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Bĳ de voorplaat

Op  31   oktober  houden  we  de  gedenkdag  der 
kerkhervorming.  Deze  dag  is  gekozen  omdat 

Luther  op  31   oktober  1 51 7  de  95  stellingen 
tegen  de  aflaat  op  de  deur  van  de  slotkerk  te 
Wittenberg  gepubliceerd  heeft.

Deze stellingen werden in een razend tempo 
door het land verspreid en de discussie die 
dat teweegbracht maakt dat dit wordt gezien 
als het begin van de hervorming.

De afbeelding op de voorplaat is een foto 
van precies deze kerkdeur met daarop in 
brons de 95 stellingen van Luther. Als 
lutheranen stammen we af van wat er toen 
in beweging werd gezet.

De foto van deze deur siert daarom ook de 
folder ‘Wat is luthers?’. Deze folder treft u 
als inlegvel in deze Lutherroos.

Van  de  Redactie
Het is nu echt herfst geworden. De kachel 
is weer aangezet. Het wordt weer tijd voor 
erwtensoep en stamppot. Tot mijn verbazing 
zag ik dat de pepernoten en chocoladelet-
ters nu al weer ruim in de supermarkt lig-
gen. Dat is elk jaar toch weer een verrassing.

De buitendag in Nijmegen is een prachtige 
dag geworden. Ook het weer zat die dag ge-
weldig mee. We ontvingen vele tientallen 
foto's van John Spanjersberg, Gerda en Jouk 
Boon, Klazien Laansma en Dick Eekel. Veel 
te veel schitterende foto's om allemaal in de 
Lutherroos te plaatsen.

De vorige Lutherroos was extra dik om alle 
vakantieverhalen te kunnen plaatsen. Dit 
keer houden we het op 28 pagina's maar dat 
was flink passen en meten om alles er weer 
mooi in te krijgen.

We wensen u allen veel leesplezier. En als u 
ook iets wilt schrijven voor de Lutherroos; graag!

Namens de redactie: Martin de Groot

Adverteren in de Lutherroos
Jazeker,  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.

Het Evangelisch-Luthers
Dagboek 2019–2020

Elk  jaar  verschijnt  in  november  het  Evangelisch
Luthers  Dagboek  voor  het  komende  kerkelij

ke  jaar  beginnend  met  advent.

Dit boek kan voor u een dagelijkse bege-
leider zijn voor het komende kerkelijk jaar. 
Elke dag wordt een bijbellezing aangereikt 
met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied 
of gebed.

U heeft met dit boek een waardevolle ver-
zameling van teksten in handen.
Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave ook 
de liturgische gegevens van de zon- en feest-
dagen met de bijbellezingen van het Luthers 
rooster en het gemeenschappelijke rooster, 
het zondagslied en de liturgische kleuren 
van de zondagen.

Een boek dat zeer de moeite waard is!
De prijs van het dagboek is vastgesteld op 
€ 16,00 (exclusief verzendkosten).
U kunt dit dagboek bestellen bij de contact-
personen van de kernen of na de dienst kunt 
u uw bestelling laten noteren op de inteken-
lijst ter plaatse.

U kunt ook rechtstreeks bestellen via het 
emailadres slubdenhaag@hetnet.nl
of per post/ telefonisch bij:
de SLUB, Lutherse Burgwal 7,
2512 CB  ’s-Gravenhage,
tel. 070-364 8094
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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.

Wilt u bĳdragen aan de kosten van het kerkblad:
NL87 INGB 0001 1373 31
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland,
Eindhoven

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: 
Tom Tempelaar, Amerlaan 2
5626 BP Eindhoven
secretariaat@lutherszuidnederland.nl

Oplage: 600 exemplaren

Kopĳ aanleveren voor de volgende editie:
vóór 11 november 2019.
Die editie geldt voor de periode
van 8 december 2019 tot 2 februari 2020.



U
  als  lezer  van  de  Lutherroos,  bent  op 
de  één  of  andere  manier  betrokken 
bij   de  lutherse  traditie,  als  lid  of  als 
belangstellende.  Wie  van  u  heeft  niet 

eens  de  vraag  gekregen  “Wat  is  dat:   luthers?”  
En  het  is  zeker  niet  makkelijk  deze  vraag  te  be
antwoorden.  Waarom  dat  niet  makkelijk  is  deze 
vraag  te  beantwoorden  daarover  gaat  deze  meditatie.

Laat ik met mijn persoonlijke ervaring begin-
nen. Ik ben opgegroeid in een deel van Duits-
land waar de Evangelisch-Lutherse kerk de 
volkskerk was. Aan dat het woord ‘luthers’ in 
de naam van deze kerk stond schonk ik geen 
aandacht. Toen ik in Nederland kwam stude-
ren en later overwoog om in Nederland predikant 
te worden leek het me vanzelfsprekend om me 
bij de Hervormde kerk aan te sluiten met haar 
traditie als volkskerk.
Door mijn moeder werd ik er wel op geat-
tendeerd dat er ook een Lutherse kerk in Neder-
land was. Maar eigenwijs als een dochter kan 
zijn ging ik mijn eigen weg en volgde de 
Hervormde kerkelijke opleiding in Groningen. 
Tijdens de kerkelijke opleiding merkte ik 
gaandeweg dat ik op sommige punten anders 
dacht over kerk, gemeente en theologie dan 
mijn docenten en medestudenten.

Toen ik goed en wel beroepbaar was in de 
Hervormde kerk bereikte me de vraag of ik 
niet predikant wilde worden in de Lutherse 
gemeente Groningen, die gemeente was vacant 
geworden. Via contacten op een studiereis wist 
men dat ik net klaar was met mijn studie en 
van huis uit luthers was. Er volgden gesprek-
ken en het kostte daarnaast nog meer dan een 
half jaar bijscholing om uiteindelijk predikant 
te mogen worden in de Evangelisch-Lutherse kerk.
Toen ik mijn werk in de lutherse gemeenschap 
begon verraste het me hoezeer me dit een ge-
voel van  thuiskomen gaf. Daarvoor had ik ei-
genlijk niet door hoezeer ik van huis uit luthers 
gevormd was. Ik wist het niet, maar was het 
wel: luthers.

Ik vertel dit omdat ik later eens van iemand 
het verwijt te horen kreeg dat hij lutheranen 
had gevraagd ‘wat dat is luthers’ en dat zij hem 
– ja het was een ‘hij’ – geen goed antwoord 
konden geven dus dan was het maar onzin dat 
er nog apart lutherse diensten werden gehouden 
in de Protestantse kerk. Diegene had in zijn 
opleiding tot kerkelijk werker de opdracht ge-
kregen om ook eens een dienst van een ande-
re traditie binnen de kerk te bezoeken.

Wat ik hem probeerde duidelijk te maken was 
dat ook wanneer je het ‘lutherse’ niet (duidelijk 
genoeg) kunt uitleggen het er wel degelijk aan-
wezig is. Ik was immers zelf luthers geweest 
zonder dat ik wist dat ik luthers was. Overi-
gens nadat hij dan een keer een lutherse dienst 
had bezocht, zei hij tegen mij, nu begrijp ik 
waarom jullie een lutherse gemeente binnen 
de Protestantse kerk willen blijven met luther-
se diensten.

Je zou dus kunnen zeggen het luthers-zijn is 
een gevoel. Bij diensten in de ene gemeente 
voel je je vreemd en dan kom je bij een luther-
se dienst en daar voel je je meteen thuis, zo 
vertellen me soms gemeenteleden hoe ze bij 
de lutherse gemeente zijn gekomen. Maar dat 
gevoel komt ergens vandaan. Gevoel is ook 
ergens op gebaseerd. Dat het ook om een soort 
levensgevoel gaat ontslaat ons niet ervan om 
wanneer iemand ons daarna vraagt ‘wat is lu-
thers’ te proberen een begrijpelijk antwoord 
te geven.

De één zal bij zijn antwoord de geschiedenis 
in duiken. Dan begint het verhaal bij de inzet 
van de hervormer Maarten Luther. De luther-
se traditie begon bij Luther en heeft zich een 
weg door de geschiedenis gebaand. Dat is een 
lang verhaal.

Meditatie:

Wat  is  nu  eigenlijk 
luthers?
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De theologen, professoren 
en pre dikanten, geven een 
theologisch antwoord op 
deze vraag. Waar gaat het 
bij een lutherse manier van 
geloven om? Wat staat daar-
in centraal? Probeer dat maar 
eens in het kort uit te leggen. 
Een poging daartoe treft u 
bij dit nummer van de Lu-
therroos aan. Op één A4 staat 
daar een beknopte om-
schrijving wat de lutherse 
manier van geloven inhoudt. 
Deze tekst is uit vele gesprek-
ken en opmerkingen ont-
staan. Leest u dat eens door 
en houdt u deze folder bij 
de hand voor wanneer u de 
vraag krijgt: ‘Wat is luthers?’

De lutherse manier van gel-
oven heeft ook invloed op 
de levenshouding van een 
lutheraan, hoe je in de basis 
denkt over mens en wereld. 
Over die grondhoudingen 
denken we vaak niet echt 
na, zo vanzelfsprekend zijn 
deze grondhoudingen in ons 
bestaan. Pas in het gesprek 

met mensen die anders in 
het leven staan komen ze 
aan het licht. Daarom is het 
zo boeiend en vruchtbaar 
om met elkaar in gesprek te 
zijn.
Deze folder kan hierbij hel-
pen.

Ds. Susanne Freytag

Heeft  iemand  de  folder  al   uit 
uw  exemplaar  van  de  Lu

therroos  genomen,  dan  kunt  u 
deze  ook  nog  terugvinden  op  de 
website  www.lutherszuid
nederland.nl.
Ook  mag  u  hem  komen  ophalen 
tijdens  één  van  de  kerkdien
sten.

Op elke locatie liggen voldoende exemplaren.
U kunt dan ook een stapeltje van de folders meenemen om in 
uw omgeving uit te delen

Wilt u ook de folder ontvangen, mail dan uw verzoek met uw 
adres aan:
secretariaat@lutherszuidnederland.nl
Een vrijwillige bijdrage ter bestijding van de onkosten is altijd 
van harte welkom.

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

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

1-nov	 94	 Mevr. J.A.M. van der Horst - Spruit	 BEST

4-nov	 84	 Mevr. I.I. Heimplaetzer - Köster	 BRUNSSUM

9-nov	 93	 Mevr. A. Gorree - Visser	 EINDHOVEN

11-nov	 100	Mevr. A.C.E. Pel - Bolwidt	 BERGEN OP ZOOM

21-nov	 81	 Mevr. M. Versteegh	 WIJK EN AALBURG

23-nov	 87	 Mevr. J.C. Duivesteijn	 ROOSENDAAL

27-nov	 88	 Mevr. L. van der Wal	 NIJMEGEN

28-nov	 83	 Dhr. C.J. Nordemann	 MILLINGEN a/d RIJN

2-dec	 75	 Dhr. B.J.W. Stahmer	 EINDHOVEN

10-dec	 98	 Mevr. S.C. de Bruijn - van Dorp	 HEERLEN
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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.

Dood

Gedurende het leven zou je je moeten oefenen met 
het nadenken over de dood; je moet hem actief 
stellen als hij nog ver weg is en nog niet dreigt. 
Maar tijdens het sterven is hij vanzelf te sterk en 
benauwend; daarom is het dan te gevaarlijk en 
levert niets meer op, om over hem na te denken. 
Dan moet je hem wegdrijven en niet willen zien 
[…]. De boze geest [Duivel] wijst ons de verkeerde 
weg: Gedurende ons leven terwijl wij steeds dood, 
zonde en hel  voor ogen zouden moeten hebben zo-
als Psalm 51, 5 (Ik ken mijn wandaden, ik ben mij 
steeds van mijn zonden bewust) van ons vraagt, 
sluit hij ons de ogen en verbergt deze vragen voor 
ons. Tijdens het sterven echter terwijl wij alleen het 
leven, de genade en de zaligheid voor ogen zouden 
moeten hebben, doet hij ons ontijdig de ogen open 
over dood, zonde en hel opdat wij de juiste beelden 
[van het leven, de genade en de zaligheid] niet 
zouden zien.

(Ein Sermon von der Bereitung zum Sterben, 1519; 
tractaat; WA 2, 687:11-15.21-36; Duits)

Sterven is bijna geen thema meer. Wij komen 
het thema misschien nog tegen in de palliatie-
ve zorg, waar mensen weten dat ze niet meer 
zullen genezen. In onze tijd is het makkelijk 
het thema en het gebeuren uit de weg te gaan. 
De medische zorg doet haar best om mensen 
niet te laten lijden, lichamelijk noch geestelijk. 
Als mensen onrustig worden omdat ze besef-
fen dat ze gaan overlijden, kunnen wij hen hel-
pen door ze plat te spuiten, door hen medisch 
het bewustzijn te ontnemen. Ze moeten zich-

zelf (en ons) geen zorgen maken. In de tijd van 
Luther was dat anders.
Het thema was alomtegenwoordig. Er bestond 
zelfs een literatuur-genre dat zich alleen met 
dat thema bezighield, die kunst van het sterven 
(ars moriendi). Ook Luther heeft er meerdere 
bijdragen aan geleverd. Volgens Luther zijn wij 
geneigd of door de duivel (de „diabolos“, namelijk 
diegene, die alles „verdraaidt“) verleidt, om 
met het thema op een gevaarlijke manier om 
te gaan. Gedurende het leven willen wij er lie-
ver niets van weten, maar zodra de dood na-
dert zullen de gedachten zo benauwend opkomen 
dat wij zouden moeten vertwijfelen – of ons 
moeten laten verdoven.

Luther had deze mogelijkheid niet en gaf een 
ander advies: Zoals de Bijbel (Psalm 51) zegt, 
zou je je altijd met jouw conditie als mens bezig 
moeten houden. En dan zou je makkelijk in 
kunnen zien dat jouw leven beperkt is, dat 
jouw leven niet echt uitsteekt om bewaard te 
kunnen worden en dat je ook ervan uit zou 
moeten gaan dat met de dood echt alles voorbij is.

Wie daarover nadenkt, zou wellicht kunnen 
waarderen hoe de Bijbel met deze levensvraag 
omgaat. Want de Bijbel doet ons onze condi-
tie verstaan als gevolg van ons gebroken rela-
tie met God. Bovenop vertelt de Bijbel van het 
herstel van deze relatie in Jezus Christus.
Wie zich met de Bijbel vertrouwd gemaakt 
heeft in de menselijke conditie die begint niet 
pas met het nadenken over de dood als die na-
dert. Nee, in tegendeel, iemand die zich daar-
op heeft voorbereid die weet als het zo ver is 
waar hulp en genezing vandaan zullen komen. 
Die zou zich het beeld van de opgestane Christus 
voor (de innerlijke of uiterlijke) ogen stellen. 

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  D.
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Want: „als de Dood een gelovige christen na-
dert, dan zegt de christen: ‚welkom, beste 
Dood, wat breng je goeds? Wat ben je aan 
het zoeken? Weet je niet wie bij me is? Christus 
is mijn gerechtigheid. Beste Dood, neem deze 
gerechtigheid van me, dan wil ik je graag 
volgen. Maar ik weet zeker, dat durf je niet aan“ 
(WA 20, 574:26-30 ).

Markus Matthias

Uit  de  kerkenraad
De  kerkenraadsvergaderingen  worden  gebrui

kelijk  in  Eindhoven  gehouden,  maar  eenmaal 
per  jaar  is  een  andere  kern  aan  de  beurt.  Op  23 
september  was  Nijmegen  de  locatie,  waar  we 
hartelijk  werden  ontvangen  in  het  kerkgebouw.
Aan het begin van de vergadering was er ge-
legenheid voor een presentatie van de kern 
Nijmegen.
De kern heeft 190 ingeschrevenen met leden 
in alle leeftijden. De afgelopen jaren stonden 
in het teken van de ontwikkeling van een 
gemeente zonder toekomst naar een kern met 
toekomst. Tegelijkertijd speelt ook de ontwik-
keling van het kerkgebouw van een last naar 
een kans. De lutherse kern Nijmegen zoekt het 
contact met de buurt en de stad door de open-
stelling van het kerkgebouw, zoals tijdens de 
kerkennacht, de Vierdaagse en tijdens de Open 
Monumentendagen. De afgelopen periode stond 
ook in het teken van opbouw van een werkba-
re structuur, waarin gaandeweg helder wordt 
wie wat doet en onder welke verantwoordelijk-
heid. De kern organiseerde verschillende ac-
tiviteiten en is bezig met een ronde van 
maaltijdbijeenkomsten. De kern wordt zicht-
baarder en zoekt nu ook hier en daar samen-
werking. Deze lijn wil de kern voortzetten met 
tegelijkertijd aandacht voor wat men op dat 
moment aankan.
• In de vergadering werd de ‘Instructie voor 
de kerncommissies’ besproken. Daar moet nog 
een zin over geheimhouding aan worden toe-
gevoegd ter voorkoming van juridische aan-
sprakelijkheid. 
• Voorts werd vermeld dat de ‘Stichting Be-
houd Lutherse Kerk Nijmegen’ is opgericht en 
dat de bestaande orgelstichting wordt opge-
heven. De stichting zal door middel van de 

verhuur zorg dragen voor het onderhoud van 
het kerkgebouw en subsidiegevers gaan benade-
ren. De verhuur begint nu al aan te trekken.
• De protestantse kerk heeft een nieuw ad-
ministratiesysteem voor de jaarcijfers en be-
groting verplicht gesteld. De kerkrentmeesters 
en diakenen hebben daar veel werk aan, om-
dat dit systeem te omvangrijk is voor de ad-
ministratie van een overzichtelijke gemeente 
zoals wij dat zijn.
• De nieuwe uitvoering van de Lutherroos 
heeft een aanzuigende werking op de kopij en 
daar zijn we heel blij mee. Het afgelopen num-
mer was maar liefst 36 pagina’s dik. De druk-
kosten vielen daardoor iets hoger uit. Besloten 
werd om standaard naar 28 pagina’s te gaan, 
met een uitloop naar 32 pagina’s.
• Voor onze kernen is de folder ‘Wat is Lu-
thers?’ gedrukt, die in al onze kerken op de li-
teratuurtafel komt te liggen en bijgevoegd zal 
worden in de eerstvolgende editie van de Lu-
therroos en bij de welkomstbrief aan nieuw 
ingekomenen.
• Ook werd al aandacht besteed aan de kerst-
kaart. In principe zal die bijgesloten worden 
bij de Lutherroos. Voor geregistreerden die 
geen papieren Lutherroos ontvangen zal een 
andere verzending worden gehanteerd. Ook 
de overige adressen in ons ledenbestand gaan 
een kerstkaart ontvangen.
• In de kerkorde zal de benaming ‘kern-
gemeente’ opgenomen worden voor pioniers-
plekken die onder bepaalde voorwaarden een 
eigen rechtspersoon gaan worden. Als kerken-
raad verwachten wij geen problemen met de 
door ons gehanteerde naam ‘kern’ voor onze 
voormalige lutherse gemeenten.

Tom Tempelaar
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De  liturgie
Deel 3 van een serie bijdragen
over de liturgie en haar diverse onderdelen.

Bĳ binnenkomst

H
et  gaat  in  dit  deel   om  het  eerste  deel  
van  de  dienst  dat  soms  ook  de 
voorbereiding  wordt  genoemd.  We 
zijn  aangekomen  in  het  huis  van  God, 

de  kerkruimte  die  voor  dat  uur  ruimte  van  de  ont
moeting  met  God  wordt.  We  komen  vanuit  ons 
dagelijkse  leven  en  naderen  God  die  ons  menselijk 
bevattingsvermogen  te  boven  gaat.

Als mens ontmoeten we de overmachtige, on-
metelijk, allesomvattende en mysterieuze God 
die zich laat kennen in zijn Woord. Hoe kun-
nen we God de onbenaderbare naderen? Dat 
doet wat met ons, dat vraagt wat van ons. Het 
gaat erom dat wij ons afstemmen op de ont-
moeting met God, de Heilige. De liturgie helpt 
ons stap voor stap over de drempel. In de litur-
gie ligt de ervaring van eeuwen besloten.
Veel onderdelen van de liturgie hebben een 
lange geschiedenis, dat vinden we ook terug 
in de Latijnse benamingen van de onderdelen 
van de liturgie.

Votum     gelofte
Deze eerste gesproken woorden in de dienst 
maken duidelijk de we opgenomen worden in 
de ruimte van God. Niet van een vage God die 
we niet kennen, maar de God die we kennen 
als de God van de Drieëenheid: God de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest. Het Latijnse woord 
votum betekent ‘gelofte’, vgl. vertrouwensvo-
tum. Een dienst is iets anders dan een bijeen-
komst, vergadering of feest. Wij komen bij 
elkaar “In de naam van de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest”. Deze eerste gesproken 
woorden van de dienst markeren de samen-
komst als eredienst en plaatsen ons allereerst 
in de ruimte van God, de trinitarische God. 
Daar waar zijn naam is is ook God.
Op Gods aanwezigheid in de eredienst; daar 
mogen we op vertrouwen. De rooms-katholieke 
mis en de lutherse dienst beginnen met deze 
woorden. De gemeente antwoordt hierop 
bekrachtigend met “Amen”, dat wil zeggen “Zo 
is het”.

Adiutorium     bemoediging
De woorden Onze hulp (in het Latijn, adiutori-
um nostrum) zijn ontleend aan Psalm 124:8 
“Onze hulp is de naam van de HEER, die hemel 
en aarde gemaakt heeft.” Deze woorden maak-
ten deel uit van het voorbereidende gebed van 
de priester in de sacristie. In de late middel-
eeuwen kwam dit gebed in de dienst terecht. 
Deze woorden bepalen ons bij onze afhankelijk-
heid van God, van Gods hulp.
Dat gebed van de priester is nu gebed van de 
gemeente geworden. We spreken dat daarom 
in wissel tussen voorganger en gemeente. (In 
diensten waar het votum “In de naam van de 
Vader en de Zoon en de Heilige Geest” niet 
klinkt en de dienst begint met “Onze hulp is 
in de naam van de Heer” krijgt dit adiutorium 
het karakter van het votum en wordt daarom 
dan ook vaak in plaats van adiutorium votum 
genoemd.)

Confiteor  –  schuldbelijdenis
Waarom is een schuldbelijdenis nodig? Moe-
ten we ons eerst klein maken en onze zonden 
belijden voordat het positief wordt? Het spreken 
over schuld is in onze tijd moeilijk. We erken-
nen niet graag onze schuld. Maar in het licht 
van God zien we ons als die we zijn, zonder 
het masker dat we dragen. En dan is het de 
vraag of we God en de ander recht in de ogen 
kunnen kijken. Dit gebed wordt ook het gebed 
van toenadering genoemd. Het confiteor, dat 
betekent ‘ik belijd’, is een schuldbelijdenis en 
gebed om schuldvergeving.
Oorspronkelijk was dit een gebed dat de priester 
in stilte sprak op de drempel van het priesterkoor. 
Luther wilde dit klerikale gebed daarom af-
schaffen. Nu is het een gebed van de gemeente 
geworden, een wederzijdse schuldbelijdenis 
voor voorganger en gemeente. De korte vorm 
hiervan is: “Heer vergeef ons al wat wij misde-
den,” en de gemeente vervolgt “opdat wij weer 
in vrede leven.”
Het verdient aanbeveling om er met meer 
woorden over de spreken en te bidden. Want 
het confiteor wil ons juist helpen om aan het 
begin van de dienst met God en met elkaar in 
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het reine te komen door de blokkades tussen 
ons en God op te ruimen.

Introïtus  –  intrede
Het is een oude traditie om hier aan het begin 
een psalm te laten klinken. De psalm wordt 
soms voorafgegaan door een keervers, antifoon 
genaamd. De antifoon wordt aan het einde van 
de psalm herhaald. De psalm kan worden ge-
sproken of gezongen. De tekst van de psalmen 
is ons in de Bijbel overgeleverd, de melodieën 
echter niet. De psalmen zijn op verschillende 
manieren op muziek gezet, berijmd en onberijmd.
Psalmzingend trekken we samen op met de 
stoet van gelovigen, samen met het volk Israël, 
Gods koninkrijk tegemoet. Zo laten we ons op-
nemen in de weg van God en zijn volk door de 
geschiedenis heen.

Kyrië  –  Heer  (roep  om  ontferming)
Nu klinkt luid en duidelijk de roep om ontfer-
ming. Met deze woorden riep ook de blinde 
Bartimeüs Jezus om hulp. Deze roep om hulp, 
om Gods ontferming komt voort uit dat wat 
ons belast, wat ons verdrietig maakt, wat ons 
kwaad maakt. Hierin komt ons gevoel dat God 
ons en de wereld in de steek laat naar voren. 
Soms gaat aan de roep om ontferming een ky-
riëgebed, een smeekgebed vooraf. Daarin wordt 
de nood van de mensen en de wereld voor God 
gebracht. Op deze wijze brengen we de lijden-
de schepping de dienst binnen. Het ‘Heer, ont-
ferm u’ roepen we dus niet alleen voor ons 
persoonlijk.

Gloria  in  excelsis  –  ere  zij   God  in  den  hoge
Het gloria is een oud loflied dat begint met de 
woorden die de engelen in de kerstnacht zongen: 
“Ere zij God in den hoge en vrede op aarde”. 
Want wanneer we alle schuld en nood voor 
God hebben kunnen neerleggen dan rest ons 
niets anders meer dan God loven en danken. 

Dan zingen we als vanzelf met de engelen mee. 
Het gloria is de lofzang van hemel en aarde en 
kan eigenlijk alleen maar gezongen worden. 
God loven dat doen we het beste zingend.
Het Gloria vervalt in de advents- en veertigda-
gentijd, dat wil zeggen in de voorbereidingstijd 
op de grote Christusfeestdagen, Kerst en Pa-
sen. Op die feestdagen klinkt het Gloria dan 
des te stralender.

Kyrië  en  Gloria  horen  bij   elkaar.
Zonder overgang of aankondiging volgt het één 
op het ander. De roep uit de diepte van de nood 
gaat over in de hoogste lofzang van de enge-
len. In Kyrië en Gloria komen aarde en hemel 
bij elkaar. Kyrië en Gloria zijn door veel com-
ponisten op muziek gezet.

Staan
Het is passend dat we tijdens de voorbereiding 
staan. Het is een teken van respect om op te 
staan voor de ontmoeting met God. God kent 
de mens en heeft daarom liefdevol begrip voor 
wie niet kan gaan staan. Het staan in de ere-
dienst refereert ook aan de opstanding, wij zijn 
mensen van de opstanding. Ja, en eigenlijk is 
het nog zo dat we ons als het ware nog bij de 
ingang bevinden, we moeten eerst nog wat ons 
belast neerleggen en wat ons afleidt afschud-
den, wat ons blokkeert aan schuld en nood om 
God te ontmoeten.

Al deze stappen willen ons voorbereiden op de 
confrontatie met God zelf in zijn Woord. We 
zijn niet altijd in staat om met aandacht al deze 
stappen te volgen en te beleven. De ene keer 
voelen we bij het één meer en een andere keer 
bij het ander. En toch helpen deze stappen ons 
dichter bij God en zijn heilig Woord te komen.

(wordt vervolgd)
Ds. Susanne Freytag
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De  kern  Nijmegen  was  dit  jaar  aan  de  beurt  om 
alle  gemeenteleden  te  ontvangen  van  Luthers 

ZuidNederland.  De  Nijmegenaren  hadden  flink 
uitgepakt  met  een  warme  ontvangst  van  alle  bin
nendruppelende  Lutheranen  met  koffie  en  Mari
kenbrood.
Wie voor het eerst de Nijmeegse Lutherse 
kerk bezocht, werd positief verrast: een 
mooi ‘echt’ kerkgebouw in een prachtige 
fin-du-sièclewijk aan de rand van het 
centrum. Met een gemêleerde gemeente 
waarin alle leeftijdsgroepen verte-
genwoordigd zijn, waarvan de actieve 
groep duidelijk de schouders eronder zet 
om de gemeente op te bouwen en eigen-

tijds aan te spreken.
Het kerkgebouw bevindt zich in een tussen-
stadium van renovaties, maar is inmiddels als 
kerk goed bruikbaar – en als gebouw prima 
verhuurbaar. ’s Avond toont de LED-verlichting 
de glas-in-loodramen, wat bijdraagt aan de zicht-
baarheid van de kerk.

Genade  voor  ie
dereen
De gezamen-
lijke dienst 
werd geleid 
door Susanne 
Freytag en 
Willem Boon. 
Gekozen was 
voor een echt 
Lutherse 

dienst met veel zang en genade. De lezingen 
waren intrigerend: Daniël en zijn vrienden die 

in de hoog opgestookte oven werden geworpen 
en gered werden door een engel (toevoeging 
aan Daniël 1: 11-22) en de gelijkenis van de fa-

rizeeër en de tolle-
naar (Lucas. 18: 9-14). 
Hoe krijg je die nu 
bij elkaar?
De epistellezing 
(1 Kor 15: 1-10) waar-
in Paulus zichzelf 
een misbaksel 
noemt, wees de weg. 
Susanne preekte 
over schijn en zijn, 

over oprechtheid en genade. Wat wij als 
mensen niet zien, doorgrondt God wel. 
En desondanks deelt God zijn genade aan 
iedereen uit, zondaar of heilig Boontje. 
Daar kun je op vertrouwen. Bemoedigen-
de woorden om samen mee aan het (lo-
pende) avondmaal te gaan, een feestelijk 
gebeuren met een volle kerk.

Van  eeuw  naar  eeuw
Na de lichte lunch togen de meeste van ons op 
weg om een stadswandeling te maken. Nij-
megen strijdt met Maastricht om de eer, de 
oudste (Romeinse) stad van Nederland te zijn. 
Keizer Karel verbleef hier in zijn kasteel, waarvan 
alleen nog een kapel is overgebleven. Het stads-
park vertelt tal van verhalen met de oude 
stadsmuren. Op de markt kun je je nog in-
beelden, hoe Mariken van Nimwegen in de ban 

Terugblik 1 september 2019

De  Buitendag
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kwam van een "loverboy" - de duivel, in de per-
soon van Moene-met-het-ene-oog. Na zeven jaar 
bervijdt ze zich van hem door God's genade te 
zoeken.
De ene his-

torische 
anekdote 
volgde de 
andere op 
terwijl we 
dwaalden 
door wat 
eens de 
oude stad 
was. Opeens was daar nog een oude op-
graving te zien in een hoek van het Holland 

Casino aan de Waalkade. Ook de moeilijke 
kanten van de geschiedenis werden niet over-
geslagen, van de blauwe steen waar terecht-
stellingen plaatsvonden tot de ravage bij operatie 
Market Garden in 1944.

Gebed  van  Azarja
Middenin het centrum van Nijmegen bloeit 
het religieuze leven in de oude synagoge met 
sjoel inmiddels ook weer op. Daar moest ik on-
willekeurig wel aan denken toen we als tafelge-
bed vóór de barbecue samen het gebed van 
Azarja uitspraken, een wonderschoon loflied 

voor de scheppende en reddende God, uitge-
sproken door de vrienden van Daniël die de 

vlammen hadden over-
leefd. Door de tekst zingt 
als het ware een melodie 
heen. Het is geen offici-
eel bijbeldeel, maar wel 
te vin-
den in 
de 
Griek-
se op-
tekeni
ng van 
het 

verhaal van Daniël. Een 
prachtig lied.

Klazien Laansma
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A
ls  deze  Lutherroos  bij   u   op  de  mat 
valt,  is  de  herfst  officieel   begonnen. 
Hopelijk  kunt  u  terugkijken  op  goe
de  maanden.  Qua  weer  kregen  we 

van  alles  wat.  Soms  was  het  heel   warm  en  droog, 
soms  regende  en  stormde  het.

Toen Tom en ik in juni thuis kwamen uit Enge-
land schrokken we van de puinhoop aan om-
gewaaide bomen overal in Eindhoven. Het was 
een rare gewaarwording en ook heel ontnuchte-
rend. Zulke dingen gebeuren dus niet alleen 
ver weg hier vandaan. Inmiddels is de rommel 
opgeruimd en hebben we allemaal nog van 
veel mooie zomerdagen kunnen genieten. En 
wie weet wat de herfst nog voor heerlijks brengt 
aan zonneschijn en mooi gekleurde bomen.We 
zien wel wat het wordt.
Wat ik me wel afvraag is of  er in de Bijbel 

ergens iets staat over de jaargetijden. Al zoeken-
de in de bijbel zelf en in allerlei theologische 
studieboeken vond ik dat de jaargetijden nergens 
een afzonderlijk onderwerp van gesprek zijn. 
Dat is begrijpelijk, want het gaat in de bijbel 
over God, zijn relatie en geschiedenis met men-
sen en over de komst en de daden van Jezus. 
Over wat God alle dagen betekent, los van kou 
of warmte, regen of zonneschijn.
Waarover we wel lezen we in de bijbel dat zijn 
natuurverschijnselen: vernietigende overstro-
mingen (Genesis 8:22 Noach), grote droogte 
waardoor er niets groeit en de mensen honger 
en dorst krijgen (Jeremia 14), vragen over 
sneeuw, hagel en ijs (Job 38:22). Die zijn ge-
plaatst binnen de relatie van God en mens. 
Daar gaat het om het verschil tussen leven zon-
der God of met God. Waar kiezen mensen voor 
en hoe bekomt ze dat?

HHEERRFFSSTT  22001199

      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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Daar komt nog iets bij. In de tijd waarin de ver-
halen van het Oude Testament ontstonden, 
maakte het joodse volk alleen onderscheid tus-
sen zomer en winter. De begrippen lente en 
herfst kenden ze niet, mogelijk omdat de vochti-
ge en koude wintermaanden en de droge en 
warme zomermaanden vrij snel in elkaar over-
gingen. Er was geen gelijdelijke overgang zo-
als wij in ons klimaat kennen.
De winter was de regen-, ploeg- en zaaitijd. De 
zomer had verschillende oogsttijden. De zomer 
en de winter duurden beide een half jaar en 
de winter was met alle werk op het land geen 
periode van stil binnen zitten. De mensen 
moesten wel buiten aan het werk. Als ze in de 
winter niet ploegden en zaaiden konden ze 
zomers geen oogsten binnenhalen. Zo was het 
leven door de Schepper geordend . Dat moest 
gerespecteerd worden.
Er werd alleen gewaarschuwd om in de winter 
geen lange reizen te ondernemen omdat de 
wegen door de regen slecht begaanbaar waren 
en de schepen liefst in de haven bleven.
Pas later, in de hellenistische tijd (330 – 65 vóór 
Christus), gingen de joden lente en herfst on-
derscheiden. Een voorbeeld daarvan vinden we 
in Wijsheid 7:17,18 ‘Ik kreeg inzicht ...in het 
begin en het eind en het midden van de tijden, 
in de baan die de zon doorloopt en de wisse-
ling van de seizoenen’.

Kunnen wij hier misschien iets van leren? Le-
ren wat minder op te zien tegen de ongemakken 
die herfst en winter meebrengen en ze niet al-
leen te bestempelen als een dooie boel: een 
donkere tijd met regen, storm en kou waardoor 
we niet veel naar buiten kunnen en er buiten 
niets te beleven valt. Zou het helpen uit te zien 
naar de mooie momenten die de herfst vast 
meebrengt. Zou het helpen de winter meer te 
beschouwen als noodzakelijke voorbereiding 
op de groei en bloei volgend voorjaar en zomer. 
En zo’n dooie boel is het niet. Denk maar eens 
aan de bloembollen die we binnenkort weer 
gaan poten. Zonder dat we er erg in hebben 
gaan ze ondergronds uitlopen en wachten ze 
tot het hun tijd is om boven de grond te komen 
en ons te laten genieten van hun bloemen. Dat 
is ieder jaar een spannend gebeuren. Bovendien 
staan er nog altijd groenten op het land die ge-
oogst moeten worden. Spruitjes en boerenkool 
zijn pas lekker als de vorst erover is gegaan. 

Naast het leven op het land gaat alle leven en 
activiteit in de steden en de industriegebieden 
gewoon door. De mensen moeten wel, anders 
hebben ze niet te eten. Zo zit het leven ook 
vandaag de dag in elkaar en kan het doorgaan.  
De joodse overtuiging dat de opeenvolging van 
de seizoenen de ordening van de schepping is 
en dat je die moet respecteren, betekent dat 
de mensen ook in herfst en winter zijn opge-
nomen in de liefde en zorg van God en er niet 
alleen voor staan.

ds. Fia Tempelaar

Zolang de aarde bestaat
blijft er zaaitijd en oogsttijd
koude en hitte
zomer en winter
dag en nacht.
Nooit houdt het op.

Zolang de mens leeft
blijft er morgen en gisteren
lief en leed
herfst en lente
licht en donker.
Nooit houdt het op.

Eeuwige God
trek met ons mee
door alle seizoenen
van het leven.
Trek met ons mee van nu naar morgen.
Trek met ons mee in de cirkelgang
van tijd en eeuwigheid.

Uit “ZEGGEN EN ZWIJGEN’
Oecumenisch gebedenboek voor alledag

Onder redactie van Marcel Barnard e.a. blz.32
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Acceptgirokaart
als bĳlage

Met  de  actie  kerkbalans  heeft  u  aan  het  begin 
van  het  jaar  een  verzoek  ontvangen  aan  de 

gemeente  bij   te  dragen.  Nu  in  het  najaar  vragen 
wij   u   vriendelijk  uw  kerk  met  een  extra  bijdrage 
te  ondersteunen.  Wanneer  een  ieder  naar  ver
mogen  bijdraagt  kunnen  we  als  gemeente  ons 
kerkelijk  werk  voortzetten.

Graag uw aandacht hiervoor.
Wie een vrijwillige bijdrage wil geven voor het 
kerkblad de Lutherroos kan daarbij denken 
aan het bedrag van € 17,50 maar meer mag ook.
De bijgevoegde acceptgiro kunt u gebruiken 
voor een bijdrage aan de gemeente (o.v.v. 'gift 

gemeente') of voor een vrijwillige bijdrage aan 
de kosten voor het kerkblad de Lutherroos 
(o.v.v. gift Lutherroos).
Dit is de laatste keer dat we een acceptgiro 
meesturen. De daaraan verbonden kosten zijn 
te hoog geworden.

Als de acceptgiro ontbreekt of als u het blad 
digitaal ontvangt kunt u bijdrage overmaken 
aan de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-
Nederland NL87 INGB 0001 1373 31 of 
NL25 ABNA 0860 1918 42 (o.v.v. gift Lutherroos)

Bij voorbaat hartelijk dank.
Mevr. I.J. Oosterveer, kerkrentmeester

Uw bijdragen zijn als giften aftrekbaar. De 
gemeente heeft een ANBI status.

advertenties

Babysokjes
Voor  het  diaconaal  project  van  onze  gemeente  zijn 

er  babysokjes  te  koop.

Deze kleurrĳke sokjes worden met de hand ge-
breid 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 Hervormingsdag: zondag 27 oktober in de Dommelhoefstraat-
kerk in Eindhoven.
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I n  de  afgelopen  periode hebben  we  veel   enthou
siaste  berichten  ontvangen 
over  de  verbouwing  van  de 
muziekschool,  waarin  op 

de  eerste  verdieping  een  concertzaal   en  toneel  
werd  gebouwd.

De mannen hebben hard gewerkt. De dames 
hebben enorme gedrapeerde gordijnen genaaid 
voor de ramen en het toneel.
Er kwam een uitnodiging voor Marijke en Jaap 
om de openingsceremonie te volbrengen, 23 
september zijn ze naar Armenië gevlogen en 
we zijn nu heel nieuwsgierig met welke be-
richten ze thuiskomen.

In hun koffers zitten 71 mooie nieuwe truien 
voor de kinderen in het weeshuis en de basis-
school, daar heeft mevrouw Greet Droogendijk 
zorg voor gedragen. Ik had ze nog niet opge-
haald of in de week erop lagen er alweer 3 nieu-
we vrolijke truien op de pianokruk klaar voor 
de volgende reis. Geweldig!
Ook is er weer een voorraadje brillen meegegaan.
Jaap zal in Snogh met burgemeester David een 
stuk grond bekijken waar eventueel in de toe-
komst de kinderen hun zomerkamp zouden 
kunnen houden. Het land is eigendom van de 
burgemeester.

Het probleem is de water-
voorziening; er is een natuurlijke bron op het 
land, maar die is door de extreme hete zomers 
totaal uitgedroogd en zonder watervoorziening 
is het onmogelijk een kamp te organiseren.
Ze gaan nu onderzoeken of er mogelijkheden 
zijn om de bron weer actief te krijgen.
Hopelijk lukt het, want met een paar tenten 
op dit land is het veel goedkoper om een kamp 
te realiseren.

Ook nu weer hartelijk dank voor al uw mede-
leven, giften, ondersteuning in de vorm van 
schattige babysokjes of welke vorm dan ook.

Thea Dik.

Agenda Eindhoven
Woensdag 30 okt	 14:30 u.	 Cursus Bonhoeffer	 Oud-Katholieke Kerk, Boschdijk 354
Donderdag 7 nov	 19:45 u.	 Kerncommissie	 bij A. Hoyer
Maandag 18 nov	 19:00 u.	 Gespreksavond ‘Voltooid leven?’	 Dommelhoefstr. 1A
Woensdag 27 nov	 14:30 u.	 Cursus Bonhoeffer	 Oud-Katholieke Kerk, Boschdijk 354

Berichten  uit  Armenië

17 november

Oecumenische  dienst
Jaarlijks  hebben  we  drie  oecumenische  dien

sten  samen  met  de  oudkatholieke  parochie, 
de  Johannesgemeente  en  onze  gemeente.

De dienst organiseren wij in de lutherse tradi-
tie. Maar omdat we met bijna honderd bezoe-
kers geen gelegenheid zien om ook na de dienst 
elkaar te ontmoeten bij een kop koffie zijn we 
blij dat de Johannesgemeente ons hun kerk-
ruimte aanbiedt voor deze oecumenische dienst.

      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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Eindhoven

Uit  de  kerncommissie

De  vergadering  vond  plaats  op  5  september  en 
de  volgende  zaken  kwamen  aan  de  orde:

• Ds. Susanne deelde de folder ‘Wat is Luthers’ 
uit, die ze voor al onze preekplaatsen ont-
worpen had.
• We gebruiken nog steeds girobiljetten voor 
het overmaken van kerkbalans en andere giften 
aan onze gemeente. Helaas gaan die vervallen. 
Daarom zijn we nu aan het informeren hoe we 
dit girobiljet kunnen vervangen. Uiteraard zijn 
gestes vanuit de gemeente hartelijk welkom.
• 13 oktober houden we weer onze Ma-
rathondag in Geldrop. Het onderwerp van het 
middagprogramma zal “Luther als lieddichter” 
zijn.
• Voorts werd teruggekeken op de Gemeente-
avond van 17 juni, de Dorelu zomerdiensten 
en de zeer geslaagde Buitendag in Nijmegen.
• 17 november zijn wij aan de beurt voor de 
dienst met de oecumenische werkgroep. Om-

dat dit een gezamenlijk viering is met de oud-
katholieke kerk en de Johanneskerkgemeente, 
kan dat helaas niet in ons kerkgebouw. Dat zou 
te storend voor de navolgende remonstrantse 
dienst zijn en voor het koffiedrinken met zo’n 
grote groep hebben we geen ruimte. We zijn 
naarstig op zoek voor een andere oplossing.
• De Buitendag in 2020 zal door Eindhoven 
georganiseerd worden. Tevens wordt dan het 
70 jarig bestaan van Luthers Eindhoven ge-
vierd. We zijn nu al aan het informeren over 
de invulling van deze dag.
• Het remonstrants kerkgebouw krijgt een 
nieuwe facelift. Er is geschilderd, er is een nieu-
we perfecte geluidsinstallatie en een vaste 
beamer. Ook de verlichting en een aantal an-
dere verbeteringen zullen nog aangepakt 
worden. Onze kerkenraadsleden en de 
predikante zijn al geïnstrueerd over het ge-
bruik van de nieuwe apparatuur.

Tom Tempelaar

Een  leven  voltooid?
De  discussie  over  ‘voltooid  leven’   heeft  een 

paar  jaar  geleden  in  het  politieke  debat  veel  
stof  doen  opwaaien.  Dat  stof  is  ondertussen  weer 
wat  neergedaald  maar  de  vragen  blijven  leven.

We zijn geneigd vanuit het individu hiernaar 
te kijken maar tegelijkertijd speelt in deze 
discussie ook de vraag ‘hoe we als samenleving 
naar het leven kijken’ een rol. Niet iedereen is 
zelfredzaam, hoe staat het dan met de af-
hankelijkheid en het recht op zorg?

Het gaat in deze discussie om de vragen van 
het leven, kunnen we spreken van de heilig-
heid van het leven, hoe zien we de verhouding 
van het individu en de samenleving, hoe wordt 
er omgegaan met autonomie en zorgbehoefte. 
Uiteindelijk gaat dus achter deze discussie de 
vraag naar wat voor een mensbeeld we aan-
hangen schuil. Dat maakt deze avond boeiend 
voor mensen van alle leeftijden.
De theologische commissie van de Evangelisch-
Lutherse synode heeft een gespreksnotitie op-
gesteld, die een stem in deze discussie vanuit 

een christelijk mensbeeld wil laten horen. We 
nemen kennis hiervan en gaan ook samen met 
elkaar hierover in gesprek.

Maandagavond 18 november om 19:30 uur 
in de kerk, Dommelhoefstraat 1A

Ds. Willem Boon, prof. Markus Mathias en ds. 
Susanne Freytag begeleiden deze avond.
Voorafgaande bent u uitgenodigd voor een een-
voudige, gezamenlijke maaltijd om 18:30 uur.

Voor de maaltijd kunt u zich aanmelden bij
ds. Susanne Freytag:
ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
of 06-43 95 52 83

ds. Susanne Freytag
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27  oktober  in  de  DoReLu  dienst  ter  gelegenheid  van 
Hervormingsdag
collecteren we voor de Luther Stichting, met 
name voor Kirgizië. Uitgebreide gegevens over 
deze collecte vindt u in het vorige nummer van 
de Lutherroos op pagina 22.

1 0  november  is  de  collecte  bestemd  voor  de  zending,
met name om predikanten op te leiden in Zam-
bia. Naast Zambiaanse docenten geven ook 
twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en 
Marike Blok. Voor 2.450 euro krijgt een theo-
logiestudent in Zambia een jaar opleiding en 
huisvesting.

De predikanten aldaar zijn duizendpoten. Ze-
ker op het platteland waar veel mensen laag-
geschoold zijn. Dominees gaan daar ook over 
de financiën van de kerk. En krijgen ook veel 
vragen over de landbouw, de gezondheidszorg, 
de werkloosheid en de ontwikkeling van hun 
dorp. Als je dan bedenkt dat predikanten in 
Zambia vaak niet kunnen rondkomen van hun 
salaris, dan besef je dat hun werk een roeping 
moet zijn.
Namens christenen in Zambia: bedankt voor 
uw bijdrage.

Uiteraard kunt ook uw bijdrage voor deze 
collecten ook 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.

Tom Tempelaar

In Memoriam

Erika von Scheven
72 jaar

15 augustus 1947 – 22 september 2019

V
elen  zullen  zich  Erika  nog  goed 
herinneren.  Erika  kwam  rond  1 980 
vanuit  Duitsland  naar  Nederland. 
Haar  man  had  ze  leren  kennen  bij  

de  vereniging  van  Kleine  Mensen.  Als  lutherse 
vond  ze  de  weg  naar  onze  gemeente.  Klein  was 
ze,  maar  ze  wist  heel   goed  wat  ze  wilde.

Ze was een trouwe bezoekster van onze 
kerkdiensten - totdat het noodlot toesloeg. 
Op een van haar reizen kreeg ze een auto-
ongeluk, waardoor ze uiteindelijk in een 
rolstoel belandde. Woonachtig in Weert was 
ze op vervoer naar de kerk aangewezen. In 
Weert wonende gemeenteleden namen haar 
vaak mee, maar nadat deze verhuisden kwam 
Erika nauwelijks nog in Eindhoven. Lopen 
werd steeds moeilijker.
Voor het laatst was zij bij de afscheidsdienst 
van Bernadette van Litsenburg aanwezig. Ze 
genoot ervan weer midden in de gemeente 
te zijn. Ze wilde graag nog een buitendag 
mee maken, maar toen ik haar vorig jaar 
erover belde, kon ze nauwelijks nog lopen 
en ging ze niet mee. Daarna ging het steeds 
slechter en vanaf februari verbleef ze eerst 
in een revalidatiecentrum en vervolgens in 
een verpleeghuis. Uiteindelijk moesten we 
nu afscheid van haar nemen. 
We wensen haar familie in Duitsland en in 
het bijzonder haar vriendin Ida, die haar na 
het overlijden van haar man al die tijd 
bijstond, heel veel sterkte. 

Annegret Hoyer

Bijzondere  collectes
komende  periode
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Familie
van het luchthavenpastoraat Eindhoven

I n  de  aankomsthal   van  het  vliegveld  sprak  ik 
een  vrouw.  Zij   kwam  haar  dochter  met  haar 

twee  kinderen  ophalen.  Ze  wonen  in  Spanje,  de 
dochter  is  getrouwd  met  een  Spanjaard.
Ze zei: “Mijn zus heeft haar kleinkinderen om 

de hoek wonen, zij ziet ze een paar keer per 
week. Ik zie mijn kleinkinderen drie keer per 
jaar”. Ik zei: “Dat valt zeker niet mee voor u”. 
Ze vertelde dat ze veel contact hebben via face 
time, maar dat dat natuurlijk niet hetzelfde is 
als iemand kunnen omhelzen.

Heel regelmatig ontmoet ik mensen met fa-
milie in een ver land. Aan de ene kant zijn ze 
blij dat ze hun familieleden weer zullen ont-
moeten, aan de andere kant is er het verdriet 
om die afstand. Deze vrouw vertelde mij open-
hartig haar verhaal.

Toen haar dochter en de twee kinderen uit de 
schuifdeuren kwamen en ze elkaar begroet 
hadden, keek de vrouw nog naar me om en 
zwaaide naar me. Luchthavenpastoraat is de 
bagage van mensen iets lichter maken.

ds. Mirjam van Nie

Kleine verhaaltjes van groot geluk:

25  jaar  Luthers

Heusden  1 994,  ik  woonde  daar  met  mijn  gezin 
van  4  honden,  3  kinderen  en  mijn  man  (dit  in 

alfabetische  volgorde).  Een  van  mijn  kinderen,  de 
middelste  een  zoon  van  1 6,  wou  graag  iets  doen 
met  geloof  en  kerk.

Er waren in Heusden 4 kerken: een gereformeer-
de, een hervormde, een lutherse en een rooms 
katholieke. Mijn voorstel was om ze alle 4 eens 
te bezoeken. Mijn zoon had wat vooronderzoek 
gedaan en vond dat de lutherse kerk 2 grote 
voordelen had. De dienst begon om 10.30 (dan 
kon je lekker uitslapen) en er was een vrouwe-
lijke predikant!!!

Wij begonnen dus in de lutherse kerk en werden 
warm begroet. Ineens zag ik een bekende staan, 
Chica van Dam, zij had 14 jaar eerder mijn 
zoon behandeld als fysiotherapeute. Het “wat 
doe jij hier" klonk gelijktijdig uit onze mon-
den. Wij hebben de andere kerken niet meer 
bezocht en zijn in de lutherse kerk gebleven.
Op de foto de lutherse zwaan gekocht in Heus-
den, een actie van Frederik Hilwig. Je kon er 
een waxinelichtje in zetten of een plantje. Ik 

vulde de zwaan liever met bonbons of koekjes.
Toen ik in 1996 mijn huidige man Bert ont-
moette nam ik hem, van huis uit gereformeerd, 
meteen mee naar de lutherse kerk. Tot ver-
bazing en verrassing van Bert werd er na afloop 
van de dienst geen koffie geschonken, maar 
wel warme Gluhwein!!! Wat is dat wou Bert we-
ten. Ach dat is in december een Lutherse tra-
ditie was mijn verklaring.

Mijn verhuizing in 1997 naar Eindhoven had 
als voordeel dat ook daar een lutherse kerk was 
met dezelfde predikante, Marlies Schulz,  net 
als in Heusden. En in Eindhoven was er ook 
een warm welkom.

Elly van der Borgh van Dipten
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Dichtbij  Van  Gogh
Op  zondag  1 5  september  jl.  bracht  een  delega

tie  van  de  Lutherse  gemeente  uit  Heusden  een 
bezoek  aan  de  Protestantse  Kerk  in  Nuenen  al
waar  ook  onze  ad  hoc  voorganger  en  zeer  ge
waardeerde  vriendin  ds.  Marlies  Schulz  sinds 
ruim  4  maanden  als  vaste  predikant  werkt.

Wat viel ons op? Vitale gemeente,
een moderne kerk, een  zeer ent-
housiaste gemeente, een dienst 
waar de gemeente zeer actief aan 
deelnam middels een intensieve li-
turgie en een inspirerende preek 
van Marlies, zodat wij ons on-
middellijk thuis voelden.
Bij de koffie na de dienst werden wij 
allereerst aangesproken met de wat 
angstige vraag of wij toch niet een 
“beroepingscommissie” waren. 
Misschien lag dit aan het feit dat 
Frederik en ik beiden een colbert 
droegen en voor zover ik waarnam 
waren wij de enigen, dus zagen wij 
er wellicht wat formeel uit.
Wij antwoordden plechtig dat wij 
geen bedreiging vormden. Wel dacht ik even: 
“was het maar waar dat wij ons dat permitte-
ren konden !”

Nieuwe  kerk  samen  opgebouwd
Het tweede gesprek voerden wij met de lector, 
Nanny Kamphorst, die heel ad rem in haar aan-
kondigingen opmerkte: “als Mohammed niet-
naar de berg komt, komt de berg naar Mohammed”, 
naar aanleiding van het feit dat Marlies oor-
spronkelijk bij ons zou preken, maar in haar 
nieuwe gemeente op deze zondag niet gemist 
kon worden. Nanny Kamphorst deed ook een 

uitvoerig verslag van de bouw van de kerk ca. 
20 jaar geleden met de hulp van veel vrijwilli-
gers en gesteund door forse giften van gemeentele-
den. Het enthousiasme spatte er af !

Droom  voor  Van  Goghfans
Na de koffie waren wij door Marlies uitgeno-
digd in haar nieuwe oude huis en laat dat huis 
nu aan ‘de Berg’ liggen! Wij werden buitenge-

woon gastvrij ontvangen op het terras met 
broodjes, een drankje en  koffie met gebak na! 
Dit alles op het terras van het huis waar Vin-
cent van Gogh met zijn ouders woonde, een 
fraai oud huis waar Marlies tot haar genoegen 
haar intrek heeft genomen met haar man Pe-
ter en hun zoon. Het huis staat op een stuk 
grond, ik mag wel zeggen: ligt in een park, van 
ca. 2.500 vierkante meter. Juist op deze dag 
werd er op initiatief van de lokale kunstgale-
rie overal geschilderd en met name het ouder-
lijk huis van Van Gogh had alle aandacht van

>>

      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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Agenda Nĳmegen
Woensdag	 30 okt	 	 19:30 uur	 Cursus Bonhoeffer
Donderdag	 31 okt	 	 19:30 uur	 Dienst op Hervormingsdag
Maandag	 11 nov	 	 19:30 uur	 Kerncommissie
Woensdag	 27 nov	 	 19:30 uur	 Cursus Bonhoeffer

 de kunstschilders, gezien vanaf de straat maar 
ook vanuit het park. Benjamin, de zoon van 
Marlies liet ons het atelier zien, een buitenge-
woon eenvoudig huisje naast de pastorie, ge-
heel in de stijl van de Van Gogh die wij denken 
te kennen.

Vervolgens nam Marlies ons mee voor een rond-
wandeling door haar park en de al even enorme 
tuin van de buren van het pand Nuneville, waar 
ooit een vriendin van Van Gogh woonde. Ja, hij 
had dus toch ook wel een vriendin! De wande-
ling ging verder via de Berg, de straat waar de 
pastorie aan ligt, naar het Wevershuisje, een 
alleraardigst oud minipandje dat nu wordt ver-
huurd als een soort B&B, een aanrader. Tenslot-
te bezochten wij het kerkje waar de vader van 
Vincent van Gogh predikant was. Marlies heeft 
een sleutel, dus het werd een privé bezoek. Een 
fraai kerkje qua grootte te vergelijken met ons 
kerkje maar uiteraard veel ouder, een zgn. 
“waterstaatskerk” uit de Napoleontische tijd.
Toen wij terugkwamen en de voordeur van de 

pastorie inliepen werden wij jaloers nagestaard 
door een groep Aziatische toeristen. Maar ja, 
Marlies had ons uitgenodigd en niet hen. Wij 
waren zeer voldaan en wij danken Marlies en 
haar man hartelijk voor de hartverwarmende 
ontvangst! Ook voelden wij ons meteen thuis 
bij deze actieve en vriendelijke Protestantse 
gemeente.

Anton Harbers

Geloofsgesprek
We  zijn  verheugd  dat  Myrthe  Mulders  aange

geven  heeft  dat  zij   zich  wil   laten  dopen.

Aan de doop als volwassene gaan altijd een aan-
tal voorbereidingsgesprekken vooraf. Deze ge-
sprekken gaan over de verschillende facetten 
van het geloof en over waar het in de Bijbel en 
in de geloofsgemeenschap om gaat.

Een ieder die zich, in gesprek met de predikant 
en de dopeling, ook eens wil verdiepen in de 
basisvragen van het geloof is uitgenodigd om 
hieraan mee te doen.
Dit kan gewoon uit belangstelling voor de in-
houd maar het kan ook een voorbereiding zijn 
op de belijdenis.
Als je interesse hebt neem dan vóór 31 okto-
ber contact op met ondergetekende.

ds. Susanne Freytag

      KKeerrnn   NNiijjmmeeggeenn

Pastoraat:	 mw. ds. S. Freytag	 06-4395 5283
Coördinatie:	 Prof. dr. M. Matthias	 024-848 8744
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Deze  zomer  is  er  hard  gewerkt  aan  het  dak 
van  de  kerk  in  Nijmegen.  Dat  heeft  u  in 

de  vorige  Lutherroos  kunnen  lezen.  Helaas 
is  het  fraaie  resultaat  hiervan  niet  of  nauwe
lijks  vanaf  de  straatzijde  te  zien.  Wel  bleef 
de  in  het  oogspringende  lelijke  dakrand  van 
de  toren  voor  iedereen  goed  zichtbaar,  terwijl  
dit  ook  een  deel   van  de  werkzaamheden  betrof.

Wij waren dan ook erg blij dat op 22 au-
gustus de hoogwerker kwam voorrijden 
om binnen een paar uur de torenrand te 
voorzien van een fraaie nieuw zinkrand. 
De gebladderde verfrand maakte plaats 
voor fris en nieuw zink. 

Plotseling kreeg de toren weer een frisse 
uitstraling en dat werd onmiddellijk opge-
merkt door buurtgenoten en voorbijgangers. 
Binnenkort wordt nog de onderkant van 
de dakrand geschilderd. Dan is deze klus 
ook gedaan en zijn we weer een stapje verder.

Maar zoals wij regelmatig gemeld hebben 
vanuit Nijmegen, staan ons de volgende 
noodzakelijke ingrepen en plannen te 
wachten en popelen we om daarmee aan 
de slag te gaan.

Gerard Alofs

   HHeerrsstteellwweerrkkzzaaaammhheeddeenn   ddaakkrraanndd   ttoorreenn  

31 oktober

Hervormings
dagdienst
Op  donderdagavond  31   okto

ber  om  1 9:30  uur  houden  we 
een  dienst  op  de  gedenkdag  van 
de  hervorming.  Waarom  zouden 
we  de  hervorming  gedenken? 
En  waarom  een  dienst?  Het  is 
goed  erbij   stil   te  staan  waar  we 
als  lutheranen  en  als  protes
tanten  vandaan  komen.

Het ging in de hervorming in 
de kern om een nieuwe manier 
van geloven die grote gevolgen 
heeft gehad op alle terreinen 
van het leven. De gelovige mens 
kwam centraal te staan. In deze 
dienst gaan we in op wat de 
hervorming te weeg heeft ge-
bracht voor het geloof. De Lu-
therse gemeente nodigt graag 
iedereen uit die met ons deze 
dag wil gedenken.
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Schoonmaak  kerk
Op  woensdag  28  augustus  j.l.  is  een  hele  groep 

vrijwilligers  aan  de  slag  gegaan  om  het  kerk
gebouw  grondig  schoon  te  maken.

Het weer zat niet mee het was die dag namelijk 
boven de 30 graden! Van balustrade tot preek-
stoel, van keuken tot doopvont alles werd on-

der handen genomen. Ook rondom de kerk 
werd gesnoeid en geveegd. Vele handen maak-
ten licht werk.

Zo was het gebouw weer spic en span voor de 
buitendag en het komende seizoen.

Stichting  Behoud  Lutherse  Kerk  Nijmegen
De stichting is in september opgericht. We zijn 
blij dat de stichting is opgericht. We werken 
op diverse terreinen met de stichting samen. 
Dit vraagt om goede werkafspraken over het 
gebruik van het gebouw.

Infovitrine
Vanaf eind september komt op de hoek van de 
kruising een info-vitrine te staan. Deze zal door 
de kerkelijke gemeente en door de stichting 
worden gevuld met informatie over wat er al-
lemaal in de kerk gebeurt.

Terugblik  activiteiten
In de afgelopen periode zijn er veel activitei-
ten geweest. We deden mee met de kerken-
nacht en de zomerbijeenkomsten met de 
DoRe-gemeente waren geslaagd. De openstel-
ling met de vierdaagse was een succes. En er 
was een goede bezetting met vrijwilligers. Dit 

gaan we volgend jaar weer doen.

De  buitendag
De buitendag in Nijmegen was zeer geslaagd. 
Er waren ca. 70 mensen tijdens de dienst. 
Dankzij de vrijwilligers liep alles uitstekend. 
De gidsen van Het Gilde waren heel goed. Dick 
Akerboom heeft ook een boeiend verhaal ge-
houden voor hen die niet zo goed ter been waren.

Open  Monumentendag
We waren deze keer op zaterdag en zondag 
geopend. In totaal zijn er 160 bezoekers ge-
weest. Er waren genoeg vrijwilligers. Wij zijn 
ook volgend jaar weer op beide dagen open.

Marga de Waard-Thoden van Velzen heeft van-
wege een samenloop van omstandigheden te 
kennen gegeven niet meer in de kerncommis-
sie te kunnen blijven meewerken.

ds. Susanne Freytag

Nĳmegen

Uit  de  kerncommissie
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Bij  de  fusie  van  onze  gemeenten  is  drie  jaar  ge
leden  besloten  de  lutherse  kerk  in  Nijmegen 

niet  van  de  hand  te  doen  zoals  door  de  classis 
was  aangegeven  maar  te  proberen  of  we  via  een 
exploitatiestichting  tot  een  sluitende  exploitatie 
zouden  kunnen  komen.  Mede  gezien  de  deplo
rabele  staat  van  het  gebouw  dat  een  grote  op
knap  en  restauratiebeurt  nodig  had  en  heeft, 
kortom  een  grote  uitdaging.

Een aantal vrijwilligers uit Nijmegen heeft de 
handen uit de mouwen gestoken en eerder dan 
verwacht is het gelukt om financieel de exploi-
tatie rond te krijgen, zodat op 12 september jl. 
de Stichting tot behoud van de Lutherse kerk 
Nijmegen is opgericht.

Niet alleen de exploitatie maar ook de noodzakelij-
ke restauratie zal verder ter hand genomen 
worden. Daar zijn naast het noodherstel als 
schilderwerk, opknappen van de consistorie, 
dakonderhoud dat tot op heden plaatsgevon-
den heeft, nog de nodige financiële middelen 

voor nodig. Tegenvallers waren er ook: oa het 
verwijderen van het asbest uit de (kruip)kelders. 
Over de verdere restauratieplannen zullen we 
u in de toekomst nader informeren.

Op de foto ziet u de bestuursleden van de nieu-
we stichting: Ton van den Hout (voorzitter), 
Gerard Alofs (secretaris), Hans Bas Val (penning-
meester) Dick Akerboom en Leo Peters. Zij 
worden geassisteerd door inmiddels een groot 
aantal vrijwilligers, anders zou het niet lukken.

Hans Bas Val

opgericht:

Stichting  tot  behoud  van  de  Lutherse  Kerk  Nijmegen

Lutherse 
perspectieven
Na afloop van de dienst op zondag 27 
oktober is er een bijeenkomst met als 
thema: Lutherse perspectieven voor 
het protestantisme in Zuid-Limburg.
Met als gast ds. C. Hollemans, Vaals.

      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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Uit  de  Pastorie
…in Limburg

Volgend  jaar  wordt  een  druk 
jaar.  Er  zijn  enkele  jubilea  te 

vieren.  De  Heilige  Paulus  schreef 
al:   vier  uw  vierdagen!

In de eerste plaats willen we 
het zestigjarig bestaan van ons 
kerkgebouw gaan vieren. 60 
jaar geleden was het, dat ds. 
Allan met zijn scootertje door 
Nederland reed om de door 
gemeenteleden gebakken vlaai-
en te verkopen zodat in oost 
Limburg, in Heerlen centraal 
een kerkgebouw kon worden 
gebouwd.

Overal waren mensen bereid 
om vlaai te eten, vlaaien te 
bakken en in de gemeente wa-
ren velen bereid, mee te bou-
wen aan de kerk. Ook ds. Allan  

stond zelf op de steigers en 
bouwde mee en gaf met stren-
ge hand leiding aan het bouw-
project. De bouwpastoor van 
de Lutherse kerk in Limburg, 
zo stond hij bekend.
We stellen ons voor deze dag 
te vieren op
23 augustus 2020 komend jaar
Aangezien ik volgend jaar mijn 
40-jarig ambtsjubileum hoop 
te vieren hoop ik dat dan met 
deze dag te verbinden.

Waarom zo vroeg al een be-
richt? Het zou fijn zijn, wan-
neer er door gemeenteleden 
nog anekdotes over de bouw-
periode van de kerk kunnen 
worden opgeschreven. Ik ken 
ze niet, maar U vast wel!
Hartelijke groet, Ds. Willem Boon.

Collectes
voor de komende tĳd:

• 27 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.

• 10 nov. Consuminderhuis Parkstad: Het 
Consuminderhuis in Heerlen bestaat nu meer 
dan een jaar. In die tijd zijn er al veel mensen 
geholpen. Er zijn naaicursussen, consuminder-
kringen, kooklessen enz.  gegeven om  mensen 
met financiële problemen sterker te maken en 
hun kwaliteiten te ontwikkelen.

• 24 nov. Kansarme jongeren opgeleid tot 
topkok in Colombia: In de sloppenwijken 
van Bogota houden drugsgeweld en zware cri-
minaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk 
in Actie brengt daar met een ambitieus project 

verandering in met het opstarten van een kook-
school annex restaurant waar 60 kansarme 
jongeren worden opgeleid  tot chef-kok. Ze le-
ren gezonde en lekkere gerechten te bereiden 
met producten van boeren uit de omgeving. 
Inmiddels is er een 2e kookschool geopend.  
180 jongeren krijgen hier nu een opleiding en 
krijgen zo de kans van hun leven om niet in 
de criminaliteit verzeild te raken.

• 8 dec. Dag voor de afschaffing van sla
vernij: (Digitale hulpverlening voor vrouwen 
in de prostitutie) Op 2 dec. is het de Internationale 
dag voor de Afschaffing van de Slavernij, 
waaronder prostitutie. In Nederland komt het 
niet alleen in de grote steden, maar ook op het 
platteland voor, mede door internet. Uitbuiting 
en mensenhandel is juist bij prostitutie via 
internet een groot probleem omdat er weinig 
toezicht is. Scharlaken Koord: een professionele 
organisatie die hulp biedt aan meisjes, vrouwen 
en mannen in de (internet) prostitutie en zet 
samen met KIA een nieuw digitaal hulpaanbod 
op.
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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

Birder Strasse 16
Selfkant-Höngen (D)

NIEUW e-mailadres:

Predikanten

    ddss.. ffrreeyyttaagg@@lluutthheerrsszzuu iiddnneeddeerrllaanndd ..nn ll     ddss..bboooonn@@lluutthheerrsszzuu iiddnneeddeerrllaanndd ..nn ll

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



Eindhoven

Dommelhoefstraat 1A
Eindhoven

Aanvang 09:30 u.
(tenzij anders vermeld)

27  oktober     1 9e  zondag  na  trinitatis
ds. S. Freytag

Hervormingsdag - Do-Re-LU-dienst
Aanvang: 10:30 uur Let op!! Wintertijd

1 0  november     21 e  zondag  na  trinitatis
ds. W.J.H. Boon

1 7  november     22e  zondag  na  trinitatis
Oecumenische dienst met Heilig Avondmaal

in de Johanneskerk,
Mercuriuslaan 1C, Eindhoven

ds. W.J.H. Boon, B.J. van Haarlem
en L. van Straaten

Aanvang: 10:00 uur

24  november     Eeuwigheidszondag
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal
Herdenking overledenen

1   december     1 e  Advent
ds. A.C. Thimm -Stelwagen

Do-Re-Lu-dienst
Aanvang 10:30 uur

8  december     2e  Advent
ds. S. Coenradie
Do-Re-Lu-dienst

Aanvang 10:30 uur

Bergen op Zoom

vrijdag  20  december,  Huisdienstviering
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal
bij Marlies de Vries

Basaltdijk 24, 4706 DM  Roosendaal

Heusden

Putterstraat 32
Heusden

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

27  oktober     1 9e  zondag  na  trinitatis
ds. L.E. Vos [Zwolle]

Hervormingsdag
in Grote of St.-Catharinakerk

aanvang 10.00 uur
Let  op! !   Wintertijd!

1 0  november     21 e  zondag  na  trinitatis
ds. E. Aarsen [A'dam] 

24  november     Eeuwigheidszondag
ds. M.J.A. Schulz [Eindhoven] 

8  december     2e  Advent
ds. D. Bohlken [Leerdam/Tiel]

KERKDIENSTEN

Lutherroos uitgave 2019-6	 26



Nĳmegen

Prins Hendrikstraat 79
Nijmegen

Aanvang 10:00 u.
(tenzij anders vermeld)

20  oktober     1 8e  zondag  na  Trinitatis
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

31   oktober     Hervormingsdag  1 9:30  uur
ds. S. Freytag

3  november     20e  zondag  na  Trinitatis
Th. van Willigenburg

1 7  november     22e  zondag  na  Trinitatis
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal
Herdenking overledenen

(Eeuwigheidszondag)

1   december     1 e  Advent
ds. S. Freytag

1 5  december     3e  Advent
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

Zuid-Limburg

Meezenbroekerweg 70
Heerlen

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

27  oktober     1 9e  zondag  na  trinitatis
ds. W.J.H. Boon

Hervormingsdag
Let op!! Wintertijd 

Na de dienst bijeenkomst

1 0  november     21 e  zondag  na  trinitatis
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

24  november     Eeuwigheidszondag
ds. W.J.H. Boon

8  december     2e  Advent
ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

22  december     4e  Advent
ds. W.J.H. Boon

KERKDIENSTEN
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