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Bĳ de voorplaat
De kerk op de voorkant is het interieur van 
de Katharinakirche in Frankfurt am Main.
André Ockers is daar 27 mei 2019 geweest 
en heeft een fraaie exterieur foto gemaakt.
Zie verder op pagina 17.

Van de Redactie
Meestal is het in de zomer lastig om leuke 

kopij voor de Lutherroos te krijgen. Maar 
dit jaar is het andersom. Met moeite hebben 
we alles op 36 pagina's kunnen krijgen. Na 
flink wat gepuzzel zijn wij best tevreden over 
het resultaat.

Wat mij nog wel van het hart moet is dat de 
kopij te laat binnenkomt. De planning loopt 
daardoor steeds in de soep. Om het blad op 
de afgesproken dag bij iedereen in de brie-
venbus te krijgen hebben we de redactietijd 
echt nodig. Het is deze keer nachtwerk ge-
worden.

Ik schrijf dit nu vanaf mijn laptop voor de 
tent op de camping omdat we met vakantie 
zijn. Dankzij internet en wifi lukt het wel 
maar dat is toch niet helemaal de bedoeling 
van vakantie. Wij maken de Lutherroos graag 
en vinden het erg leuk om er steeds iets 
moois van te maken. Maar het begint wel 
erg op werk te lijken zo voor de tent in het 
zonnetje.

We zitten overigens op een kleine boerde-
rijcamping tussen Ruurlo en Hengelo (Gld) 
midden in de achterhoek.
Het is hier geweldig mooi en heben al flink 
gewandeld en gefietst. Een echte aanrader 
om er lekker tussenuit te zijn.
We wensen u allen veel leesplezier. En als u 
ook iets wilt schrijven voor de Lutherroos : graag!

De redactie

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 31.

Adverteren in de Lutherroos
Ja, dat kan. Advertenties moeten uitdrukkelijk 
wel passen bij het karakter van de Lutherroos of 
het lezerspubliek.

Heeft u vragen of wilt u meteen al adver-
tentieruimte reserveren; neem dan contact 
op met de advertentiebeheerder:
advertenties@lutherszuidnederland.nl.
Wij sturen u graag de advertentiekaart toe.
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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 23 september 2019.
Die editie geldt voor de periode
van 20 oktober tot 8 december 2019.



Meditatie:

De Geest van God
laat mij over muren heen springen

W
at zijn we goed in muren bouwen. 
Schuttingen om ons heen. We willen 
ons afschermen, zodat we de illusie 
hebben veilig te zitten. Hoe minder 

de mensen van ons weten, hoe veiliger we zijn, 
niet waar?

We bouwen theologische schuttingen. Zij zijn 
katholiek, wij protestant. We benadrukken dat 
in onze naam. Protestantse kerk… Zij zijn in 
Rome wij in Nederland… Zij geloven in Maria, 
wij in Jezus… Wat die mensen werkelijk gelo-
ven merken we nauwelijks, wij hebben im-
mers onze schuttingen?

Achter de schuttingen zitten ook mensen, die 
hun schuttingen naar ons gebouwd hebben, 
dat verbaasd ons wel eens, want wij hebben 
het toch niet nodig dat men schuttingen naar 
ons toe bouwt?

We kruipen weg achter onze schuttingen en 
muren. Dwars door steden en landen worden 
of werden muren en schuttingen gemaakt. 
Dwars door het Heilige Land…

Ooit las ik in een stripverhaal, dat Donald Duck 
het niet kon hebben, dat zijn buurman een 
schutting maakte tussen hun beider tuinen. 
Hij bouwde zelf een nog hogere schutting. Daar-
op maakte de buurman zijn schutting weer ho-
ger en zo maar door, totdat er geweldige 
schuttingen stonden. De wind waaide deze 

schuttingen weg naar zee en daardoor konden 
veel schipbreukelingen gered worden.

Die wind waaide die morgen op Pinksteren in 
Jeruzalem. De discipelen zaten bij elkaar en 
hadden zich verstopt. Bang voor de wereld. 
Toen kwam de Geest en waaide door de duf-
heid van hun angst. Zij kwamen in beweging, 
spraken in talen van anderen, mensen aan de 
andere kant van de schutting.

In mijn geloof laat ik mij ook waaien door de 
Geest. Hoe het met mijn kerk eruit zal zien, 
waartoe mijn kerk gebruikt zal worden, waar 
ik voor gebruikt zal worden, hoe hoog ik zal 
moeten springen om over zelfgemaakte mu-
ren en schuttingen te springen, ik weet het 
niet. Wel weet ik, dat God mij door Zijn Geest 
niet duf achter mijn muren laat zitten.

ds. Willem Boon

Lutherroos uitgave 2019-5	 4



V
oor wie zich wil verdiepen in geloofs
vragen wordt er al een aantal jaren 
de cursus Leren van Luther aange
boden. Dit cursusjaar staat de beken

de theoloog Bonhoeffer centraal. Deze cursus 
wordt in 14 plaatsen door het land aangeboden, 
ook in Eindhoven en Nijmegen. 

Over de cursus
Dietrich Bonhoeffer (1906-
1945) was een Luthers theoloog 
en predikant die vooral door 
zijn verzet tegen het Nazi-
regime voor velen een grote in-
spiratiebron is geworden. Eén 
vraag houdt Bonhoeffer zijn 
hele leven lang bezig: wat is de 
kerk,  wie is de kerk, en waar is 
de kerk voor?
In zijn proefschrift (hij is dan 
pas 21 jaar) maakt Bonhoeffer 
duidelijk dat de kerk niet moet 
praten over Christus en het 
evangelie, maar zelf vindplaats 
moet zijn van Christus in de we-
reld. Christus bestaat als 
gemeente. Dat schept een 
enorme verplichting! Genade 
en vergeving kunnen niet zon-
der Navolging (de titel van Bon-
hoeffers beroemdste boek). En 
die navolging van Christus is 
geen hoogst individuele zaak maar vraagt om 
sociaal engagement.

In Amerika leert Bonhoeffer hoe zwarte ge-
loofsgemeenschappen dat laten zien in hun 
hulp aan slachtoffers van uitsluiting en racis-
me. Geen wonder dat hij vervolgens in Nazi-
Duitsland één van de spraakmakende gezich-
ten wordt van de Bekennende Kirche, die zich 
verzet tegen de dictatuur en tegen mede-christe-
nen die trouw zweren aan Hitler.

Aanvankelijk propageert Bonhoeffer pacifis-
me. Hij zamelt geld in om Joden te helpen 
vluchten naar Zwitserland. Daarvoor wordt hij 
in 1943 gearresteerd en veroordeeld. Tijdens 
zijn tijd in de Gestapo-gevangenissen en con-
centratiekampen schrijft hij de brieven en ge-
dichten die nu nog een enorme indruk maken.

Na de mislukte aanslag op 
Hitler in 1944 blijkt dat Bon-
hoeffer via familie ook 
betrokken was bij de groep 
officieren die die aanslag 
hadden beraamd. Op 9 april, 
drie weken voor het einde 
van de oorlog, wordt Bon-
hoeffer op persoonlijk bevel 
van Hitler opgehangen. Zijn 
laatste woorden voordat hij 
werd opgehangen, waren: 
“Dit is het einde, voor mij 
het begin van het leven.”

Bonhoeffer heeft zich niet 
alleen laten inspireren door 
het radicale denken van 
Maarten Luther (1483-1546), 
maar heeft dat denken ook 
voor onze tijd opnieuw 
doordacht en doorleeft. In 
de cursus Leren van Luther 
2019-2020 (75 jaar na Bon-

hoeffers voortijdige dood) staan we stil bij zijn 
belangrijkste teksten over het wezen van een 
kerkelijke gemeenschap, over de spanning (of 
niet) tussen christen-zijn en leven in een niet-
christelijke samenleving en over de betekenis 
van 'navolging' in onze tijd. Soms komt daar-
bij ook het denken van Luther prominent aan 
de orde en soms denken we even mee met an-
dere theologen die de actualiteit van Luther 
(en Bonhoeffer) voor het voetlicht brengen.

vervolg op pagina 6

Cursus Leren van Luther 20192020
Dietrich Bonhoeffer als inspiratiebron
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De cursus van vier bijeenkomsten van telkens 
1,5 uur vindt plaats in Groningen, Leeuwarden, 
Zwolle, Dalfsen, Zutphen, Hengelo, Arnhem, 
Eindhoven, Nijmegen, Ede, Culemborg, Utrecht, 
't Gooi en Amsterdam en wordt geleid door een 
team van Lutherse theologen en predikanten. 
De serie wordt afgesloten met een film over 
het leven van Bonhoeffer.

(2 okt.) Bĳeenkomst 1

'Navolging'

docenten: ds Klaas Touwen of ds. Margo Jonker
Het gebod van Jezus is hard, onmenselijk hard, 
voor wie er zich tegen verzet, maar zacht voor 
wie er zich gewillig aan overgeeft. Navolging 
heeft dan ook niets te maken met krachtpres-
taties van de ziel. Dat is er dikwijls van gemaakt 
in een christendom waarin de genade een leer-
stuk was geworden, het geloof een systeem en 
het menselijk gedrag een kwestie was van ge-
bod op gebod en regel op regel. Jezus vraagt 
niet het onmogelijke of onmenselijke: zijn ge-
bod wil nooit leven vernietigen, maar leven 
bewaren, sterken, genezen. Navolging is vreugde.

(30 okt.) Bĳeenkomst 2 

'Bonhoeffer's beeld van Christus 
en van de kerk'
docenten: ds. Louisa Vos of ds. Willy Metzger
Bonhoeffers opvatting over de gemeente is 
spannend in een tijd waarin de kerk naar de 
marge is gedreven en God geen centrale plek 
meer inneemt in de leefwereld van mensen. 
Als er al wordt geloofd, dan doen mensen dat 
in toenemende mate bij voorkeur in de privé-
sfeer, met interpretaties die nog maar zelden 
met anderen worden gedeeld. In deze actuele 
context wagen we ons aan de spannende theo-
logie van Bonhoeffer die laat zien dat de oor-
sprong van geloof en kerkgemeenschap bij God 
ligt en niet bij mensen. Christus zelf vormt de 
kerk. Hij is de kerk: ‘Christus als Gemeinde 
existierend’. We gaan na of deze visie verband 
houdt met Luthers opvatting van de gemeente. 
En we stellen onszelf de vraag wat Bonhoeffer 
kan betekenen voor de kerk en haar gemeen-
ten in onze tijd en in onze samenleving.

(27 nov.) Bĳeenkomst 3

'De verhouding tussen christelĳk 
leven en seculiere cultuur'.

docent: ds. Susanne Freytag
Luthers beeld van Gods geestelijke 'regiment' 
en Gods 'wereldlijke regiment' laat zien dat 
'kerk' en 'wereld' elkaar nodig hebben. Sterker 
nog, het in onze samenleving algemeen aan-
vaarde seculiere humanisme met zijn nadruk 
op menselijke waardigheid en gelijkheid had 
zich zonder het Christendom en zonder de re-
formatie helemaal niet kunnen ontwikkelen.

Gelukkig maar, want de praktijk van het evange-
lie, zo betoogde Luther, vraagt om een geor-
dende samenleving en een goed functionerende 
overheid. Maar als de seculiere wereld te ver 
af komt te staan van de sterke ideeën van het 
evangelie krijgen heilsideologieën als fascis-
me, communisme of markt-liberalisme de over-
hand. Bonhoeffer kon er over meepraten. Als 
zulke afgoden gaan winnen moet je vanuit het 
evangelie in verzet komen. Maar hoe ver mag 
dat verzet gaan? Wat voor houding is vandaag 
gevraagd van christenen en van de kerk in onze tijd?

(15 jan.) Bĳeenkomst 4

'Leven met de Bĳbel – Leven als 
getuige, belĳder of martelaar?'
docent: prof. dr. Markus Matthias
Je zou een christelijk leven als een soort levens-
beschouwing kunnen verstaan. Dan deel  je 
met anderen bepaalde waarden, bepaalde manie-
ren om te kijken naar jouw medemens, naar 
de natuur en naar dat wat achter of na de fy-
sieke wereld te bedenken valt. Uit zo‘n levens-
beschouwing vloeit dan ook een bepaald gedrag 
voort. In die zin is een levensbeschouwing 
feitelijk een bepaalde praktijk van het leven. 
Wij willen in deze sessie van de cursus nagaan 
hoe Dietrich Bonhoeffer probeerde met en van-
uit de Bijbel „praktisch“ te leven. Wat heeft er-
toe geleidt dat Dietrich Bonhoeffer niet alleen 
een lezer, maar ook en getuigen, belijder en 
uiteindelijk misschien een martelaar van de 
Bijbel werd.
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Over de docenten

• Ds. Klaas Touwen is protestant 
predikant te Deil; voorheen diende 
hij vijf hervormde gemeenten, 
twee lutherse gemeenten en een 
gereformeerde kerk, werkte bo-
vendien als justitiepredikant en 
doceerde  theologie aan Hoge-
school Windesheim. Hij is eindredacteur van 
Tijdschrift voor Verkondiging (zie www.tijdschrift-
voorverkondiging.org).

• Ds. Margo Jonker werd na haar 
studie aan de Theologische Univer-
siteit in Kampen, predikant in de 
gereformeerde kerk van Ter Apel 
en de Protestantse Ge-meente van 
Zwolle. Sinds 2017 is zij predikant 
in de Evangelisch Lutherse 
Gemeente te Zwolle. Pastoraat is haar bijzon-
dere aandachtsveld.

• Ds. Willy Metzger is predikant 
van de Evangelisch-Lutherse 
Gemeente het Gooi in deeltijd. Hij 
studeerde theologie in Heidelberg 
en Amsterdam en kwam vanwege 
de studie theologie in 1987 naar 
Nederland. Naast zijn werk als 
predikant is hij in dienst van de Universiteit 
van Amsterdam, als consultant voor ICT in On-
derwijs en Onderzoek.

• Ds. Louisa Vos is predikant van 
de Evangelisch-Lutherse Ge-
meente Zutphen en Twente. Ze is 
lid van de Evangelisch-Lutherse  Sy-
node en voorzitter van het convent 
van predikanten en kerkelijk 
werkers en op basis daarvan lid van 
de theologische commissie van de Evangelisch-
Lutherse Synode. Tevens is zij als GZ-psycho-
loog werkzaam in de verslavingspsychiatrie.

Ds. Susanne Freytag was vanaf 
1996 verbonden aan de 
Evangelisch-Lutherse gemeente 
Groningen. Vanaf september 2016 
dient zij de Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Zuid-Nederland (met als 
kernen Eindhoven en Nijmegen). 
Zij was vele jaren lid van de Evangelisch-Lu-
therse synode en van de generale synode. Op 
dit moment is zij secretaris van de commissie 
voor liturgie en kerkmuziek van de Evangelisch-
Lutherse synode.

• Prof. dr. Markus Matthias 
studeerde theologie en ger-
manistiek in Göttingen, Tübingen, 
Jeruzalem en Straatsburg, promo-
veerde in Erlangen (Habilitation in 
Halle a.S) en is sinds 2008 hoogle-
raar Lutherana aan de Protestantse 
Theologische Universiteit (nu gevestigd in 
Amsterdam en Groningen).

Cursusdata:
* Bĳeenkomst 1 en 2 zĳn in Eindhoven 
en Nĳmegen omgeruild!

2/10 - 30/10 - 27/11 - 15/1 (2020)

Eindhoven: 14:30 – 16:00 uur
Oud-Katholieke kerk
Boschdijk 354
5622 PA Eindhoven
(Parkeerplaats bereikbaar via Jan Duikerlaan)

Nijmegen: 19:30-21:00 uur
Lutherse Kerk
Prins Hendrikstraat 79
6521 AX Nijmegen

Kosten: € 20 (voor reader en koffie/thee)

Aanmelden voor de cursus in Eindhoven en 
Nijmegen bij:

Ds. Susanne Freytag
ds.freytag@lutherszuidnederland.nl 
06-4395 5283

(De folder van deze cursus staat ook op de 
website)

De cursus wordt afgesloten met de vertoning 
van een film over het leven van Dietrich Bon-
hoeffer op 29 februari 2020 (overdag) in de 
Nikolaikerk Utrecht (vlakbij station Utrecht 
Vaartse Rijn)
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Een Luthers ABC
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.

Celibaat
Luther schrijft in een boekje over het huwelijk:
'Vom ehelichen Leben', 1522, Duits (WA  10 II, 
277:1–279:33)

[Wat het huwelijk betreft,] heeft God voor drie soor-
ten mensen een uitzondering gemaakt (Matteüs 
19:12) […] Buiten deze drie uitzonderingen [d.w.z. 
mensen die impotent zijn van nature, mensen die 
impotent werden gemaakt en de derde groep die 
verderop beschreven wordt] mag geen mens zich 
aanmatigen zonder een echtgenoot te kunnen blijven.
En wie niet behoort tot één van de drie uitzon-
deringen, die moet gaan trouwen. Want het kan 
niet anders, je zou anders niet vroom en rechtvaar-
dig kunnen blijven, het is onmogelijk. Want het 
Woord van God, dat je heeft geschapen en dat 
gezegd heeft: „wees vruchtbaar en word talrijk“ [Ge-
nesis 1:22], dat Woord blijft in jou en blijft je be-
heersen; je kunt je er niet aan onttrekken; anders 
zou je gruwelijke zonden moeten doen en kun je er 
niet mee ophouden.

Je moet je niet onzeker laten maken, ook al heb je 
tien geloftes gedaan en verbonden gesloten […]. 
Evenmin kun je beloven dat je geen man of vrouw 
wilt zijn; en als je dat wilt beloven, zou het zotternij 
zijn en niets gelden; want je kunt je niet anders ma-
ken dan je bent. Net zo min kun je beloven dat je je 
niet wilt vermenigvuldigen [d.w.z. met jouw sek-
sualiteit leven], als je niet deel uitmaakt van de drie 
genoemde uitzonderingen. En wanneer je het be-
looft, zou het zotternij zijn en zou niets gelden; want 

zaaien en je vermenigvuldigen is Gods werk en staat 
niet in jouw macht.

De derde groep zijn de hoge, rijke geesten, door 
Gods genade opgetuigd, die wat hun natuur en li-
chaam betreft geschikt zijn voor het huwelijk, maar 
opzettelijk [en zonder dwang] ongehuwd willen 
blijven. Deze zeggen derhalve: "Ik zou wel met een 
partner durven en kunnen leven, maar ik verlang 
er niet naar. Ik wil liever aan het hemelrijk, dat is 
aan het Evangelie bouwen en geestelijke kinderen 
maken." Dit soort mensen zijn zeer zeldzaam en 
onder duizend mensen vind je nog niet één; want 
dat zijn wonderwerken van God.

Niemand durft het voor zichzelf te kiezen, als hij 
niet geroepen wordt door God zoals Jeremia (Je-
remia 1:5; 16:2) of dat de genade van God zo 
machtig in hem is dat het Woord van God „groei 
en vermenigvuldig je“ geen plek meer in hem heeft.

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 Maar
ten 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 C.

De domineeskinderen
Neurenberger domineeskinderen spelen “de kerkgang”,
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Vele van zijn tijdgenoten be-
leefden Luther’s theologie als een 
bevrijding omdat hij betoogde dat 
het kerkelijk opgelegde celibaat 
niet met Bijbelse argumenten te 
onderbouwen was. En je toonde je 
in die tijd als een aanhanger van 
Luther als je als priester in het hu-
welijk trad.

De maatschappelijke en culturele 
gevolgen waren immens. Er was 
vanaf dat moment geen principi-
eel verschil meer tussen leken en 
de geestelijkheid en in de pastorieën groeiden 
veel kinderen op die al heel vroeg in aanraking 
kwamen met het geloof, met de kunst, met de 
beschaving en met de wetenschap.

Luther zag in het seksuele begeren de belicha-
ming van het gebod uit Genesis 1:22: Wees 
vruchtbaar! Weliswaar lag (en ligt) het resul-
taat ervan, te weten het ontstaan van nieuw 
leven, niet in de macht van de mens. Toch is 
het gebod uit Genesis 1 - als zodanig - het eni-
ge gebod wat je niet kunt weigeren om te ver-
vullen, omdat het gebod in de vorm van de 
seksualiteit gewoon deel van de menselijke 
natuur is. Voor Luther zijn daarom twee over-
wegingen belangrijk.
Zoals het celibaat – het onderdrukken van de 
eigen seksualiteit – niet gebruikt of misbruikt 
mag worden om op die manier een verschil 
tussen geestelijken en leken te handhaven, zo 
mag je ook aan de seksualiteit geen andere, 
bijna godsdienstige betekenis toekennen. Je 
wordt immers genoodzaakt om met jouw sek-
sualiteit om te gaan. Ze is geen gift, maar een plicht.

Vervolgens is het voor Luther belangrijk dat de 
seksualiteit in een fatsoenlijke vorm (vgl. 1 
Korintiërs 7) wordt verwezenlijkt en op die 
manier beperkt. Daarop doelt mijns inziens 
ook de zegen van Genesis 1, niet op de kinde-
ren als het resultaat, maar op het goed vorm-
geven van de seksualiteit (en haar gevolgen). 
En dat was voor Luther in zijn tijd het (burger-
lijk) huwelijk.

Het huwelijk in deze betekenis is volgens Lu-
ther helemaal een wereldse zaak en het is daar-
om ook aan de wetgever of de samenleving om 

vormen te bepalen waarin de sek-
sualiteit in een fatsoenlijke manier 
geleefd mag worden.
Dat wil zeggen dat de vorm door 
de tijd heen aan verandering on-
derhevig is.

Luther wist ook wel van de de-
structieve kant van de seksuali-
teit. In zijn tijd bestond deze 
destructieve kant vooral in de 
kans op armoede voor het gezin. 
Hoe meer kinderen hoe groter 
het risico dat men het eigen gezin 

niet meer kan onderhouden. Een ongeregelde 
seksualiteit leidde ook tot familierechtelijke 
en sociaal-emotionele onzekerheid in het samen-
leven. Daarom wordt het huwelijk gezien als 
een van God geordende plek waarin seksuali-
teit gecultiveerd wordt, van een slechts natuur-
lijk (dierlijk) voortplantingsmiddel tot een vorm 
van menselijke relatie.

Voor een wetenschapper kwam er nog iets an-
ders bij: het burgerlijk huwelijk is in ieder geval 
ook een belemmering om wetenschappelijk, 
dat wil zeggen, in rust, voortdurend en zonder 
zorg om het huis, bezig te zijn. Daarom staat 
het celibaat voor Luther zelf wel hoog in het 
vaandel: als een bijzondere genade die je ruimte 
geeft om geestelijk bezig te zijn, in eerste in-
stantie als theoloog en predikant, om op die 
manier vrij te zijn voor het bevorderen van het 
Evangelie.

Deze genade is een gift, een uitzondering, maar 
vooral niet iets wat de kerk van iemand mag 
eisen. Luther heeft het gedwongen celibaat 
scherp bekritiseerd. Maar tegelijkertijd heeft 
hij ook waardering voor het celibaat, maar dan 
in een fatsoenlijke vorm. Je moet het ene ex-
treem, het celibaat niet vergoddelijken maar 
het andere, de sexualiteit, ook niet.

De seksualiteit hoort helemaal bij het natuur-
lijke leven, het is onze opdracht haar op een 
fatsoenlijk manier vorm te geven.

Markus Matthias

9 Lutherroos uitgave 2019-5



De liturgie
Deel 2 van een serie bijdragen
over de liturgie en haar diverse onderdelen.

OOppggaaaann  nnaaaarr
ddee  kkeerrkkddiieennsstt

H
et gaat in deze aflevering om de weg 
hoe de kerkganger met lijf en ziel in 
de eredienst arriveert. Er gaat heel 
wat eraan vooraf totdat de eredienst 

dan ook echt begint.

Het is geen dwang, het is ook geen aan enke-
lingen voorbehouden privilege, die de kerk-
ganger erbij bepaald om naar de kerk te gaan. 
Het is een mysterieuze roepstem die een mens 
uit vrije keus in beweging brengt om naar een 
kerkdienst te gaan. Op gezette tijden, meestal 
op zondagochtend, komt zo een groep men-
sen bij elkaar in een ruimte die ingericht is 
voor de eredienst. Hieronder nu een aantal 
elementen die aan een kerkdienst voorafgaan.

Kerkgang
In dat woord zit het woordje ‘gaan’. De kerk-
ganger gaat op weg van huis, op weg uit zijn 
of haar alledaagse leven naar de kerk. Of zoals 
Luther het omschrijft: wie honger heeft naar 
genade die komt om levensvernieuwing bij 
God te ervaren, alleen zijn er velen, met name 
de zelfverzekerde lieden, zo Luther, die nog 
geen honger naar genade hebben. In de ere-
dienst wordt levenskracht geschonken en het 
leven gevierd.

Kleren
De predikant trekt een toga aan waardoor de 
persoonlijke stijl van kleding onder een ge-
waad wordt verborgen want daar gaat het tijdens 
de eredienst even niet om. Dat leidt alleen maar 
af. Vroeger ging met in het zwart gekleed naar 
de kerk. Die tijd is gelukkig voorbij. Het is best 
opvallend dat mensen zich voor een kerkdienst 
wel even wat netter kleden dan op een gewo-
ne dag; een oudere vrouw in een mooi kleurig 
mantelpakje, de jonge man in een spijkerbroek 
met een gestreken bloes. Ieder op zijn eigen 
manier! Zo laten de kerkgangers zien dat een 
kerkdienst niet iets alledaags is.

Klokken
Al eeuwen luiden de klokken als een uitnodi-
ging om naar de kerk te gaan. Er waren helaas 
ook eeuwen dat het de lutheranen in Neder-
land niet was toegestaan om klokken te luiden 
voor hun eredienst. Het klokgelui laat in het 
openbaar horen dat mensen samenkomen om 
te bidden. De dienst is er voor allen, ook voor 
hen die niet (kunnen) komen.

Paaskaars
De Paaskaars brandt al als de kerkgangers bin-
nenkomen. De brandende kaars is teken van 
de aanwezigheid van de Heer. Aan de paaskaars 
worden alle andere kaarsen (bijvoorbeeld kaar-
sen op de avondmaalstafel, licht dat meegaat 
naar de kindernevendienst, de doopkaarsen) 
aangestoken.

Binnenkomen
De kerkganger komt binnen en wordt hope-
lijk begroet door iemand, de predikant, een 
kerkenraadslid of een gastheer of -vrouw. Het 
doet een mens goed om gegroet en gezien te 
worden. In China maakte ik het mee dat bij de 
ingang van een kerk, waar honderden mensen 
naar de dienst kwamen, een groepje dames zat 
die iedere kerkganger begroetten met de 
woorden ‘Jezus houdt van u’. Dat vond ik een 
heel mooi en ook inhoudelijk gebaar. De één 
vindt het vervolgens prettig om met bekenden 
wat bij te praten de ander vindt het prettig om 
zich in rust voor te bereiden op de dienst en 
gaat in de kerkruimte zitten. In sommige kerken 
is er ook een plek waar men bij binnenkomst 
een kaarsje kan aansteken, een vorm van ge-
bed voor iets of iemand.

Kerkruimte
Een kerkruimte is bestemd voor de eredienst, 
voor de ontmoeting met God. Soms wordt een 
aula of huiskamer ingericht voor de kerkdienst. 
De ontmoeting met het goddelijke heeft voor 
ons mensen blijkbaar een afgebakende ruimte 
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nodig. Zelfs in de aula of huiskamer wordt er 
dan goed nagedacht hoe deze aan te kleden. 
Aan de ene kant wordt er plaatsgemaakt voor 
waar de mensen zitten en aan de andere kant 
wordt er een liturgische ruimte afgebakend 
waar de liturgie plaatsvindt. Daar komen al-
leen zij die een taak hebben in de liturgie.

Praeludium – orgelvoorspel
Het orgel gaat spelen. Dat is het moment om 
de gesprekken te staken en stil te worden om 
te luisteren. De muziek wil ons opnemen in de 
klankruimte en dynamiek van de dienst. Zo 
helpt het orgelspel de kerkganger om de eigen 
besognes los te laten en te beginnen met luis-
teren. Onder het orgelvoorspel komen ook de 
predikant met de anderen in de dienst mee-
werken de kerk binnen.

Mededelingen
De dienst staat op het punt van beginnen en 
dan staat de ouderling op en gaat eerst de me-
dedelingen voorlezen. Het gaat dan grotendeels 
om mededelingen die niets met de ophandenzijn-
de dienst te maken hebben maar over wat er 
verder in de gemeente georganiseerd wordt. 
Aan het begin wordt vaak ook het collectedoel 
genoemd en de naam van de persoon voor wie 
de bloemen bestemd zijn. Dat is veelal zo ge-
bruikelijk. Maar voor u als kerkganger lijkt dit 
eerder op een geheugentest. Want de vraag is 
dan hoeveel u hiervan na de dienst nog heeft 
onthouden, na alles wat u in de dienst gehoord 
en beleefd heeft. De mededelingen kunnen 
wellicht beter na de preek of eventueel na de 
zegen worden gedaan.

Bloemen
Heeft u zich eens afgevraagd waarom en voor 
wie er bloemen op de altaartafel staan? Elke 
dienst is in zekere zin een feest daarom bren-
gen wij bloemen mee voor God. Want God is 
de gastgever van dit feest. Voor God en voor 
het feest zetten we de bloemen neer. Er is ver-
volgens het goede gebruik ontstaan om de 
bloemen na afloop van het feest aan iemand 
mee te geven of naar iemand toe te brengen 
die door omstandigheden niet bij de dienst kon 
zijn. Maar wanneer er al aan het begin van de 
dienst gezegd wordt voor wie de bloemen be-
stemd zijn dan lijkt het alsof de bloemen he-
lemaal niet meer voor God en voor het feest 
dat we dat uur samen vieren bestemd zijn.

Kaarsen op de altaartafel
Deze twee kaarsen herinneren nog aan de kaar-
sen die aan beide zijden bij een intocht mee 
werden gedragen en vervolgens op het altaar 
werden geplaatst. Als deze niet al branden 
steekt de ouderling vanuit de Paaskaars de twee 
kaarsen op de altaartafel aan.

Handdruk
Wanneer de ouderling uitgesproken is gaat de 
voorganger staan. De ouderling geeft de voor-
ganger een hand. In deze handdruk komt de 
betrokkenheid van de kerkenraad bij de dienst 
tot uitdrukking.
Na het aansteken van de kaarsen en de hand-
druk begint de dienst!

Wordt vervolgd.
Ds. Susanne Freytag
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Deze editie van de Lutherroos verschijnt kort 
voor de jaarlijkse buitendag.

De jaarlijkse buitendag van de Lutherse gemeente 
ZuidNederland wordt dit keer in Nijmegen 
gehouden. De uitnodiging stond in de vorige edi
tie. Hier nog een keer alle praktische informatie 
op een rij: 

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
•
Aan de kinderen wordt ook gedacht. Er zal 
tijdens de dienst kindernevendienst zijn en 
één van de stadswandelingen houdt rekening 
met de interesses van kinderen.

Parkeren:
Het adres van de kerk is:

Prins Hendrikstraat 79 Nijmegen
Rondom de kerk is het maar tot 12 uur
gratis parkeren.

De wijk voorbij het kruispunt waaraan de Lu-
therse kerk staat (vanuit de Oranjesingel gezien) 
is het de hele zondag vrij parkeren.

Wie niet wil zoeken naar een parkeerplaats 
kan het beste parkeren op het parkeerterrein 
de Wedren, ingang Bijleveldsingel 147.
Daar betaalt u voor een dagkaart € 7,90.
Vandaar is het maar 5 minuten lopen naar de kerk.

Aanmelden:
Als u zich nog niet heeft aangemeld wilt u dat 
i.v.m. de catering zo spoedig mogelijk doen bij 
de contactpersoon van Nijmegen: Tini van 
Maasbommel, tini.vanmaasbommel@upcmail.nl , 
024-322 0637

Voor de mogelijkheid om mee te reizen neemt 
u contact op met uw eigen kerncommissie.

De buitendag is dé dag waarop wij als uitgestrekte 
gemeente bij elkaar komen. In het vieren en 
gezellig samenzijn kunnen wij ervaren dat wij 
samen één gemeente zijn.

We verheugen ons op deze gezamenlijke Buitendag.
Kerncommissie Nijmegen

KOM OOK!

Zondag 1 september Buitendag in Nijmegen
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Nĳmeegs Marikenbrood

Het Marikenbrood is omstreeks 1980 bedacht 
door bakker Ben Klaassen om de Middel

eeuwen weer wat meer onder de aandacht te 
brengen.

Het brood is genoemd naar Mariken van 
Nieumeghen, de hoofdfiguur van een bekend 
middeleeuws mirakelspel, dat zich op de gro-
te markt van Nijmegen afspeelde. 
Mariken werd door de duivel verleid en leef-
de meer dan 7 jaar met hem samen. Na zeven 
jaar komt ze, als door een wonder, op voor-
spraak van haar schutspatroon Maria tot inkeer.
Als boetvaardige zondares sterft Mariken uit-
eindelijk in een klooster in Maastricht.

Het ‘brood’ bestaat uit: krentenbrooddeeg, 
amandelspijs, banketbakkerspudding, man-
darijnen en kaneelsuiker. Hoewel het brood 
heet is het eerder een soort gebak.

foto buitendag 2018 in Zuid-Limburg
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In juni van dit jaar bezochten Tom 
en ik oude vrienden aan de oost

kust van het district Cornwall in 
zuidwest Engeland. We wisten van 
tevoren helemaal niets van het ge
bied waar we naartoe gingen. Ik
zelf verwachtte dat het op de 
westkust van Cornwall zou lijken. 
Die kenden we wel: Newquay, 
St. Ives en Land’s End staan nog in 
mijn geheugen gegrift. Onze reis in 
juni werd een heuse ontdekkings
tocht in een totaal ander land
schap.

Het gebied wordt gedomineerd 
door de op twee na grootste natuurlijke zeeha-
ven ter wereld in Fallmouth. Het zeewater loopt 
hier ver het land in via allerlei vertakkingen. 
Eb en vloed zijn kilometers landinwaarts merk-
baar. Sommige stukken land en bezienswaar-

digheden zijn alleen per veerpont te bereiken. 
Dat geldt ook voor de St. Just in Roseland 
Church, een hele bijzondere plek. Onze vrien-
den wilden die graag aan ons laten zien en 
daarover wil ik graag aan u vertellen.

Bij het complex van kerk en tui-
nen aangekomen ging ik voor de 
anderen uit een tuin in. Al snel 
bleek dat de tuin een oude begraaf-
plaats was. Na zo’n dertig meter 
lopen langs een helling zag ik over-
al om me heen palmbomen en exo-
tische struiken en bloemen rond 
donker grijze grafstenen. Ook hoor-
de ik ergens water stromen.

VVAAKKAANNTTIIEEKKEERRKK

De ‘St. Just in Roseland Church’ in Cornwall
Tom en Fia Tempelaar - juni 2019

Zomerserie over bezoeken aan kerken of bĳzondere plaatsen die 
indruk hebben gemaakt of waardoor u geraakt bent.
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Ik voelde hoe ik werd ondergedompeld in een 
intense rust en vrede. De eerste verzen van 
psalm 23 kwamen spontaan bij me op: “De Heer 
is mijn herder, het zal mij aan niets ontbreken. 
Hij laat mij rusten in groene weiden en voert 
mij naar vredig water,”

Wat een plek, wat een beleving. Als dit ook 
maar een beetje een afspiegeling is van wat 
mensen dromen over het koninkrijk waar ze 
eens hopen thuis te komen bij God, hoe onge-
looflijk mooi moet dat dan zijn.

Niet alleen rustig geworden, maar ook heel 
nieuwsgierig liep ik verder op zoek naar de 
plaats waar ik het water hoorde stromen. Het 
was een klein beekje dat opwelde uit een bron 
op de helling. Vanaf de bron daalde ik de hel-
ling verder af naar de kerk die beneden aan het 
water ligt van het havengebied. ‘St. Just in Ro-
seland Church’ is een kerk met een heel oude 

geschiedenis. Een oude plaatselijke legende ver-
telt dat Joseph van Arimathea zijn neef Jezus 
naar Cornwall bracht en dat hij landde bij St. Just 
in Roseland.

De eerste sporen van een kerk hier dateren uit 
het jaar 550 na Chr.  Hoogst waarschijnlijk is 
St. Just, een zoon van een koning van Cornwall, 
de grondlegger van de kerk en de christelijke 
gemeente. Aan hem werd de kerk in het jaar 
1261 gewijd. Ongeveer de helft van het huidi-
ge kerkgebouw stamt uit die tijd.  De andere 
helft dateert uit de 15de eeuw. In de kerk zijn 
nog heel oude voorwerpen te zien. Zo is er naast 
het altaar in de muur een stenen wasbak met 
twee afvoeren uit 1261. Die zal gebruikt zijn 
voor rituele reinigingen en het reinigen van 
avondmaalsschalen en -bekers. Het doopvont 
dateert uit de 15de eeuw en heeft een deksel 
uit de 17de eeuw. Verder zijn er twee houten 
panelen, één met het Onze Vader en één met 
de geloofsbelijdenis uit de 17de eeuw.

Het meest indrukwekkende aan deze kerk vind 
ik zelf dat dit geen koude en massieve hoop 
stenen is, maar dat je voelt dat dit een ruimte 
is waar leven en geloof in Christus gevierd zijn 
en worden. Het verhaal moet doorgaan. Dit ge-
bouw en zijn tuinen trekken mensen aan. Ze 
zijn een pelgrimsoord geworden en dat is niet 
voor niets. Het is een oord om thuis te komen 
bij God en te ervaren hoe goed dat is.
Ik ben duidelijk niet de eerste en enige die in 
de ban raakte van deze plek. De herinnering 
aan St. Just in Roseland Church is er één om te 
delen met anderen.

Tekst: Fia Tempelaar
Foto’s: Tom Tempelaar
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Tijdens onze kampeervakantie in IJsland wa
ren we kerkganger in de kathedraal van Ho

lar. Dat klinkt wat imposanter dan het was: het 
is een kleine kerk uit 1763, waar misschien zo’n 
60, 70 mensen in passen.

Holar is één van de drie bisschopszetels van 
IJsland, gesticht in 1106, een eeuw na de ker-
stening van IJsland. In 1550, toen de reforma-
tie zich over het land verbreidde, weigerde de 
toenmalige bisschop om protestants te worden. 
Dat moest hij met zijn leven be-
kopen en vanaf toen waren er 
lutherse bisschoppen.

Sinds 2012 is dat een vrouw, 
Solveig Lara Gudmundsdottir. 
Ook het hoofd van de kerk in IJs-
land, de bisschop van Reyk-
javik, is een vrouw. Zij werd net 
een paar maanden eerder geor-
dineerd en mocht toen meteen 
haar zuster in het ambt ordine-
ren.

Holar heeft 78 inwoners én een 
universiteit waar je behalve 
theologie studeren ook een ba-

chelor in kennis over paarden kunt behalen. 
Solveig Lara (iedereen wordt bij de voornaam 
genoemd) ging gepassioneerd voor in de vie-
ring, waar wij niets van verstonden, maar wel 
van genoten. Er waren zo’n 25 kerkgangers. 

Speciaal voor ons en nog een paar buitenlanders 
las ze het evangelie ook in het Engels. De litur-
gie was eenvoudig vanwege de zomertijd, naar 
we later hoorden. In het liedboek, dat ik natuur-
lijk snel doorbladerde, stond wel een meer ge-

Kerkganger in Ĳsland in Holar i Hjaltadalur
Chica van Dam - begin juli 2019
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In het werkelijk schit-
terende schilderachtige 
gouden licht van de (la-
te) ochtendzon op 
maandag 27 mei 2019.
Het was even voor 12 
uur 's middags. Er wa-
ren verschillende kerk-
gangers aanwezig, wat 
mogelijk te maken had 
met het middaggebed 
van 12.30 uur.

De Katharinakirche in Frankfurt am Main
André Ockers - 27 mei 2019

Vastgelegd door: André Ockers, Lutheraan te Nijmegen

zongen liturgie die erg op de onze leek. Geen 
liederen uit de Duitse traditie: ze hebben voor-
al romantische melodieën uit begin vorige 
eeuw. Die kon ik (met la-la-la) zo meezingen. 
Er waren deze keer drie professionele zange-
ressen, die o.a. muziek van Hildegard von Bin-
gen zongen en zo de viering ondersteunden.

Na de dienst ging iedereen koffie drinken in 
een café naast de kerk en dat was voor ons heel 
vertrouwd. Solveig Lara is verantwoordelijk 
voor een groot aantal gemeentes en ruim 100 
predikanten in het noorden.

Bijna iedereen in IJsland is luthers, maar er 
zijn niet veel kerkgangers en lang niet alle 
kinderen worden meer gedoopt. Het is net zo-
als in de andere Scandinavische landen een 
staatskerk. Het voelde goed, die zondag begin 
juli, om lid te zijn van een wereldkerk.

Chica van Dam
(van 1984-1989 predikant van de ELG Eindhoven)

Kerje aan het meer in Saltsburg
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advertenties

Adverteren in de Lutherroos?

Ja, dat kan. Neem hiervoor contact op met 
advertentie@lutherszuidnederland.nl

Op verzoek sturen wij u de advertentiekaart 
toe met alle mogelijkheden, prijzen en tech-
nische gegevens.

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

Babysokjes
Voor het diaconaal project van onze gemeente 

zijn er babysokjes te koop.

Deze kleurrĳke sokjes
worden met de hand gebreid door Lia Eekel

van gekregen restjes wol.
De opbrengst gaat voor 100%

naar de Stichting Kinderhulp Armenië.

Ze zijn zeer geliefd door het koordje waardoor 
de baby de sokjes niet uit kan schoppen.

Altijd warme voetjes dus!

Voor € 3,- per paar
steunt u een goed doel.

Wilt u sokjes bestellen dan kan dat
via e-mail: lia.eekel@gmail.com
of per telefoon 040-253 21 75.

De sokjes zullen ook te koop zijn
op onze buitendag a.s. 1 september

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

17-sep	 75	 Mevr. B.U.C. van Werkhoven - Horn	 EINDHOVEN]

24-sep	 75	 Dhr. B.J.P. van Rheenen	 WAALRE

02 sep	 91	 Mevr. M.J. Droogendijk - Lagendijk	 EINDHOVEN

05 sep	 83	 Dhr. F.B. van Rijswijk	 EINDHOVEN

06 sep	 81	 Dhr. A.E.D. Töpperwein	 BOCHOLTZ

09 sep	 84	 Dhr. P.G.A. Schwarzbich	 OSSENDRECHT

18 sep	 87	 Dhr. E.F. Keijzer	 EINDHOVEN

19 sep	 96	 Dhr. J.W. van der Steen	 PUTTE

19 sep	 81	 Mevr. C.F.T. van Maasbommel - Zwolle	 NIJMEGEN

21 sep	 84	 Mevr. R.J. Beek	 VELDHOVEN

26 sep	 81	 Dhr. S.F. Schwarz	 ROERMOND

28 sep	 84	 Dhr. J. Callemeijn	 BRUNSSUM

30 sep	 87	 Mevr. W.F. Koning - Blok	 VELDHOVEN

04 okt	 88	 Mevr. H.L. Ramaer - Asselbergs	 MAASTRICHT

15 okt	 84	 Mevr. E. Pülhorn

23 okt	 83	 Mevr. A. Groenen - Brandtner	 MAASTRICHT

27 okt	 82	 Mevr. M. Lankreijer	 VELDHOVEN

De volgende huiskamerdienst is op
donderdag 3-10-2019 
bij familie Marks
Kapittelstraat 40, Bergen op Zoom.
Voorganger is ds. Willem Boon

Wanneer u geen prijs stelt om bij de verjaardagen genoemd te worden kunt u dit doorgeven aan de redactie.

    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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Agenda Eindhoven
Zondag 1 sep	 	 10:00 u.	 Buitendag	  (zie p. 12)
Donderdag 5 sep	 	 19:45 u.	 Kerncommissie	 bij mw. A. Hoyer
Maandag 9 sep	 	 13:30 u.	 Bijbelgespreksgroep	 bij mw. H. Slagter
Donderdag 3 okt	 	 18:00 u.	 DO-Re-Lu Bijbelgesprekskring	 (zie hierna)
	 	 	 Dommelhoefstraat 1A 
Donderdag 3 okt	 	 19:45 u.	 Kerncommissie	 bij mw. A. Hoyer
Zondag 6 okt	 	 10:30 u.	 muziekzondag	 (zie hierna)
Zondag 13 okt	 	 10:00 u.	 Marathondag	 (zie p. 21)

DO-RE-LU

Bijbelgespreksavond
Al enige jaren organiseren de drie gemeenten 

een serie Bijbelgespreksavonden. De eerste 
avond van dit seizoen wordt georganiseerd door 
de Doopsgezinde Gemeente op 30 oktober a.s.. 
Ds. AkkeClara ThimmStelwagen verzorgt de in
leiding. Zij gaat het hebben over de harp en muziek 
in de Bijbel.

We beginnen met een gezamenlijke maaltijd 
om 18:00 uur. Het inhoudelijke programma be-
gint om 19:00 uur.
U kunt zich bij Akke-Clara Thimm-Stelwagen 
aanmelden voor de deelname aan de maaltijd:
e-mail: thimmstelwagenac@lijbrandt.nl
Er kan een kleine bijdrage voor de kosten van 
de maaltijd worden gevraagd.

De volgende twee avonden zijn gepland op  
donderdag 13 februari 2020 (georganiseerd door 
de Lutheranen) en donderdag 14 mei 2020 (ge-
organiseerd door de Remonstranten).
U kunt deze data alvast noteren.

ds. Susanne Freytag

Zondag 6 oktober 

Muzikale Ontmoeting
Het is deze keer de Re

monstrantse gemeente 
die de DORELU  muzikale 
ontmoeting verzorgt.
De elementen ervan zijn een 
gezamenlijke viering, het 
musiceren van gemeentele
den voor gemeenteleden en 
de voordracht van gedichten.

Ds. Sigrid Coenradie zal die 
zondag voorgaan. De bijeenkomst eindigt met 
een gezamenlijke lunch.
Het thema van deze muzikale ontmoeting is 
het prachtige 'Zonnelied' van Franciscus van Assisi.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.30	 Inleiding Ds Sigrid Coenradie
	 en zang o.l.v. Lia Eekel
11.00	 koffie/thee- pauze
11.30	 muziek, gedichten en meditatie
12.30	 soep en broodjes.

Heeft u een muzikale of meditatieve bijdrage, 
wilt u zich dan melden bij:

Klaas Reijenga,
tel: 0499-47 33 66 - email: klreijenga @gmail.com

    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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Gezien door
de ogen van een
vrouw
Op 31 juli 2019 mocht ik naar de oogarts komen 
in het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven 
voor controle. De laatste maanden zie ik in-
eens veel slechter. De opticien gaf mij een ver-
wijzing voor de oogarts.
Een paar optometristen in het ziekenhuis 
hebben mijn ogen aan alle kanten gemeten en 
mij letters laten opzeggen, voor zover mijn 
mogelijkheden strekken. De oogarts zelf on-
derwierp mij ook nog aan een test. Het resul-
taat van dit alles was niet prettig om te horen. 
“U zal steeds minder gaan zien”, zei de oogarts 
fijnzinnig. “De slijtage van uw netvlies (hoorn-
vlies) leek langzaam te gaan, maar dat is nu 
niet meer zeker. Er kan niets aan gedaan worden.”
Word ik blind? Ik ben hevig geschrokken.

Gelukkig eindigde bovengenoemde week met 
een mooi bericht. Ons grootste kleinkind Xi-
aomeng heeft op 3 augustus haar eerste baby 
gekregen. Het is een jongen en hij heet Colin. 
Peter en ik zijn overgrootouders! We zijn heel 
dankbaar dat alles zo goed is gegaan met de 
bevalling.

Ondanks mijn schrik denk ik dat het allemaal 
met een beetje hulp van boven wel goed zal komen.
Sonja de Kort.

Sonja de Kort

Verjaardagen kinderen
in september en oktober:
In september wordt
Ellemieke Boutkan 12 jaar
en Demi-Bodelier wordt 11 jaar,
in oktober wordt Carlotta Walenciak 10 jaar.

Door marathon:
dienst in Geldrop
Vanwege de marathon die jaarlijks in Eindho

ven wordt gehouden is de kerk in de Dommel
hoefstraat op de tweede zondag van oktober 
helemaal onbereikbaar. Daarom verplaatsen we 
zoals gewoonlijk op die zondag onze dienst naar 
Geldrop en verbinden dit met een gezellig samenzijn, 
lunch en een inhoudelijk programma.

Deze dag staat in het 
teken van de Liederen 
van Luther. We zingen 
tijdens de dienst liede-
ren uit het boekje ‘Alle 
liederen van Luther’. 
Daarin staan alle liede-
ren van Luther vertaald 
in het Nederlands. Dit 
boekje verscheen afgelo-
pen jaar. U kunt dat 
boekje tijdens deze dag 
verwerven.

De Marathondag is op zondag 13 oktober 
in de Basisschool ‘De Beneden Beekloop’,
Beneden Beekloop 90, 5662 HM Geldrop.

Programma:
10:00 uur inloop
10:30 uur dienst met viering Heilig Avondmaal
11:45 uur koffie, thee, lunch
13:00 uur Susanne Freytag vertelt over Luther 
als lieddichter
14:30 uur thee
15:00 uur gaan we huiswaarts

ds. Susanne Freytag
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29 september is er de collecte voor het Werelddia
conaat.
Dit jaar is deze bestemd voor Moldavië, het 
armste land van Europa. Daar staan zieke en 
kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor, 
want de benodigde zorg is in het geheel niet 
voorhanden. Vanwege de hoge werkloosheid 
zijn hun kinderen in het buitenland op zoek 
gegaan naar werk. De ouderen blijven achter 
en leven in afgelegen dorpen zonder voorzienin-
gen. Dikwijls in erbarmelijke omstandigheden.

Met steun van Kerk in Actie biedt de organisa-
tie Home Care de benodigde thuiszorg en on-
dersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor 
medische hulpmiddelen zoals krukken en rol-
stoelen en komen op voor de rechten van oude-
ren. De kennis die men door jarenlange ervaring 
heeft opgaan, wordt gedeeld met andere or-
ganisaties in Moldavië.
Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle 
thuiszorg en worden vrijwilligers en professi-
onals getraind in het bieden van zorg op maat.
Met de opbrengst van deze collecte steunt U 
het werk voor ouderen in Moldavië. Helpt u mee?

13 oktober is de Marathondag in Geldrop.
Dan zal er zoals gebruikelijk voor de Stichting 
Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activi-
teiten (SLOA) gecollecteerd worden. Deze 
stichting subsidieert en organiseert vakanties 
voor ouderen en gehandicapten, alsmede klein-
schalige diaconale activiteiten zoals een dagje 
uit met de ouderen. Meer informatie zie op in-
ternet: www.sloavakantie.eu.

27 oktober, in de DoReLudienst ter gelegenheid van 
Hervormingsdag, collecteren wij voor de Luther 
Stichting.
• Deze stichting is de Nederlandse vertegenwoor-
diging in de Martin Luther Bund en bevordert  
ondersteuning van Lutherse minderheidskerken 
in Europa en verder.
Dit jaar wordt er gecollecteerd voor de luther-
se kerk in Kirgizië.

Wij dragen bij aan de volgende projecten:
• In Kirovskoje, een plaats bij de stad Kant, on-
derhoudt de gemeente een klein gebedshuis 
van één verdieping, waarin ook de predikant 
met zijn vrouw en twee kleine kinderen ge-
huisvest zijn. De predikantsfamilie heeft er al 
een levendig kinder- en jeugdwerkprogramma 
opgebouwd. Om dit werk te kunnen uitbreiden, 
hebben ze meer ruimten nodig. Daar het ge-
bedshuis een betonnen dak heeft is het mogelijk 
om er een verdieping op te bouwen. Deze ver-
bouwing is begroot op ongeveer € 18.000.
• De predikant in de plaatsen Belowodsk en 
Kara-Balta voorziet als imker in zijn eigen 
levensonderhoud. Om ook inkomsten voor de 
kerk te genereren kan de bijenteelt worden 
uitgebreid met 200 bijenvolken (kosten € 100 
per volk). Met name het jeugd- en kinderwerk 
kan van die extra inkomsten profiteren.

Bijzondere collectes komende periode

In Memoriam
Ons bereikte het bericht, dat onverwacht in stilte van ons is heengegaan

Ronnie van Wagenveld
17 februari 1970 - 4 augustus 2019

Pleegzoon van onze gemeenteleden Hans en Hermien Lindeijer.
Op donderdag 8 augustus heeft het afscheid en de crematie plaatsgevonden.
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Verbeteringen
aan de kerkruimte
Wie in de zomer de kerk bezocht kon al de eer

ste veranderingen opmerken die de Remon
strantse gemeente aan de inrichting van de kerk 
voornam. Het begon met een verbeterde geluids
installatie die op zondag 7 juli in gebruik werd 
genomen. De verstaanbaarheid is nu uitstekend!

Vanaf zondag 21 juli hangt er aan de muur een 
vaste beamer die op de muur schuin boven het 
preekgestoelte projecteert.

In de zomerdienst van 4 augustus georganiseerd 
door de Remonstrantse gemeente werd van de 
nieuwe technische mogelijkheden gebruik ge-
maakt in deze dienst die aan de zanger Elton 
John werd gewijd.

In augustus – na het schrijven van dit stukje 
en vóór het verschijnen van dit nummer – 
wordt de kerk van binnen geschilderd. De kerk-
ruimte was toe aan een schilderbeurt. De kleu-
ren worden iets veranderd. Het liturgisch 
centrum blijft wit maar dan nu weer fris wit.

De overige muren krijgen een zachte tint en 
rond het grote raam komt een donker paarse 
strook. In de volgendeneditie zullen we het 
met foto’s laten zien hoe het geworden is of 
komt u gewoon de komende weken eens een 
keer kijken.

Hier nog even ter herinnering hoe het was een 
foto van de huidige situatie.

ds. Susanne Freytag

Helaas, het kerkje doet weinig dienst in de 
maand september.

Op 1 september gaan we met z'n allen naar Nij-
megen. En vervolgens gaan we op 15 septem-
ber met z'n allen naar onze voormalige predikante 
Marlies Schulz in haar nieuwe gemeente Nuenen.

Tenslotte is er de laatste zondag in September 
géén ochtenddienst, maar is iedereen (en dan 
ook echt: iedereen) welkom bij de lezing van 
het boek Tobith door ds. Susanne Freytag.

September weinig diensten Heusden

    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
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Onze Kerk en Open 
Monumentenweekend
In het Open Monumentenweekend van 1415 

september houden we ook in de Lutherse kerk 
Heusden open huis. Toeristen en liefhebbers van 
erfgoed dwalen door het vestingstadje en komen 
zomaar terecht in ons kleine kerkje.

Veel mensen die ons kerkje bezoeken komen 
uit Heusden, uit de directe omgeving en ver-
bazen zich erover dat hier een kerkje staat. Ze 
gaan er gedachteloos jarenlang aan voorbij, 
zonder te beseffen welke functie zo'n kerk 
heeft. Daarnaast komen er mensen uit het he-
le land, ook wel buitenlandse toeristen, ge-
regeld Vlamingen. Ze kijken rond, maken een 
praatje. Soms is er een bijzondere ontmoeting 
met iemand uit een verre cultuur,  een organist 
die het orgel wil uitproberen, mensen met ei-
gen herinneringen aan Heusden.

Waarom bezoeken mensen onze kerk? Meest-
al blijft het bij dit ene vluchtige bezoek, waar-
bij mensen zich over het algemeen aangenaam 
verrast tonen. Wat treft ze in onze ruimte? De 
kleinschaligheid, de gastvrijheid, de openheid 
in geloven? Een enkele keer leidt het tot een 
tweede bezoek of vaker. Maar meestal zijn de 
culturele bezoekjes eenmalig.

Wat betekent sluiting (of verdwijning) van de 
kerken in onze samenleving? In de vakantie 
ervaren we het even: in Heusden zijn inmiddels 
twee van de vier kerken gesloten. Waren ze 
overbodig geworden?
Met de sluiting van het gebouw verdwijnt er 
meer. Er is geen hechte gemeenschap meer: 
de mensen moeten naar een andere plaats toe 
op zondag. Geen overdenkingen meer in het 
gebouw, er klinkt geen orgelspel en gezang 
meer: Mensen kunnen er niet meer terecht 
voor belijdenis, huwelijk of uitvaart. Waar vin-
den zij nu rust, geborgenheid, bezinning & in-
spiratie?

Hanny de Kruijf

PROGRAMMA
Orgelconcert Besoyen
organist: Ben de Rooĳ

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Onder een linde groen

Ad Wammes (*1953), uit Tryptych
Les Cloches I

Joy I
Contemplation II

Louis Vierne (1870-1937), 
uit 24 Pieces en style libre

Prelude
Berceuse

Sir Malcolm Archer (*1952),
uit Suite for Organ

Pastorale

Herman Strategier (1912-1988),
uit Thirty Short Inventions

27. Andante
26.  Allegro Leggiero

9.Tranquillo
17.Vivace
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29 september 15.00 uur

Rembrandt en Tobith
In 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 15.00 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 luiste-
ren vervolgens naar dit 
prachtige Bijbelverhaal met 
daarbij de etsen van 
Rembrandt als illustraties. 29 
september is toevallig ook de 
‘dag van Michaël en alle enge-
len’. Een van de aartsengelen 
heeft een prominente plaats in 
dit verhaal. De engel Rafael be-
geleidt Tobias, de zoon van To-
bith, 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 – iedereen 
is welkom!

Op 3 september 
bespeelt onze or-
ganist Ben de 
Rooij het Volle-
bregtorgel in Be-
soijen (zie 
afbeelding).
Dit orgel 
uit 1857 is 
een iets 
groter 

broertje of zusje van ons orgel in Heusden 
(van dezelfde bouwer dus).

Ben de Rooij is in het kerkje in Waalwijk-
West (dat vroeger Besoijen heette) op zijn 
zestiende jaar begonnen als organist. Nu is 
hij uitgenodigd door de Waalwijkse orgel-
kring.

Kom en geniet, want Ben heeft een prachtig 
programma voorbereid!
Hij speelt vanaf 20.15 uur
werken van Sweelinck, Vierne, Archer en Strategier

Hervormde Kerk Besoyen:
Grotestraat 26, 5141 HB  WAALWIJK

16+ Vollebregtorgel  Besoijen
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S
iri Nora Maria Sharma werd op 27 juli 
gedoopt in het Lutherse kerkje van 
Finnerödja (Zweden). Hier liggen de roots 
van trotse oma Barbro HilwigSjöstedt. 

Broer Max en nichtje Lily schenken het water in 
het doopvont.

Drie generaties: grootmoeder Barbro Hilwig-Sjöstedt, 
moeder Lovisa Sharma-Hilwig en Siri Nora Maria 
Sharma

LLuutthheerrss  ddooooppffeeeesstt  iinn  ZZwweeddeenn
familie Hilwig
27 juli 2019
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Agenda Nĳmegen
Zondag 1 sep	 	 10:00 u.	 Buitendag in Nijmegen	 (zie p.12)
Zaterdag 13 sep	 	 11:00-16:00 u.	 Open Monumentendag
Zondag 14 sep	 	 12:00-16:00 u.	 Open Monumentendag
Maandag 16 sep	 	 19:30 u.	 Kerncommissie
Zondag 29 sep	 	 10:00 u.	 Anderssoortige bijeenkomst	 (zie p. 27)
Donderdag 31 okt		 19:30 u.	 Dienst op Hervormingsdag

Terugblik

de Kerkennacht
Op vrijdag 21 juni organiseerde de Raad van 

Kerken de Kerkennacht 2019 met een wandel
pelgrimage en twee fietspelgrimages. De Lu
therse Kerk in Nijmegen was het laatste station 
van één van de fietspelgrimages.
De groep deelnemers kwam later dan gepland 
de kerk binnen. De bedoeling was om een ver-
rassende kant van de kerk te laten zien.
Ds. Susanne Freytag vertelt over Luther en zijn 
voorliefde voor de muziek. De deelnemers 
hebben de liederen meegezongen. Het klonk 
erg mooi!
Daarna was er nog een hapje en een drankje. 
Hierdoor bleef iedereen graag hangen en ging 
men met elkaar in gesprek. Van de twee ande-
re pelgrimages kwamen nog mensen erbij en 
het was zo gezellig dat menigeen pas na twaalven 
de kerk verliet.

Open Monumentendag
In het weekeind van 14 en 15 september, is het 

kerkgebouw op zaterdag van 1116 uur en op 
zondag van 1216 uur open.
Hiervoor zoeken we vrijwilligers die op deze 
dagen voor een paar uur in de kerk aanwezig 
willen zijn om de bezoekers gastvrij te ontvangen.
U kunt zich opgeven bij Susanne Freytag.
e-mail: ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
of 0643955283)

De dag van Michaël 
en alle engelen
Wanneer er een vijfde zondag in de maand is 

houden we op zondag een anderssoortige 
bijeenkomst. 29 september is een vijfde zondag 
en tegelijkertijd ‘de dag van Michaël en alle engelen’.

We gaan het die ochtend over engelen hebben. 
Of u nu gelooft in engelen of niet speelt geen 
rol. We luisteren naar een enkel bijbelverhaal 
waarin een engel een rol speelt. Ook kijken we 
ernaar hoe engelen worden afgebeeld. Als u 
zelf een afbeelding heeft van een engel die u 
aanspreekt of raakt, wilt u die dan meebrengen 
naar deze bijeenkomst?
Susanne Freytag verzorgt deze bijeenkomst.

Nijmegen - 
Sculptuur 'De 
Gouden Engel' 
van Ed van 
Teeseling op de 
hoek van de 
Parkweg en de 
Pijkestraat

    KKeerrnn  NNiijjmmeeggeenn

Pastoraat:	 mw. ds. S. Freytag	 06-4395 5283
Coördinatie:	 Prof. dr. M. Matthias	 024-848 8744
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Dit jaar hebben we voor het eerst de kerk met de vier
daagse opengesteld. Dat past bij ons beleid van de 

gemeente om de kerk meer te verbinden met de wijk en 
de stad. Dankzij de grote banner was het voor veel voor
bijgangers herkenbaar dat de kerk open was.

De kerk was ingericht als een ‘Pleisterplaats voor de 
ziel’, een ruimte voor stilte en rust.

Openstelling kerkgebouw tijdens Vierdaagse 
Nijmegen groot succes

Van de mogelijkheid om een kaars te branden 
of iets in het gebeden/gastenboekje te schrijven 
werd regelmatig gebruik gemaakt: “Fijn dat dit 
er is” stond er.
Over de vier dagen hebben we meer dan 160 
bezoekers gehad. Het was bijzonder om mee 
te maken hoeveel mensen het waardeerden 
dat de kerk deze keer geopend was. Mensen 
zetten hun fiets rondom het gebouw, anderen 
rustten op het muurtje rondom de kerk uit. En 
nu konden ze ook even naar binnen.

De ontmoetingen met de wandelaars en voor-
bijgangers maakten deze dagen waardevol. Het 
was ook fijn om te merken dat er over de vier 
dagen verdeeld telkens weer andere gastvrou-
wen- en -mannen bereid waren om dit mogelijk 
te maken. We zaten voor de kerk onder een 

parasol, zorgden voor koffie en thee en hielden 
samen een oogje in het zeil.
Volgend jaar weer!

ds. Susanne Freytag
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Oeps, dus dit bedoelde hij met Stappen in Nijmegen
Ja Ja, Kijke Kijke maar niet LOPEN

MMeett  eeeenn  eennoorrmmee  bbaannnneerr  oopp  ddee  ttoorreenn
eenn  eeeenn  pprraacchhttiigg  iinnggeerriicchhttee  kkeerrkk
kkrreeggeenn  wwee  vveeeell  ppoossiittiieevvee  rreeaaccttiieess

Op 1 aug.  hadden we onze tweede bijeenkomst 
om te bepalen met welk project we samen 

willen starten in Parkstad. Na veel interessante 
discussie over en weer besloten we om verder te 
gaan met een project op de zondagmiddag.
Veel mensen vinden de zondagmiddag  een 
moeilijke middag om alleen te zijn. Ook willen 
we dit graag combineren met een simpele maal-
tijd, bv soep. Een van de aanwezigen zegt dat 
hij misschien al een pand weet in De Klomp. 
Dit is in het winkelcentrum in Heerlen.  We 
willen het in Heerlen doen omdat er in de an-
dere gemeenten al meer voorzieningen zijn.
Verdere uitwerking gaan we overleggen met 
Kerk in Actie.  Hub Vossen vertelt dat er al een 
onderzoekscommissie is die in Heerlen in kaart 

gaat brengen waar er verder behoefte aan is. 
Ook zou hier een vertegenwoordiger van Kerk 
in Actie in zitten.  Dit wordt nagevraagd.

Op 17 okt. is het Wereldarmoededag, met als 
titel: ‘de smaak van  armoede, de smaak van 
samen’. (Ik heb de uitnodiging hieronder gezet) 
We willen dan als diaconale groep soep gaan 
aanbieden in het pand in De Klomp. We hopen 
zo in gesprek te komen met mensen.
Van elke groep die meedenkt worden er vrij-
willigers gevraagd om bij onderstaande activi-
teit te helpen, Er moet soep gekookt worden, 
tafel gedekt, met mensen gepraat, afgewassen, 
opgeruimd e.d. Wie van onze Lutherse Gemeente 
wil meehelpen op 17 okt.  

Diaconale samenwerking
met andere gemeenten in Parkstad

    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
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In Memoriam

Manfred Wilhelm Boer
83 jaar

O
p maandag 29 juli jl. om ’s avonds 
8 uur is ons trouwe gemeentelid 
Manfred Boer in alle rust in het 
verpleegtehuis Emmastate over

leden. Hij werd 83 jaar en laat zijn vrouw Bea achter. 

In Luthers Nederland waren zij bekend om-
dat zij veel landelijke activiteiten telkens 
weer bezochten door de jaren heen. Toen in 
de zestiger jaren de kerk werd gebouwd in 
Heerlen was hij een van de ijverige bouwers. 
Hij is een van de laatste bouwers die nog in 
leven was. In Italië heeft hij nog meegehol-
pen aan het opknappen van de Lutherse kerk 
te Arco.

In de gemeente was hij een ijverig verkon-
diger van het Lutheranisme aan iedere nieu-
we bezoeker van onze kerk. Met humor kon 
hij soms met veel plezier veel verhalen ver-
tellen over de geschiedenis van onze kerk. 
Pijn deed hem het afbrokkelen van onze 
gemeenschap, het steeds ouder worden van 
de kerkgangers en het steeds minder worden 
van het aantal kerkbezoekers.

De laatste jaren ging hij door zijn ziekte erg 
achteruit. Dat was voor ieder van zijn vrien-
den en kennissen die hem bezochten een 
trieste ontwikkeling. Nu mag hij genieten 
van de rust en de vrede van het Rijk van God, 
waar hij sterk in geloofde. In de kerk hebben 
we op vrijdag 2 augustus met een kerkdienst 
en daarna een koffietafel afscheid van hem 
genomen.

Ds. Willem Boon

Collectes
voor de komende periode
• 15 sept: Eigen diaconie
• 29 sept: Internationale ouderendag: Zorg 
voor eenzame ouderen in Moldavië.
• In het armste land van Europa staan chro-
nischzieke ouderen er alleen voor. Hun kinde-
ren zijn vaak in het buitenland op zoek naar 
werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzienin-
gen, leven zieke en bedlegerige ouderen in er-
barmelijke omstandigheden. Kerk in Actie 
steunt een organisatie van vrijwilligers en pro-
fessionele hulpverleners die thuiszorg en 
stervensbegeleiding bieden aan  eenzame oude-
ren. Mede door uw bijdrage kunnen 400 oude-
ren liefdevolle thuiszorg krijgen en 210 
vrijwilligers en professionals getraind worden 
om de juiste zorg te bieden.
• 13 okt.: Wereldarmoededag: Geldzorgen, 
een taak voor de kerk?
Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft 
te maken met serieuze financiële problemen. 
Met als gevolg: spanningen in relaties en gezin-
nen, problemen op het werk, op school of met 
de gezondheid. Uit schaamte vraagt men veel 
te laat om hulp. Kerk in Actie werkt met 
plaatselijke diaconieën  mee in SchuldHulp-
Maatje Nederland om deze vicieuze cirkel te 
doorbreken. Naast gebed en aandacht is er ook 
persoonlijke begeleiding nodig. In de afgelo-
pen jaren zijn er meer dan 32000 mensen ge-
holpen om uit de schulden te komen en nieuwe 
schulden te voorkomen. Zo’n 1800 maatjes de-
len hun tijd, talent en geloof om te helpen. Wij 
willen dit werk graag steunen.
• 29 okt.: Stichting Ds. Pieter Groote Fonds:
Deze stichting stelt onder voorwaarden midde-
len beschikbaar voor nagenoeg alle vormen 
van educatie ter bevordering van het in stand 
houden van de Lutherse traditie in Nederland.
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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



Help:
Goede morgen mevrouw, waarmee kan ik u 
van dienst zijn?

KLANT:
Ik heb er lang over nagedacht, maar ik wil nu 
LIEFDE gaan installeren. Kunt u mij daar stap 
voor stap bij helpen?

HELP:
Jazeker kan ik dat. Bent u er klaar voor?

KLANT:
Tja, ik ben niet zo technisch, maar ik denk dat 
ik er wel klaar voor ben. Wat moet ik eerst doen?

HELP:
De eerste stap is het openen van uw HART. 
Weet u waar HART zit mevrouw?

KLANT:
Ja, dat weet ik maar er worden nu verschillen-
de andere programma's uitgevoerd. Kunnen 
die tijdens het installeren blijven draaien?

HELP:
Welk programma's zijn dat, mevrouw?

KLANT:
Laar me eens kijken, op het ogenblik worden 
OUD-ZEER.exe, LAGE-ZELFWAARDERING.exe, 
WROK.exe en WREVEL.com uitgevoerd.

HELP:
Geen probleem. OUD-ZEER.exe wordt geleidelijk 
wel door LIEFDE gewist uit uw huidige bestu-
ringssysteem. Het kan zijn dat het in uw ge-
heugen aanwezig blijft, maar dan laat het andere 
programma's ongemoeid. LAGE-ZELF-
WAARDERING.exe wordt op den duur wel door 
een andere module van LIEFDE overschreven 
die HOGE-WAARDERING.exe heet. Maar WROK.exe 
en WREVEL.com moet u wel helemaal afslui-
ten. Door deze programma's kan LIEFDE niet 
goed worden geinstalleerd. Kunt u deze afslui-
ten mevrouw?

KLANT:
Ik weet niet hoe dat moet. Kunt u mij daarbij 
helpen?

HELP:
Met genoegen. Ga naar uw startmenu en klik 
op VERGEVING.exe. Doe dat net zolang to 
WROK.exe en WREVEL.com helemaal zijn gewist.

KLANT:
O.K., dat is gebeurd. Nu is LIEFDE vanzelf ge-
start. Is dat normaal?

HELP:
Ja hoor. U moet nu een melding krijgen dat het 
opnieuw wordt geïnstalleerd voor de levens-
duur van uw HART. Krijgt u die melding?

KLANT:
Ja, die zie ik. Is LIEFDE nu helemaal geïnstalleerd?

HELP:
Ja, maar denk er aan dat u nu nog maar de 
basisprogramma's heeft. U moet de andere HAR-
TEN aansluiten voor de programma-uitbreidingen.

KLANT:
Oei. Ik krijg al een foutmelding. Wat moet ik 
nu doen?

HELP:
Welke foutmelding?

Van de Helpdesk

Hoe LIEFDE te installeren
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KLANT:
Er staat"FOUT 412 - PROGRAMMA WORDT NIET 
UITGEVOERD OP INTERNE COMPONENTEN." 
Wat wil dat zeggen?

HELP:
Geen zorgen, mevrouw. Dat is een probleem 
dat wel vaker voorkomt. Het wil zeggen dat 
LIEFDE is ingesteld op externe HARTEN te 
worden uitgevoerd, maar dat het nog niet op 
uw eigen HART draait. Het ligt nogal ingewik-
keld, maar in lekentermen wil het zeggen dat 
u pas aan "LIEFDE" voor andere toekomt als u 
eerst "LIEFDE" voor uw eigen computer draait.

KLANT:
Wat moet ik dan doen?

HELP:
Kunt u de map "ZELFAANVAARDING" openen?

KLANT:
Ja, die heb ik.

HELP:
Mooi zo. U wordt er echt goed in.
KLANT:
Dank u.

HELP:
Graag gedaan. 
Klik op de volgende bestanden en kopieer die 
naar de map "MIJN-HART": VERGEEF_JE_ZELF-
.doc, KEN-JE-WAARDE.txt en ERKEN-JE-BEPER-
KINGEN.doc. De computer zal alle bestanden 
overschrijven die problemen geven en pro-
gramma's met fouten verbeteren. U moet ook 
OVERDREVEN-ZELFKRITIEK.exe uit alle mappen 
wissen en dan de prullenbak leegmaken zodat 
u zeker weet dat het programma voorgoed ver-
dwenen is en nooit meer terug kan komen.

KLANT:
Zo, da's gebeurd. Hela! Mijn HART loopt nu vol 
met nieuwe bestanden. GLIMLACH.MPG draait 
nu op mijn beeldscherm en geeft aan dat VRE-
DE.com en TEVREDENHEID.com in mijn HART 
worden overschreven. Is dat normaal?

HELP:
Dat gebeurt wel eens, ja. Voor sommigen duurt 
het een tijdje, maar op den duur worden alle 
programma's geladen. Maar, alles op zijn tijd. 
Dus LIEFDE is nu geïnstalleerd en wordt uitge-
voerd. Vanaf nu moet u het allemaal zelf aan-
kunnen. Ik heb nog één ding voordat ik ophang.
LIEFDE is een gratis programma. Zorg er voor 
dat u het programma en de modules ervan 
geeft aan iedereen die u maar tegen komt. Die 
geven het dan weer aan anderen en van hen 
krijgt u dan weer soortgelijke andere mooie 
modules.

KLANT:
Dat zal ik doen. Bedank voor uw hulp. Hoe heet 
u trouwens?

HELP:
Noem me maar de Goddelijke Cardioloog, maar 
ik sta ook bekend als De Grote Heelmeester, 
maar de meeste mensen noemen me gewoon 
God. Men vindt dat een jaarlijkse controle vol-
doende is voor een gezond hart, maar de 
fabrikant (ik dus) beveel een dagelijkse onder-
houdsbeurt aan, wil men optimaal functione-
ren. Anders gezegd, blijf contact houden ...
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27 oktober  19e zondag na trinitatis
ds. S. Freytag

Hervormingsdag (Do-Re-LU-dienst)
Aanvang: 10:30 uur

Let op!! Wintertijd!

Eindhoven

Dommelhoefstraat 1A
Eindhoven

Aanvang 09:30 u.
(tenzij anders vermeld)

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

LZN-Buitendag in Nijmegen
Aanvang 10:30 uur

8 september  12e zondag na trinitatis
ds. S. Freytag

15 september  13e zondag na trinitatis
ds. P. Akerboom [Nijmegen]

22 september  14e zondag na trinitatis
ds. S. Freytag

29 september  15e zondag na Trinitatis
dr. T. Akerboom  [Nijmegen)

6 oktober  16e zondag na trinitatis
ds. S. Coenradie

[Do-RE-Lu-muziekdienst]
Aanvang 10:30 uur

13 oktober  17e zondag na trinitatis
ds. S. Freytag

Marathondag in Geldrop
Aanvang: 10:00 uur

20 oktober  18e zondag na trinitatis
ds. W.J.H. Boon



Heusden

Putterstraat 32
Heusden

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

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

Buitendag in Nijmegen
Aanvang: 10:30 uur

15 september  13e zondag na trinitatis
ds. M.J.A. Schulz  bezoek aan Nuenen

(geen dienst in Heusden)

29 september  15e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag  [Eindhoven)

geen ochtenddienst, lezing om 15.00 uur
Rembrandt en Tobith

13 oktober  17e zondag na trinitatis
ds. E. Aarsen [A'dam]

27 oktober  19e zondag na trinitatis
ds. L.E. Vos [Zwolle]

Hervormingsdag
in Grote of St.-Catharinakerk

aanvang 10.00 uur
Let op!! Wintertijd!

KERKDIENSTEN
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Bergen op Zoom

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

Buitendag in Nijmegen Aanv.: 10:30 uur

donderdag 3oktober, Huisdienstviering
ds. W.J.H. Boon

bij familie Marks Kapittelstraat 40 

Nĳmegen

Prins Hendrikstraat 79
Nijmegen

Aanvang 10:00 u.
(tenzij anders vermeld)

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

Buitendag in Nijmegen
Aanvang: 10:30 uur

15 september  13e zondag na trinitatis
ds. S. Freytag, Viering Heilig Avondmaal

29 september  15e zondag na Trinitatis
Vijfde zondag, zie pagina 27

6 oktober  16e zondag na trinitatis
ds. W.J.H. Boon

20 oktober  18e zondag na trinitatis
ds. S. Freytag, Viering Heilig Avondmaal

donderdag 31 oktober, Hervormingsdag
ds. S. Freytag, aanvang 19.30 uur

Zuid-Limburg

Meezenbroekerweg 70
Heerlen

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

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

Buitendag in Nijmegen
Aanvang: 10:30 uur

15 september  13e zondag na trinitatis
ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

29 september  15e zondag na Trinitatis
ds. W.J.H. Boon

13 oktober  17e zondag na trinitatis
ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

27 oktober  19e zondag na trinitatis
ds. W.J.H. Boon
Hervormingsdag

Let op!! Wintertijd!

KERKDIENSTEN

Buitendag 2019 in Nĳmegen
Zondag 1 september

Lees verder op pagina 12.
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Gebrandschilderd
raam

in de Luterse kerk
in Nijmegen.


