensen 
die in de eenzaamheid ten onder gaan. Kunnen 
wij hen helpen? Dit is iets wat wij voor elkaar 

Uit het zuiden van ZuidNederland

• 4 aug. Eigen diaconie

• 18 aug. Onderwijs voor Dalit-kinderen in 
India: Het is in Nederland vanzelfsprekend dat 
kinderen onderwijs kunnen volgen en een di-
ploma kunnen halen, maar in India is dat wel 
anders. Duizenden kinderen van Dalits, een 
groep die onderaan de maatschappelijke ladder 
staan, worden gediscrimineerd en buitengeslo-
ten, ook op school. Daardoor stoppen veel Da-
lit-kinderen vroegtijdig met school.
Kerk in Actie ondersteunt de Indiase organisa-
tie Cards, die hier verandering in wil brengen. 
Ze brengen de kinderen voor en na schooltijd 
bij elkaar, ze krijgen hulp bij het huiswerk, 
doen aan sport, dans, zang en er is aandacht 
voor persoonlijke verzorging. Kinderen krij-
gen daardoor meer zelfvertrouwen en hun 
schoolprestaties verbeteren aanzienlijk.

Keety Mulder.

zouden moeten doen, niet iets voor één van de 
kerncommissieleden of voor de dominee. De 
hele wereld kunnen we niet helpen, maar 
eentje of twee?

Binnen onze gemeenschap zijn er enkele 
mensen, voor wie wij hard mogen bidden. Ik 
denk aan Manfred en Bea Boer in Hoensbroek 
en aan mevrouw Vernhout in Nieuwstad. Zo 
zijn er zeker ook nog anderen. Geef het door 
als er iemand is die op iemand van onze gemeente 
zit te wachten.

Op 1 september hoeft U niet alleen te zijn. In 
Nijmegen is dan de Buitendag van onze gemeente 
Zuid-Nederland. Er hebben zich al dertien 
mensen uit onze kern aangemeld. Vorig jaar 
hebben we hier in Zuid-Limburg een fijne dag 
gehad en dat gaat zeker weer lukken in Nijmegen.

Hartelijke groeten uit de pastorie,
ds. Willem Boon
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• Onze vader die in de hemel zijt ...
Stem:	 Ja ... ?

• Wilt u me alstublieft niet onderbreken, ik 
ben net begonnen met bidden

Stem	 :Maar je hebt mij toch aangesproken?

• Heb ik U aangesproken? Eh ... eigenlijk niet! 
Ik bid gewoon zoals altijd: Onze Vader die 
in de hemel zijt ...

Stem:	 Kijk dat bedoel ik.
	 Roep je mij nu aan om me te spreken
	 of niet?
	 Waar gaat het eigenlijk om?

• Uw naam worde geheiligd ...
Stem:	 Meen je dat echt?

• Wat moet ik echt menen?
Stem:	 Dat je mijn naam wilt heiligen. Wat anders??

• Tja, ik bedoel ... Lieve hemel, ik weet niet 
wat ik moet zeggen. Hoe zou ik moeten we-
ten wat het betekent?

Stem:	 Het wil zeggen, dat je alleen Mij eer geeft,
	 dat ik belangrijk voor je ben, dat Mijn 
	 Naam 	waardevol is voor jou.

• Oh ... ja ... nou, dat begrijp ik. Uw konink-
rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals 
in de hemel.

Stem:	 En wat doe je daar zelf voor?

• Dat Uw wil geschied? Ik ga regelmatig naar 
de kerk, ik geef aan de diaconie en ook wat 
aan de zending.

Stem:	 Ik wil meer! Ik wil dat je je leven echt naar 
	 Mij richt. Dat kun je van anderen leren en 
	 je moet ook aan anderen leren denken. Ik wil 
	 graag dat je alle mensen serieus neemt, ook de 
	 merkwaardige buurman en je onaangename 
	 baas, dat zieken geholpen worden, mensen de 
	 ruimte krijgen, vreemdelingen welkom zijn en 
	 alle mensenkinderen op de ganse aarde genoeg 
	 te eten hebben, want alles wat je voor deze 
	 mensen doet, doe je toch ook voor mij?

• Waarom zegt u dit uitgerekend tegen mij? 
Weet U wel hoeveel mensen er hier in de 
kerk zitten, die soms ook wel eens vergeten 
aan een ander te denken? Kijkt U maar eens 
naar hen!

Onze Vader . . . .



Stem:	 O, neem mij niet kwalijk. Ik dacht dat je er 
	 werkelijk om bad, dat Mijn Koninkrijk komt 
	 en Mijn wil geschiedt. Dat begint namelijk heel 
	 persoonlijk bij de mens, die daar om bidt. Pas 
	 als je hetzelfde wilt als ik, dan kan het Konin-
	 krijk beginnen.

• Dat is nu wel duidelijk, ja. Mag ik nu door-
gaan met mijn gebed?

• Geef ons heden ons dagelijks brood ...
Stem:	 Ho eens even, zo te zien kom jij niets te kort. 
	 Maar miljoenen mensen die nog steeds honger 
	 lijden horen ook dagelijks brood te krijgen en 
	 dat ligt op jouw bordje!

• En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij 
onze schuldenaars vergeven

Stem	 :En hoe zit dat met Jan?

• Jan ...?!? Moet U het juist over hem hebben? 
U weet toch dat hij mij in het openbaar erg 
beledigd heeft, dat hij mij altijd uit de hoog-
te behandelt en dat ik al woedend word als 
ik hem zie. Mensen zoals hij ...!

Stem:	 Ik weet het, maar je bede dan?

• Wat dat betreft ... ik bedoel het niet zo letterlijk
Stem:	 Je bent tenminste eerlijk. Vind je het eigenlijk 
	 leuk om met zoveel bitterheid en afkeer rond 
	 te lopen?

• Nee ik word er goed ziek van ...
Stem:	 Ik kan je beter maken. Laat Jan los in je boze 

	 gedachten en dan voel je jezelf ook bevrijd. Zoek 
	 naar vrede in je hart en in je leven.

• Ik weet niet of ik dat wel kan ...
Stem:	 Ik help je daarbij!

• En leid ons niet in verzoeking, maar verlos 
ons van de boze ...

Stem:	 Natuurlijk leid ik je liever aan verzoekingen 
	 voorbij, maar je moet zelf ook de goede kant 
	 op willen.

• Hoe bedoelt U dat dan?
Stem:	 Nou je kent je eigen zwakheden, je eigen agres-
	 sie, je eigen vooroordeel, je achterdocht, je egoïs-
	 me. Geef er nooit aan toe, dan geef je de 
	 verzoening geen kans!

• Ik geloof dat dit het moeilijkste gebed is dat 
ik ooit gedaan heb, maar het is ook de eer-
ste keer dat ik voel dat het iets met mezelf 
en het dagelijks leven te maken heeft.

Stem	 :Mooi dan maken we vorderingen. Ga maar 
	 weer verder met het slot van je gebed.

• Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Stem:	 Weet je wat ik fijn vind? Als mensen Mij ook 
	 in hun gebed serieus nemen en oprecht bidden 
	 en ook ernaar gaan handelen. Ik weet zeker 
	 dat ze door zo te doen ook zelf gelukkig worden.

• Amen.
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Bij de voorplaat
"Een gevoelige snaar werd geraakt met de 
weergave van de twee zwanen. Per slot 
waren het lutheranen die aan de work
shop deelnamen"

Gemaakt bij het 10-jarig jubileumfeest van de 
Stichting Luthers Accommodatie Beheer in 2009.

In 1999 heeft SLR (Stichting Lutherse Rusthui
zen) gezorgd dat S.L.A.B. (Stichting Luthers Ac

commodatie Beheer) bungalows kon bouwen voor 
de doelgroep Mindervalide medemens.

De toenmalige voorzitter dr. Gé Fafié (Lu-
thers predikant) heeft als voorzitter van 
SLR geijverd voor deze investering nadat 
het Luthers Rusthuis Woudestein te 
Baarn gesloten werd. Hij had zelf in zijn 
jeugdjaren kinderverlamming gehad en 
wist als geen ander dat dit beperkingen 
opleverde als je met vakantie wilde.
De daartoe speciaal gebouwde en in-
gerichte bungalows in Diessen (bij Hilva-
renbeek) hebben sindsdien vele 
gezinnen de mogelijkheid geboden 
vakanties te vieren in gezinsverband.

Zoals gebruikelijk in onze lutherse wereld vin-
den wij dat speciale momenten zoals jubilea 
gevierd moeten worden. Zo ook in 2009.

Een 10jarig jubileum.
Een feestelijke bijeen-
komst met goede spre-
kers, zoals de speech van 
de directeur van het Rode 
Kruis Nederland en een 
peptalk van Paul Haar-
huis, onze beroemde ten-
nisser. Daar leerden wij 
eigenlijk dat wij niet dien-
den te spreken over ge-
handicapten, maar over 
de minder valide medemens. Dat geeft een veel 
positievere insteek.

Die ontwikkeling heeft zich in de jaren er na 
duidelijk doorgezet. Denk maar aan de specia-

le Olympische Spelen voor de medemens met 
een beperking. Gebruik wat je wel kunt en zet 
je daarvoor in.

De viering werd ook begeleid door een orkest. 
Wij waren onder de indruk hoe een compleet 
orkest, bestaande uit personen van onze doel-
groep, enthousiast samenspeelden op allerlei 
instrumenten. Speciaal waren wij de begeleiders 
en ouders dankbaar dat zij ons in de gelegen-
heid stelden hierna te luisteren. Als verrassing 
werd voor de toehoorders een workshop “be-
spelen muziekinstrumenten”  gegeven door de 
orkestleden. Aan het einde van de dag werd 
voor het gehele publiek een demonstratie ge-
geven wat de workshopleden geleerd hadden 
van de musici. Geweldig was het.

Een andere workshop werd gegeven door Lex 
Grote. Een kunstschilder uit Eindhoven. Natuur-
lijk is het hanteren van de verfkwast voor ve-
len niet gemakkelijk. Soms had men enige 
ervaring met in huis schilderen, maar dat is 

toch niet voldoende om een creatieve expres-
sie op het doek te zetten. Een selectie van 
deze creaties hebben een aantal jaren in de 
beide bungalows in Diessen gehangen.

Een gevoelige snaar werd geraakt met de 
weergave van de twee zwanen. Per slot waren 
het lutheranen die aan de workshop deel-
namen. De naam van de schilder heb ik niet 
meer kunnen achterhalen, maar zijn initia-
len zijn PS. Dit kunstwerk staat daarom op 
het front van deze editie van de Lutherroos. 

De feestvierders denken nog steeds met veel 
genoegen terug aan die memorabele dag op 28 
november 2009.

Horst Oosterveer
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Contactadressen 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland 

mw. ds. S. Freytag

 06-4395 5283
St. Jorislaan 14
5611PM Eindhoven

NIEUW e-mailadres:

ds. W.J.H. Boon

 06-4070 4017

Birderstrasse 16
Selfkant-Höngen (D)

NIEUW e-mailadres:

Predikanten

  ddss..ffrreeyyttaagg@@lluutthheerrsszzuuiiddnneeddeerrllaanndd..nnll   ddss..bboooonn@@lluutthheerrsszzuuiiddnneeddeerrllaanndd..nnll

Kerkenraad Dagelĳks Bestuur
Secretaris: hr. T. Tempelaar
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.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



Lutherroos uitgave 2019-4	 30

Eindhoven

Dommelhoefstraat 1A
Eindhoven

Aanvang 09:30 u.
(tenzij anders vermeld)

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

DOReLu-dienst Aanvang: 10:30 uur

14 juli  4e zondag na Trinitatis
ds. W. Blomjous

DOReLu-dienst Aanvang: 10:30 uur

21 juli  5e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag

DoReLU-dienst Aanvang: 10:30 uur

28 juli  6e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag

DoReLU-dienst Aanvang: 10:30 uur

4 augustus  7e zondag na Trinitatis
ds. S. Coenradie

DoRELu-dienst Aanvang: 10:30 uur

11 augustus  8e zondag na Trinitatis
ds. Tj. Barnard

DoRELu-dienst Aanvang: 10:30 uur

18 augustus  9e zondag na Trinitatis
ds. A.C. Thimm-Stelwagen

DOReLu-dienst Aanvang: 10:30 uur

>>

Bergen op Zoom
Huisdienstviering

1 september  11e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag en ds. W.J.H. Boon

Buitendag in Nijmegen
Aanvang: 10:30 uur

Heusden

Putterstraat 32
Heusden

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

25 augustus  10e zondag na Trinitatis
ds. E.E. Aarsen [Amsterdam]

1 september  11e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag en ds. W.J.H. Boon

Buitendag in Nijmegen
Aanvang: 10:30 uur

KERKDIENSTEN

(vervolg Eindhoven)

25 augustus  10e zondag na Trinitatis
dr. E. Corsius

DoRELu-dienst Aanvang: 10:30 uur

1 september  11e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag en ds. W.J.H. Boon

Buitendag in Nijmegen.
Aanvang: 10:30 uur



Nĳmegen

Prins Hendrikstraat 79
Nijmegen

Aanvang 10:00 u.
(tenzij anders vermeld)

14 juli 4e zondag na Trinitatis
ds. H. Noordeman

Themabijeenkomst samen met de
Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente

om 10.30 u Prof. Regoutstraat 23 Nijmegen.

25 augustus  10e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag

Themabijeenkomst samen met de
Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente

in de Lutherse kerk

1 september  11e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag en ds. W.J.H. Boon

Buitendag in Nijmegen
Aanvang: 10:30 uur

Zuid-Limburg

Meezenbroekerweg 70
Heerlen

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

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

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

Viering Heilig Avondmaal

1 september  11e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag en ds. W.J.H. Boon

Buitendag in Nijmegen
Aanvang: 10:30 uur

KERKDIENSTEN

Buitendag 2019 in Nĳmegen
De jaarlijkse Buitendag waarbij de hele 

Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Neder-
land 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.

kunt u lezen op pagina 12.
Kerncommissie Nijmegen
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Loop nog eens een kerk binnen in uw vakantie

EEeenn  hheeeell  ffiijjnnee  zzoommeerr

Gebrandschilderd 
raam

in de Lutherse kerk 
in Nijmegen.

gebaseerd op
het zegel van de 

Lutherse gemeente
in Nijmegen


