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Bĳ de voorplaat
De foto op de voorplaat geeft de kerststal 
weer met Jozef en Maria en het kindje Jezus.

Dit keer betreft het een keramische Texelse 
schaapsboet die vervaardigd is door mw. 

M. den DraakBouwman uit Den Burg (Texel), 
een goede vriendin van Lia en Dick Eekel.

De figuurtjes vóór de boet zijn ongeveer 
twintig jaar geleden gemaakt door een ac-
tief gemeentelid van de lutherse gemeente 
Weesp.
Om u een idee te geven van het formaat van 
de figuurtjes: het hele gezinnetje past in een 
lucifersdoosje.
De eindredacteuren hebben het geheel met 
veel zorg op de gevoelige plaat vastgelegd.

Martin de Groot en Dick Eekel

Van de Redactie

De redactie wenst al haar lezers 
een goede decemberfeestmaand 
en een heel gezond nieuwjaar 

2020.

Deze engel in houtskool 
is gemaakt door mevrouw 
Ingrid Veldkamp van een 
foto die ze maakte van 
de engel die op zondag 
29 september stond op 
de altaartafel tijdens de 
bijeenkomst over 
Rembrandt en Thobith 
in de kerk in Heusden.
Die houten engel is hout-
snijwerk gemaakt door 
een oude naïeve kunste-
naar in Roemenië zo'n 
twintig jaar geleden. De engel staat al jaren prominent 
bij mij in de boekenkast in de kamer als dierbare herin-
nering aan een goede vriend die helaas is overleden.
Erg bedankt voor de foto van de houtskool tekening.

Martin de Groot
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Wilt u ook de Lutherroos ontvangen?

U kunt altĳd contact opnemen met één van de predikanten.

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

Daarnaast kan iedereen die geïnteresseerd is aangeven 
de Lutherroos te willen ontvangen.
Wilt u dan uw naam, adres, en geboortedatum opstu-
ren naar: secretariaat@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 6 januari 2020.
Die editie geldt voor de periode
van 2 februari tot 5 april 2020



W
anneer ik vroeger mijn kinderen een 
verhaal vertelde, dan begon dat vaak 
met de woorden: “Het was nacht, pik
donkere nacht…”. Rond Sinterklaas 

waren het eerst de kinderen en later de klein
kinderen, die ’s avonds, wanneer het donker werd 
zenuwachtig werden. Spannend was het ook al 
geweest ’s avonds rond Sint Maarten.

Het schijnt dat er veel gebeurt juist in de nacht. 
Op vakantie waren we vaak in een huisje bij 
een meertje in de Harz en dan werd ’s avonds 
het water rustig. Stil wachtte de natuur op de 
nacht, die kwam.
Op de nacht voor Pasen stond Jezus op uit de 
dood. Voor alle gelovigen een nieuw begin. En 
in de nacht van 24 op 25 december hebben wij 
gehoord over de geboorte van Jezus in de stal 
van Bethlehem. Toen klonken de woorden: “U 
is de heiland geboren! Ik breng jullie een vrolij-
ke boodschap!”

Nog steeds kunnen we van alles verwachten 
in de nacht. Misschien omdat we ’s nachts tot 
rust komen en ons leven kunnen overdenken.
In de komende maand wensen wij elkaar 
allemaal veel rustige momenten. Om te con-
centreren op ons leven en onze wereld te kun-
nen overdenken. De Adventstijd is hiervoor 
uitstekend geschikt.
Een zinvolle adventstijd en fijne en gezegen-
de kerstdagen toegewenst, mede namens mijn 
collega ds. Susanne Freytag.

ds. Willem Boon

Meditatie:

Het was nacht

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.

10-dec	 98	 Mevr. S.C. de Bruijn - van Dorp	 HEERLEN
11-dec	 83	 Mevr. K.S.M. Aschemeyer	 ROOSENDAAL
11-dec	 83	 Mevr. M.H. Teunissen - Pot	 WIJCHEN
21-dec	 82	 Mevr. O.J. Kirchheim - Vos	 BRUNSSUM
4-jan	 75	 Dhr. Th.P. Tempelaar	 EINDHOVEN
5-jan	 75	 Mevr. C.G. Pot	 WIJCHEN
7-jan	 83	 Dhr. P.M. de Kort	 EINDHOVEN
14-jan	 81	 Mevr. E.G. Raat - Verhaaf	 ROOSENDAAL
14-jan	 86	 Dhr. J.A. Kuipers	 NIJMEGEN
15-jan	 89	 Mevr. E.B.M.E. Jansonius - Lindman	 WEERT
17-jan	 86	 Mevr. E.M. Kind	 PUTTE
28-jan	 75	 Dhr. J.K.H. Marschal	 STEENBERGEN NB
28-jan	 80	 Mevr. A.M. Müller - Grund	 NUNHEM
28-jan	 90	 Mevr. H. Steensma - Heijers	 NUENEN
30-jan	 80	 Mevr. D.E. van Rooijen - Kraft	 ROOSENDAAL
30-jan	 98	 Mevr. A.F. Kamp - Vasterd	 DINTELOORD
30-jan	 81	 Mevr. K.L.T.G. Oosterdijk - Verhagen	 NIJMEGEN
31-jan	 81	 Mevr. B.E.M. Orthofer - Mävers	 BERGEN OP ZOOM
1-feb	 80	 Dhr. H. Frisch	 VENLO
1-feb	 81	 Dhr. A.H. Harbers	 OUDHEUSDEN
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D
e adventstijd begint als de Stille Week 
voor Pasen. De liturgische paarse 
kleur staat voor voorbereiding. Zondag 
1 december werd de eerste advents

kaars weer aangestoken; het begin van vier ver
wachtingsvolle weken. Op weg naar Kerst kijken 
we vooruit naar wat komen gaat. Naar het licht 
van de geboorte van Jezus. Tegelijk ook iets ver
der kijkend horen we het Hosanna klinken voor 
de Zoon van David. "Gezegend Hij die komt in de 
naam van de Heer, met vlak daarna "Kruisigt Hem".

Advent is een oefentijd, oefenen in leren zien, 
inzien en uitzien, zoekend naar lichtpuntjes 
in onze harde, onrechtvaardige en oorlogs-
zuchtige wereld. Advent is oefenen om de Hoop, 
de Verwachting levend te houden en niet mee-
gaan in onverschilligheid, niet inzakken in 
moedeloosheid. Vaak zullen de leesroosters in 
de adventsperiode ons iets zeggen over "en 
toch" ondanks onrecht en kwade machten, on-
danks pijn en duisternis is er het "en toch". 
Heel wonderlijk. Toch is er liefde, blijdschap 
en gebeuren er nog steeds verrassende nieuwe 
dingen die de harde werkelijkheid op z'n kop 
zetten.

Het lied van Maria (Lucas 1 vanaf vers 49) is 
voor mij een krachtig "en toch" verhaal en lied. 
(Alles wordt er omgekeerd). Lees het eens en 
neem dit lied mee in gedachten in deze advents-
periode, in de huidige wereld van grote onrust 
en onvrede.
In de adventstijd koop ik altijd witte rozen.
"Er is een roos ontloken" een bekend lied al-
tijd gezongen in de advents- en kersttijd. De 
roos heeft vele betekenissen, o.a. eeuwigheid, 
volmaaktheid, goddelijke kracht. De roos is 
een teken van leven en dood. Een rode roos is 
een teken van liefde, de witte roos staat als 
symbool voor onschuld, reinheid en kuisheid.
In de litanie van de Rooms-Katholieke kerk 
wordt Maria vaak aangeroepen als "mystieke roos".

Maria is van alle rozen,
die God zich in zijn hemelhof

tot lust en sieraad heeft gekozen
de allerschoonste, haar zij lof!

Zo verwoordde de dichter Gabriel Smit het.
Op sommige schilderijen van Jezus geboorte, 
of bij de aankondiging van Maria zien we ook 
een roos.

De kunstenaars willen ons iets laten zien van 
harmonie, een teken van diepe menselijkheid. 
"Er is een roos ontloken"

In de geboorte van Jezus zien wij de overwinning 
van het kwade. God zelf wordt mens, voor al-
le mensen op aarde. De God van Israël was de 
God van bevrijding uit hun slavernij, Met de 
geboorte van Jezus wordt God de God van alle 
mensen; een menselijke God,

Kerstmis is de doorbraak van een nieuw begin. 
De eindeloze spanningen en het kwaad van 
deze wereld is overwonnen, Er is een roos ont-
loken van menselijke harmonie, van hoogste 
schoonheid; van oneindige liefde,

Dié roos van ons verlangen
dat uitverkoren zaad

is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.

Maria was bereid,
toen Gabriel haar groette

In 't midden van de tijd.  (Lied 473: 2)

U een ingetogen adventstijd wensend.
Ellen Meinen, Bergen op Zoom

Er is een roos ontloken
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Ervaring

Volgens een Duits spreekwoord moet een jonge dok-
ter in de geneeskunde een nieuwe (lege) begraafs-
plaats ter beschikking hebben; een juridisch geleerde 
die net in het openbaar begonnen is, zal alles in 
ruzie verwikkelen en een jong theoloog zal snel de 
hel met zielen vullen. Want terwijl hen de omgang 
met de zaken (usu rerum) ontbreekt waaruit wijs-
heid (prudentia) voortkomt, willen de net afge-
studeerden alles volgens hun voorschriften en regels 
afmaken. Daarom lijden ze schipbreuk en raken ze 
verdwaald – tot groot nadeel van de mensen en de zaken.

(Vorlesungen über 1. Mose, 1535-1545; college 
over 1. Moze 13:8v.; WA 42, 505: 15–20; Latijn)

Theologie en geloof worden nauwelijks met 
ervaring in verband gebracht, hooguit met in-
dividuele bevindelijkheid. In het geloof lijkt 
het juist over zaken te gaan die boven alle 
(algemene) ervaring uit stijgen. In Hebreeën 
11:1 wordt immers gezegd dat wij iets geloven 
wat wij niet zien. En toch speelt ervaring juist 
voor Luther een centrale rol. De ervaring is de 
toetssteen voor de degelijkheid en waarheid 
van theologische uitspraken, hetzij op de aca-
demie hetzij in het pastoraat.

Wat is echter ervaring waarvan Luther vindt 
dat ze noodzakelijk voor een goede theologie 
is, zodat de jonge predikant niet de hel maar 
de hemel met zielen zal vullen? Ervaring zoals 
Luther die bedoeld heeft is als een arts die op 

basis van vele eerdere opgedane ondervindin-
gen weet in te schatten naar welke ziekte be-
paalde symptomen van een patiënt verwijzen. 
Verder hoort bij een ervaren arts de herinnering 
welke medicijn of behandeling in het verleden 
de klachten heeft verminderd en de patiënt 
deed genezen. Hieruit valt op te merken dat 
de geneeskunde voor Luther (maar eigenlijk 
nog steeds) geen „exacte“ wetenschap is. Wij 
begrijpen veel van de biologische processen in 
het menselijke lichaam en kunnen vele din-
gen exact beschrijven en voorspellen. En toch 
is het menselijke lichaam te complex zodat wij 
in vele gevallen slechts uit de ervaring (het ver-
leden) weten dat bepaalde behandelingen 
werkzaam zijn.

Op dezelfde manier is dit soort ervaring ook 
nodig voor een goed theoloog en een gelovige. 
Dat wat een theoloog zegt, moet toepasbaar 
zijn in de praktijk of preciezer: op de werkelijk-
heid van de menselijke ziel. Zo kan ik er bij-
voorbeeld over nadenken hoeveel engelen 
plaats kunnen nemen op de punt van een naald 
onder de voorwaarde dat engelen geen echte 
natuurlijke lichamen hebben. Maar wat zou 
deze vraag opleveren behalve een boeiend ge-
dachte-experiment?

Er is echter nog meer over te zeggen. Theologie 
en geloof moeten het niet slechts hebben over 
de werkelijkheid van de ziel, maar ze moeten 
in de menselijke ziel iets teweegbrengen. Daar-
om moet de theologie altijd met wijsheid over 
de menselijke ziel gepaard gaan. In het geloof 
moet ik mezelf, mijn ziel, mijn motivaties, 
mijn problemen beter leren kennen en ik moet 
ook de werkzame middelen aangereikt krijgen 
om met mijn conditie, mijn vragen verder te 

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.E

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

het leven hier en nu. Een christen die bij Maarten 
Luther in de leer is gegaan zou daarom op vele 
terreinen een karakteristiek gedrag laten zien 
dat voortkomt uit zijn geloof in Jezus Christus. 
In deze reeks van artikelen (van A t/m Z) zullen 
bepaalde terreinen belicht worden zodat duidelijk 
kan worden hoe een Lutherse ‘cultuur’ er uitziet 
of zou moeten uitzien. Dit keer de letter E.
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komen en niet te vertwijfelen. Daarom vraagt 
theologie en geloof naast een goede opleiding 
(de leer-regel) vooral ervaring met het eigen en 
ander mens-zijn.

Ja, Luther zou het ook andersom kunnen stellen: 
Zonder theologie en buiten het geloof ben je 
nooit vrij genoeg om je zelf eerlijk te kunnen 

onderzoeken, om echte ervaring met jezelf op 
te doen. In die zin leert de theologie niet een 
vreemde levensbeschouwing, maar laat jezelf 
ervaren wie en wat je in waarheid bent. Deze 
ervaring is juist een bevrijdende ervaring en 
in die zin heel “empirisch”, “praktisch” en 
werkzaam.

Markus Matthias

HHeett  mmaatteerriiaaaall  vvoooorr  22002200  iiss  vvoooorrbbeerreeiidd  ddoooorr  kkeerrkkeenn  
iinn  MMaallttaa..  IInn  hheett  BBiijjbbeellbbooeekk  HHaannddeelliinnggeenn  lleezzeenn  wwee  
ddaatt  PPaauulluuss  eenn  zziijjnn  rreeiissggeennootteenn  sscchhiippbbrreeuukk  lliijjddeenn  
oopp  hheett  eeiillaanndd..  DDaaaarr  wwoorrddeenn  zziijj  mmeett  bbuuiitteennggeewwoonnee  
vvrriieennddeelliijjkkhheeiidd  ooppggeevvaannggeenn..  DDeezzee  ggeebbeeuurrtteenniiss  
mmaarrkkeeeerrtt  hheett  mmoommeenntt  wwaaaarroopp  hheett  eevvaannggeelliiee  hheett  
eeiillaanndd  bbeerreeiikktt..  DDaatt  wwoorrddtt  ddoooorr  ddee  bbeevvoollkkiinngg  nnoogg  
iieeddeerr  jjaaaarr  ggeevviieerrdd..  IInn  ddee  kkoommeennddee  ggeebbeeddsswweeeekk  
wwoorrddeenn  wwiijj  ddaaaarriinn  mmeeeeggeennoommeenn..''

HHeett  uunniieekkee  aaaann  ddiitt  tthheemmaa  iiss  ddaatt  hheett  oonnss  nniieett  aall
lleeeenn  oopprrooeepptt  ttoott  bbuuiitteennggeewwoonnee  vvrriieennddeelliijjkkhheeiidd,,  
mmaaaarr  ooookk  uuiittddaaaaggtt  oomm  ttee  dduurrvveenn  oonnttvvaannggeenn  vvaann  
mmeennsseenn  ddiiee  aannddeerrss  zziijjnn  ddaann  wwiijj..  DDiiee  uuiittddaaggiinngg  ppaasstt  
ggooeedd  bbiijj  ddee  WWeeeekk  vvaann  GGeebbeedd  vvoooorr  ddee  eeeennhheeiidd  wwaaaarr
bbiijj  wwee  kkoommeennddee  uuiitt  vveerrsscchhiilllleennddee  ttrraaddiittiieess  eellkkaaaarr  
oonnttvvaannggeenn..

VVoooorr  ddee  aaccttiivviitteeiitteenn  iinn  EEiinnddhhoovveenn  zziiee  ppaagg..  1144  eenn  
NNiijjmmeeggeenn  ppaagg..  2222  

Week van gebed
voor de eenheid van de christenen
Week van gebed
voor de eenheid van de christenen
BBuuiitteennggeewwoooonn’’  iiss  hheett  tthheemmaa  vvoooorr  ddee  iinntteerr

nnaattiioonnaallee  WWeeeekk  vvaann  GGeebbeedd  vvoooorr  ddee  eeeennhheeiidd  
vvaann  ddee  cchhrriisstteenneenn  iinn  22002200..  DDeezzee  jjaaaarrlliijjkkssee  ttee
rruugg  kkeerreennddee  ggeebbeeddsswweeeekk  vviinnddtt  ppllaaaattss  vvaann  1199  
ttoott  eenn  mmeett  2266  jjaannuuaarrii..
GGeeïïnnssppiirreeeerrdd  ddoooorr  ddee  bbuuiitteennggeewwoonnee  vvrriieennddeelliijjkk
hheeiidd  ddiiee  iinn  HHaannddeelliinnggeenn  2288  nnaaaarr  vvoorreenn  kkoommtt,,  ddaaaaggtt  
ddee  WWeeeekk  vvaann  GGeebbeedd  ddeeeellnneemmeerrss  uuiitt  oomm  ttee  ssttrreevveenn  
nnaaaarr  mmeeeerr  ddaann  hheett  ggeewwoonnee..
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De liturgie
Deel 4 van een serie bijdragen
over de liturgie en haar diverse onderdelen.

Het Woord – de Schriften

I
n dit deel gaat het om de lezing en 
verkondiging van de Heilige Schrift. 
Het woord staat centraal in een pro
testantse dienst. In dit deel van de 

dienst lezen, horen, zingen, bidden en belijden 
we. Het horen komt daarbij het meest aan bod. 
Een stroom van woorden in de lezingen en de ver
kondiging volgt nu, misschien zelfs meer dan we 
aankunnen. Niet alles raakt ons evenzeer. Maar 
uit deze veelheid kan er voor een ieder hier en 
daar een parel uit oplichten. Dit deel van de dienst 
begint met de groet.

Salutatio – Groet
De dienst is met de voorbereiding al een stuk 
op weg en dan klinkt alsnog deze gebedsgroet 
die in wissel wordt gezongen of gesproken ‘De 
Heer zij met u’ ‘en met uw geest’. Op de schar-
nierpunten van de dienst bidden we nog extra 
om Gods betrokkenheid bij elkaar.
Zo bemoedigen we elkaar biddend voor deze 
in wezen mensonmogelijke taak - dat Gods 
Woord gaat spreken onder ons. In deze groet 
aanvaart de gemeente de voorganger als spre-
ker en uitlegger van Gods Woord.

Collecta – Zondagsgebed
In dit gebed bidden we dat de harten zich ope-
nen voor de ontmoeting met God. Het woord 
‘collecta’ betekent verzamelen. Dit gebed is 
een concentratiepunt van gedachten. Het haalt 
ons uit het alledaagse en leidt ons naar de in-
houd van de lezingen.

Schriftlezingen
In elke dienst wordt er uit de Heilige Schrift 
gelezen. Niet zachtjes of ieder in zichzelf, nee, 
de schrift wordt voorgedragen, geproclameerd. 
De dode letters worden door de voorlezer gevuld 
met stem en intonatie en komen in de ruimte 
tot klinken. De techniek, de verstaanbaarheid 
alles draagt bij dat het Woord ons kan bereiken.

De woorden van de Schrift worden ons zo van 
buiten aangezegd als een levend woord. Woorden 
die voor ons bedoeld zijn.
Geen dienst zonder lezing uit de Bijbel. Er 
worden tot wel drie lezingen gelezen, uit het 
oude testament, de brieven en de evangeliën. 
Zijn drie lezingen niet te veel voor de luiste-
raar die dit allemaal tot zich moet nemen? Of 
vullen de lezingen elkaar aan en bieden ze juist 
een breed palet aan waarbij niet alles iedereen 
hoeft te raken.

De veelheid van de lezingen laten ons onder-
tussen ervaren dat Gods Woord meer is dan we 
in één keer kunnen bevatten.
Er zijn roosters met Bijbellezingen voor elke 
zondag van het kerkelijk jaar. Hiermee wordt 
een structuur aangereikt. Tegelijkertijd staat 
het de voorganger vrij om een eigen keuze te 
maken.

Liederen – Graduale psalm en zondagslied
In antwoord op de lezingen zingt de gemeente. 
De graduale psalm werd gezongen op de gra-
dus de trede onderaan de lezenaar. Luther ver-
ving de gradualepsalm door een Duits lied, 
soms graduale lied genoemd. In de lutherse 
traditie kennen we daarnaast ook het zondag-
slied. Het gaat daarbij om een lied dat verwijst 
naar de evangelielezing van die zondag.

Lutherroos uitgave 2019-7	 8



Psalmwoord en Halleluja
Psalmwoord en Halleluja vormen de opgang 
naar het evangelie waarin, naar het geloof van 
de kerk, Christus zelf tot ons spreekt. Daarom 
staan we vóór het psalmwoord en Halleluja op. 
Het ‘Halleluja’ is een jubelroep uit de joodse 
eredienst die we onvertaald laten. ‘Halleluja’ 
is Hebreeuws en betekent ‘Prijs de Heer’. Met 
dit Halleluja begroeten we staande Jezus Christus, 
onze Heer.

Evangelielezing 
In de evangelielezing horen we Christus zelf 
spreken. Daarom luisteren we staande en la-
ten zo merken dat we bij de Opgestane horen. 
In de brede oecumene is het gebruik om bij de 
evangelielezing te gaan staan. Vanwege het 
sacramentele karakter van deze lezing mag in 
de rooms-katholieke kerk alleen een gewijd 
persoon, een diaken of priester, deze lezen. Dat 
geldt niet voor protestantse diensten.

In gemeenten waar men bij de evangelielezing 
gaat staan wordt regelmatig gevraagd, waarom 
men alleen bij de evangelielezing gaat staan. 
Is het niet logischer om bij alle lezingen te gaan 
staan? Dit wordt dan gezien als een soort 
waardering van de ene lezing ten opzichte van 
de andere. Alsof er onderscheid gemaakt wordt 
tussen delen van de Heilige Schrift. Zo moet 
men het niet tegen elkaar uitspelen. Alle schrift-
lezingen zijn belangrijk omdat zij Gods Woord 
bevatten. In de evangelielezing horen we Jezus 
Christus zelf spreken en voor Hem gaan we staan.

Acclamatie
‘Acclamare’ betekent toejuichen. Bij de af-
sluiting van het evangelie zingen we de ac-
clamatie ‘Lof zij u o Here’. Het Evangelie wil 
door ons mensen gehoord worden. Met de ac-
clamatie laten we merken dat we het evange-
lie gehoord hebben en danken we de levende 
Heer voor zijn Woord.

Geloofsbelijdenis
De geloofsbelijdenis is antwoord op het horen 
van het Woord. De gemeente antwoordt met 
de woorden die het geloof van de gemeente 
omschrijven. De geloofsbelijdenis geeft woorden 
aan het geloofsvertrouwen van de gemeente. 
Daarom wordt de geloofsbelijdenis samen ge-
sproken of gezongen.

Verkondiging
Wat nu volgt kent vele benamingen: preek, 
prediking, verkondiging, uitleg, meditatie, toe-
spraak, overweging … De verkondiging staat 
in dienst van het Woord van God. De Bijbel-
tekst is een ontmoetingsplaats waar God die 
de mensen aanspreekt en de mensen die God 
zoeken elkaar ontmoeten.  Elke prediker staat 
voor de vraag hoe de godsontmoeting van ergens 
en ooit kan worden tot een godsontmoeting 
van hier en nu.

Het horen van de verkondiging is een actief 
proces. Een ieder luistert met zijn eigen per-
soon en leven naar de uitleg en verkondiging 
en selecteert wat hem of haar raakt. De ver-
kondiging raakt ook in gesprek met eigen asso-
ciaties en gedachten van de luisteraar. Hierdoor 
maakt iedereen zijn of haar eigen preek.
In een goede preek wordt het leven van alle-
dag van buiten open gebroken en getrokken 
in de wereld van God. Onze besognes worden 
in het licht van God geplaatst en dat kan troos-
tend en bevrijdend zijn.

Interludium / Orgelspel
De muziek, het orgelspel na de verkondiging 
kan het gezegde verdiepen en schept ruimte 
voor de eigen gedachten. De muziek helpt om 
gedachten uit het gehoorde te laten indalen.
Want daar gaat het in dit deel om dat de aan-
gereikte stroom van woorden onze ziel raakt, 
in ons indaalt en ons in beweging zet.

(wordt vervolgd)
ds. Susanne Freytag
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Gezegend Kerstfeest en een goed nieuwjaarAdverteren 
in de Lutherroos
Jazeker, dat kan.
Advertenties moe-
ten wel passen bij 
het karakter van de 
Lutherroos en haar 
lezerspubliek.

Heeft u vragen of 
wilt u meteen al 
advertentieruimte 
reserveren; neem 
dan contact op met 
de redactie
Wij sturen u graag 
de advertentiekaart 
toe.

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 het kinderkerstfeest, 24 december
in de Dommelhoefstraatkerk in Eindhoven.
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Winter. De tijd om na te denken over wat komend 
jaar te planten. Afgelopen week kwam het 

3,3 kilo wegende compendium van rituele planten 
in Europa in mijn bezit.

Een inspirerend naslagwerk, kun je wel zeg-
gen. Bomvol verhalen over het gebruik van 
planten in rituelen en de plantengeneeskun-
de door de eeuwen heen. De mandragora of 
alruin is de plant die de meeste aandacht krijgt. 
En aangezien deze het ook in ons klimaat goed 
doet, misschien een aanwinst. Aan de plant 
zelf zie je de magische eigenschappen niet af. 
Hij is opgenomen in de nachtschadecollectie 
van de Radboud Universiteit en staat daar  on-
opvallend in een perkje met andere leden uit 
de nachtschadefamile. 

De ongeveer 25 cm ho-
ge plant bestaat uit ova-
le, langwerpige bladeren 
die in een rozet staan. 
De plant ziet eruit als 
een slecht onderhouden 
kapsel – de bollege blade-
ren hangen er warrig en 
slap bij. Maar het niets-
zeggende uiterlijk van 

de alruin is een contrast met zijn geschiedenis 
en zijn eigenschappen. 

De oude Egyptenaren kenden er al bijzondere 
krachten aan toe. Toetanchamon, bijvoorbeeld, 
werd met elf mandragorawortels begraven om 
zijn potentie in de volgende wereld zeker te 
stellen. Maar het plantje werd niet alleen als 
afrodisiacum gebruikt. Het doet door de eeu-
wen heen dienst als pijnstillers en antidepressivum.
Maar pas op, het kan ook een ‘woedende 

waansin’ veroorzaken. 
Ook is mandragora het 
oudst bekende narcose-
middel. Maar het spul is 
lastig te doseren en het 
scheelt maar een paar 
milligram of je korte 
roesje komt neer op 
eeuwige rust. De 16de 
eeuwse plantkundige 
Rembert Dodoens waar-
schuwt dan ook:
’t sap van den wortelen 
es seer sorghelijck ingenomen want een luttel 
teveel ingenomen doodet ter stond den mensche’.

Alle delen, maar vooral de wortels, bevatten 
de stof scopolamine, die verantwoordelijk is 
voor al het bovenstaande. Bijna alle leden in 
de nachtschadefamilie maken stoffen aan die  
op zijn minst giftig zijn. Ook aardappelen en 
tomaten. Maar daar ga je niet van trippen. Als 
je de verkeerde delen van die planten eet, krijg 
je darm en de leverklachten.

Alruin is blijkbaar nog steeds gewild, want ze 
trekt ongewenst bezoek aan in de proeftuin 
van de Radboud Universitijd. Beheerder Gerard 
van der Weerden zet geen naambordjes meer 
naast de plant. Hij heeft zijn buik vol van in-
sluipers die ’s nachts over het hek klimmen en 
de plant uit zijn tuin rukken. Dat is ook nergens 
voor nodig. Wie het plantje wil hebben kan 
het zaaien. Zaadjes zijn gewoon te koop via in-
tertnet. Drie zaden voor 5 euro. ik bezin me 
nog even.

Marlies de Vries - Dix, Gerda Bosman

De ‘woedende waanzin van Mandragora’

Heksenkruid, het bestaat nog

    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
Maandag 9 dec.	 13:30 u.	 bijbelgespreksgroep 	 H. Slagter
Dinsdag 10 dec.	 10:30 u.	 adventsochtend 	 Fam. Tempelaar
Woensdag 11 dec.	 19:15 u.	 repetitie Project cantorij	 G. Droogendijk
Donderdag 12 dec.	 19:45 u.	 kerncommissie	 A. Hoyer
Woensdag 18 dec.	 19:15 u.	 repetitie Project cantorij	 G. Droogendijk
Dinsdag 24 dec.	 15:00 u.	 Kinderkerst	 Dommelhoefkerk
2020
Dinsdag 7 jan.	 19:45 u.	 kerncommissie	 A. Hoyer
Maandag 13 jan.	 13:30 u.	 bijbelgespreksgroep	 H. Slagter
Zondag 19 jan.	 17:00 u.	 Evensong (Capella Vesperale)	 Catharinakerk
19-26 jan.	 20:00 u.	 Week van gebed 	 diverse locaties

Ik voelde een harde stomp in mijn maag en een 
pijnlijk gevoel in mijn rug. Mijn echtgenoot Pe

ter belde met spoed de huisarts. De ambulance 
kwam snel.
Zo kwam ik in het hartcentrum in Eindhoven 
van het Catharinaziekenhuis. Daar ben ik ge-
dotterd, alles is prima gegaan. In het Catharien 
was geen enkele plaats over. Toen ben ik ver-
voerd naar Veldhoven, het Maxima Medisch 
Centrum. Dat was op 28 augustus 2019. Daar 
ben ik bijna vier weken verzorgd. Nu al weer 
weken thuis, ik ga wel vooruit. En ik ben dank-
baar! Het hart klopt goed.

Op 10 november 2019 heeft onze zoon Frank 
Peter en mij naar Utrecht gereden. Daar woont 
kleinkind Xiaomeng met haar man Jonathan 
en hun op 3 augustus geboren zoon Colin. Zij 
vierden Colin’s 100ste dag na zijn geboorte. 
Dat is een echt Chinees familiefeest. Fijn en 
gezellig, met veel eten. Zo mooi dat we hier bij 
konden zijn!

Ik wens u een goede feestmaand december toe.

Sonja de Kort.

Gezien door de ogen van een vrouw

Adventsochtend
U bent uitgenodigd op dinsdag

ochtend 10 december om 10:30 
uur voor een gezellige adventsoch
tend.
Wie dat wil kan een verhaal, een 
gedicht, een lied of een voor-
werp dat met advent of kerst te 
maken heeft meebrengen. Zo 

heeft deze ochtend een gezellig 
en ook inhoudelijk karakter. De 
ochtend wordt geleid door Susan-
ne Freytag.
We sluiten de bijeenkomst af 
met een lunch. 
Locatie: bij fam. Tempelaar, 
Amerlaan 2, Eindhoven

Aanmelden: bij, T. Tempelaar

    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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In september waren Ma
rijke en Jaap in Armenië, 

waar ze met heel veel harte
lijkheid ontvangen werden.

Eerst naar de school om de wasmachine te be-
wonderen, het was een hele vrolijke bijeen-
komst, de moeders die al heel lang de was 
gespoeld en uitgewrongen hadden stonden 
stralend naar de splinternieuwe industriële 
wasmachine te kijken en waren zielsdankbaar 
voor dit wonder. In de muziekschool opende 
Marijke de nieuwe concertzaal die een keuri-
ge laminaatvloer, nieuwe stoelen een fraai 
toneel en beige en donkerbruine fluwelen ge-
drapeerde gordijnen had, gemaakt door de 
moeders.

Het werd een blije happening, waarbij Marij-
ke heel veel zelf geplukte bosjes veldbloemen 
kreeg van dankbare moeders.
In de school hadden Marijke en Jaap 80 tandenbor-
stels en tandpasta uitgedeeld, de gebitjes van 
de kinderen zijn zo slecht, dat wat aandacht 
op dit punt geen overbodige luxe is.
Eén keer per jaar is er “De dag van het Dorp” 
en vertelt de burgemeester David wat er in het 
afgelopen jaar is gebeurd en wat hij het komen-
de jaar wil ondernemen.
Daar was de wens om de muziekschool verder 
te herstellen en ook de kinderzomerkampen 
goed te organiseren. Op het stuk grond van 
David dat hij ter beschikking stelt, staan twee 
eenvoudige huisjes en er is een natuurlijke 
waterbron die hersteld moet worden. We hebben 
hier in Alkmaar een aantal tenten ter beschik-
king gekregen om op te sturen voor de kampen. 

Het werd Jaap en Marijke heel 
duidelijk dat er grote zorgen zijn op landelijk 
niveau. Armenië heeft vele bodemschatten, er 
zit goud, zilver, koper en bruinkool in de grond, 
waar de Engelsen, de Russen en de Chinezen 
begerig naar kijken. Ze willen heel grote ge-
bieden opkopen, de stoffen uit de grond halen 
en het terrein uitgeblust verlaten. De bevol-
king is daar heel erg tegen, maar heeft weinig 
inbreng om deze processen te stoppen.
In Yermouk zijn zuivere warmwaterbronnen. 
Engeland wil daar een enorm groot gebied ko-
pen en goud uit de grond halen. De bewoners 
zijn daar heel bang dat de zuivere waterbron-
nen dan verstoord en vernietigd worden.

Er zijn nog heel veel problemen om op te los-
sen. Maar in de afgelopen jaren heeft het dorp-
je Snogh waar Ghuschick woont een prachtige 
kleuterschool, een fraaie muziekconcertzaal 
en heel veel blije kinderen bij de kinderschool-
kampen gekregen, waardoor het leven wat 
lichter en zonniger is geworden en hoop op 
nieuwe ontwikkelingen blijft bestaan en wij 
proberen ze daarbij te helpen.

Thea Dik.

Nb.1: Een mijlpaal: Mevrouw Greet Droogendijk 
heeft in de afgelopen tijd haar 3500-ste trui 
kunnen afleveren. Vroeger gingen de truien 
naar Namibië, de laatste jaren worden de truien 
naar Armenië verstuurd of meegegeven. Een 
grandioos resultaat. Heel veel dank daarvoor.

Nb.2: Lia Eekel heeft laten weten dat de opbrengst 
van de babysokjes dit jaar €200 is. De stichting 
Kinderhulp Armenië is er reuze blij mee.

Berichten uit Armenië

NL Doet 2020
met Present

Zaterdag 14 maart is het weer NLdoet! In het 
hele land zetten vrijwilligers zich op deze 

datum een dagje in voor een ander.
Ook Present organiseert elk jaar tijdens NLdoet 
een aantal bijzondere projecten, zowel prakti-
sche (klusprojecten) als sociale (aandacht voor 
mensen in instellingen) .

In januari 2020 kan men zich - via de web-
site: www.presenteindhoven.nl -. individueel 
of met een groep opgeven.  

Bent u geïnteresseerd, meld u dan aan via de 
website of neem voor meer informatie en/of 
een gezamenlijke aanmelding contact op met 
ondergetekende (tel 040 2527272) 

Annegret Hoyer 
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Van zondag 19 januari tot en met zondag 26 ja
nuari is er op elke avond om 20 uur een vie

ring. Een belangrijk element van deze vieringen 
is het gezamenlijk gebed. Over het thema van dit 
jaar: zie pagina 7.

Deze vieringen worden voor de helft door de 
aan de Raad van kerken verbonden kerken en 
voor de andere helft door de aan het voor-
gangersoverleg verbonden kerken georganiseerd.

Zondag 19 januari: Protestantse Gemeente 
Eindhoven (Johannesgemeente) en de Rooms-
Katholieke Kerk (Raad van kerken)
Adres: nog niet bekend (zie website van de Raad 
van kerken Eindhoven)

Maandag 20 januari: Oud-katholieke kerk 
en de De Kapel
Adres: Oud katholieke kapel, Boschdijk 354, 
Eindhoven
Het parkeerterrein (gratis parkeren) van de 
kerk is via de Jan Duikerlaan te bereiken.

Dinsdag 21 januari: Pinkstergemeente
Adres: Maranathakerk, Venstraat 30 Eindhoven

Woensdag 22 januari: Vergadering van gelovigen
Adres: de Bron, Elburglaan 51, Eindhoven

Donderdag 23 januari: Jongerencentrum Pit-
stop/Studenten
Adres: Grand Combin 2, Eindhoven

Vrijdag 24 januari: De Koptische Kerk en 
Grieks Orthodoxe kerk
Adres: Hoogstraat 301a

Zaterdag 24 januari: Evangelische gemeente 
Filadelfia
Adres: Franse Baan 93

Zondag 26 januari: Evangelisch-Lutherse 
Gemeente en de Christengemeenschap
Adres: Dommelhoefstraat 1A, Eindhoven

De vieringen beginnen om 20.00 uur.

terugblik gespreksavond

Voltooid Leven
Dit thema trok de belangstelling van meer dan 

twintig mensen uit de DORELU gemeenten. 
Ondergetekende opende de avond met het lezen 
van psalm 8. Deze psalm spreekt over de nietigheid 
en de grootsheid van de mens.

Ds. Willem Boon nam ons mee in enkele 
ervaringen vanuit zijn praktijk als geestelijk 
verzorger in het verpleeghuis.
Prof. Markus Mathias was betrokken bij de ops-
telling van het rapport “Een leven voltooid?, 
een bijdrage aan de discussie over ‘voltooid 
leven’” (Dit rapport is te downloaden bij de 
documenten van de Evangelisch-Lutherse sy-
node). Hij vertelde kort wat de aanleiding en 
het doel van dit rapport is.
Dit rapport wil vanuit de christelijke traditie 
een aantal overwegingen aanreiken die rondom 
dit thema spelen. De overwegingen gaan over 
het menselijk leven vanuit christelijk perspectief 

waarbij het menselijk leven als van God 
gezegend en gewild op een bijzondere manier 
heilig en onaantastbaar is. Ook de vragen van 
autonomie en zelfbeschikking en de verhouding 
van individu en samenleving kwamen aan de orde.

Het rapport legt de nadruk erop dat de mens 
leeft in relatie tot anderen. Verwachten we niet 
te veel zelfredzaamheid van onszelf en zijn we 
ook in staat om hulp te aanvaarden. Elk 
mensenleven is principieel fragmentarisch en 
gebroken. Hoe kun je dan spreken van een 
voltooid leven?

Genoeg vragen om met elkaar in gesprek te 
gaan. In drie groepen was er gelegenheid om 
met elkaar van gedachten te wisselen en ervari-
ngen te delen. Het vraagt moed en openheid 
om met elkaar over dit onderwerp in gesprek 
te gaan. Ook dat is gemeentezijn om met elkaar 
over morele vragen met elkaar in gesprek te 
gaan en zo de moeilijke vragen niet uit de weg 
te gaan.

ds. Susanne Freytag

Bĳeenkomsten in Eindhoven

Week van gebed
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Gevouwen handen
van het luchthavenpastoraat Eindhoven

Als ik in de gebedsruimte van Eindhoven Air
port zit, komt het voor dat er niet veel gebeurt 

en ik maar een beetje zit te lezen in de boeken 
die daar liggen, of wat voor me uit zit te staren.

Het gebeurde dat ik daar zat en dat ik mijn 
handen gevouwen had. Er kwam een vrouw 
binnen, zij zag mijn gevouwen handen en vroeg 
“wilt u met mij bidden?” Ik vroeg waarvoor ze 
wilde bidden. Ze vroeg om een dankgebed. Ik 
sprak een dankgebed gebed uit.
Na het amen zei ze, dat ze het een mooi gebed 
vond, en toen volgde er een uitgebreid verhaal 
over het ziekbed en overlijden van haar moeder.
Het gebed had blijkbaar het vertrouwen opge-

roepen, om openhartig te zijn, en dit verhaal 
te vertellen. Als ik gewoon in de gemeente op 
huisbezoek ben, is het vaak zo, dat het bezoek 
afgesloten wordt met een gebed.
Op het vliegveld heb ik gemerkt dat het ook 
andersom mogelijk is.
Hoe de volgorde ook is, bidden, openhartig-
heid en vertrouwen horen bij elkaar.

Mirjam van Nie

Kinderkerstviering
in de Dommelhoefkerk

Dit jaar houden we op 24 december ’s middags 
een kinderkerstviering. 

Om 15 uur voorafgaande aan de kinderkerst 
kunnen kinderen van verschillende leef-
tijden komen knutselen. Voor de begeleiders 
is er koffie en thee in de hal.

Aansluitend om 16 uur is er een kinderkerst-
viering met een kerstspel waarin iedereen 
kan meespelen met het kerstverhaal.

Kinderen mogen verkleed komen als herder, 
engel of schaap. Als er prinsessen of ridders 
komen is dat ook geen probleem. Dan pas-
sen we hen in het verhaal.

Na de viering is er chocolademelk en voor 
de grote mensen glühwein. En natuurlijk 
zingen we traditionele kerstliedjes bij 
kerstboom en kerststal.

Adres: Dommelhoefstraat 1A, Eindhoven

Dit wordt gezamenlijk georganiseerd door 
de Doopsgezinden, Lutheranen en Remon-
stranten

Op de volgende pagina staat de kleurplaat.
Kleur die mooi in en neem mee

naar het Kerstfeest..
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Op Kerstavond zal er gecollecteerd worden voor 
de ‘Stichting Kinderhulp Armenië'.  Ons 

gemeentelid Thea Dik gaat er jaarlijks heen en 
doet regelmatig daarover verslag in de Lutherroos. 
In dit artikel twee reacties van de stichting over 
onze bijdragen van het laatste jaar.

Stichting Kinderhulp Armenië
Nieuwe wasmachine
Vanmiddag hebben wij de foto's mogen ont-
vangen van de overdracht van de wasmachine. 
Onze contactpersoon is tweemaal naar Va-
nadzor gereisd, bijna een halve dag rijden, om 
tot een goede keuze te komen over de aankoop 
van een automatische wasmachine voor het 
Kinderheim in Snogh.

Het blijkt dat contactpersoon Ghuschik met 
niemand van het Kinderheim over dit mooie 
geschenk gesproken had. Groot was dan ook 
de verrassing toen gisteren de wasmachine, 
verpakt in een doos met een grote rode strik, 
aan het kinderheim werd aangeboden.

Er zijn nu via Facebook al 45 dankbare en blije 
bedankjes binnen gekomen van de Armeense 
betrokkenen, waaronder ook een bericht van 
David, de burgemeester.
Dit alles is tot stand gekomen door een dona-
tie van de Lutherse Kerk uit Eindhoven. Onze 
welgemeende dank aan de Lutherse kerk.
 
Truien voor de kinderen in Armenie
De stichting was weer erg blij dat zij truien 
kon uitdelen aan de kinderen in Armenë. Truien 
die door een groepje dames van de Lutherse 
Kerk uit Eindhoven zijn gebreid. 
 
Voor foto’s en gegevens zie:
www.kinderhulparmenie.nl

Goed boeren in een lastig klimaat

Op 26 januari is de werelddiaconaat collecte 
die bestemd is voor Oeganda en heeft als titel: 

Goed boeren in een lastig klimaat.

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk 
om boer of boerin te zijn. De regen wordt er 
steeds onvoorspelbaarder door de wereldwij-
de klimaatverandering. Soms is er droogte, 
soms staan de velden onder water.

Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk 
in Actie boerengezinnen in hun strijd om het 
dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame 
technieken voor productie en opslag van ge-
wassen. Ook worden energiezuinige oventjes 
gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers 
aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt 
de natuur beter beschermd en hebben de boe-
ren een stabiel inkomen. 
Geef aan deze collecte zodat boeren niet alleen 
de droogte, maar ook de wateroverlast het 
hoofd kunnen bieden.

Let op!
U kunt uw bijdragen ook overmaken naar het 
rekeningnummer van de diaconie met vermel-
ding van het collectedoel.
Het rekeningnummer van de Diaconie Evangelisch-
Lutherse Gemeente Zuid-Nederland is:
NL57 RABO 03737 110 26.
Ook voor Armenië kunt u deze diaconierekening 
gebruiken, want de speciale projectrekening 
is komen te vervallen.

Bijzondere collectes
komende  periode

Verjaardagen kinderen
in december en januari

Jonas Garritsen 4 jaar
Bastian Pieter Tankink  12 jaar
Benedikt Walenciak  7 jaar
Dane Bodelier  5 jaar
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Eindhoven

Uit de kerncommissie
In deze periode zijn er twee kerncommissie-
vergaderingen geweest. De eerste was op 11 
oktober en de tweede op 7 november.

De belangrijkste punten uit de oktober 
vergadering zijn:
• de Adventsochtend die op 10 december bij 
de fam. Tempelaar wordt gehouden. Zie daar-
voor het artikel elders in dit blad.
• de nabeschouwingen van de DoReLu ver-
gadering en de DoReLu muziekdienst.

De overige punten kwamen uitvoeriger in 
de novembervergadering aan de orde, zoals:
• De organisatie rond de oecumenische dienst 
op 17 november die onder onze verantwoor-
ding staat, maar gevierd wordt in de Johan-
neskerk. Veel zaken moesten expliciet worden 
uitgewerkt zoals de uitvoering van het (luthers) 
avondmaal, de collecte en de liturgie. Al onze 
kerncommissieleden vervullen daarin een ac-
tieve rol.
• De regelingen voor de gemeenteavond op 
maandag 18 november. Waar we eerst om 18.00 

gezamenlijk gaan eten en om 19.30 start de 
lezing met het thema ‘Voltooid leven’ waar-
voor anderen zijn uitgenodigd.
• Onze kerncommissie is uitgenodigd om op 
de gemeenteavond van de Protestantse 
Gemeente Eindhoven de vorming van onze 
gemeente Zuid-Nederland met de vijf lutherse 
kernen te belichten. Onze predikante en de se-
cretaris zullen dit verwoorden.
• Op Eeuwigheidszondag d.d. 24 november 
zullen acht gemeenteleden herdacht worden. 
De uitnodigingen daarvoor zijn gereed en zul-
len de nabestaanden eerdaags bereiken. 
• Een moeilijk punt was de Kerstherberg. Deze 
was gepland op 15 december maar kon door 
bijzondere omstandigheden niet op die datum 
plaats vinden. Besloten is nu om de dag vóór 
Kerst – 24 december- ’s middags om 15.00 een 
kinderkerstfeest te organiseren met een kerst-
spel. Zie het betreffende artikel elders in dit 
blad. De predikante van de remonstranten ds. 
S. Coenradie zal nu in de dienst op 15 decem-
ber voorgaan.

Tom Tempelaar

Kerstavonddienst
De kerstavonddienst op 24 december begint 

om 20:00 uur. In deze dienst gaan ds. Susan
ne Freytag en ds. Sigrid Coenradie voor.

Daaraan voorafgaande vanaf 19:45 is er samenzang 
van een paar bekende en minder bekende 
kerstliederen. In deze dienst kijken we door 
de ogen van een kunstenaar naar het kerstver-
haal. Aan het einde van deze dienst delen we 
met elkaar het licht van kerst.

Na de dienst is er nog gelegenheid voor een 
gezellig samenzijn bij Glühwein, koffie of thee. 

Aan deze dienst werkt het gezamenlijke DORELU 
projectkoor mee.

Kerstochtend
Op kerstochtend op 25 december om 10:30 uur 

is er een gezamenlijke DORELU kerstdienst 
waarin ds. Sigrid Coenradie voorgaat.

Een traditionele kerstviering met stevige kerst-
gedachte geïnspireerd door gedachten over het 
begrip nataliteit (geboorte) van filisofe Hannah 
Arendt.
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Onderweg naar Rome
Wij zijn als pelgrims onderweg, Adriaan en ik. 

Op 17 april 2015 haalden we ons 1e stempel 
in ons pelgrimspaspoort in de SintJan in ’sHer
togenbosch en daar gingen we!

Het was ons eigenlijk in eerste instantie te doen 
om de sportieve uitdaging. Na 4 dagen Nijmeeg-
se Vierdaagse, wilden we het lopen er in houden 
en dan niet alleen als het dagelijkse kuiertje. 
Nee, het doel werd lopen van Den Bosch naar 
Rome; kunnen we het nog, redden we dat?
Maar gaandeweg veranderde er iets er kwamen 
dimensies bij.

Je bent onderweg met elkaar, met jezelf. Het 
doel Rome is feitelijk niet eens meer het al-
lerbelangrijkst, de weg is het doel.
De ontmoetingen onderweg met zo veel aardi-
ge mensen, het natuurschoon waar je telkens 
weer door wordt geraakt, de historie door de 
eeuwen heen die je gratis mee krijgt. De oude 
kerkjes die we onverwachts op ons pad tref-
fen, met soms middeleeuwse Mariabeeldjes 
van een ontroerende schoonheid, waar we dan 
altijd een kaarsje bij opsteken.

Maar soms komt er een wel heel bijzondere 
dag op je pad.

Zondag 22 september 2019 Saint Maurice 
(Zwitserland)
We sliepen in het pension dat wordt beheerd 
door de Franciscaner Orde. Het stadje maakte 
zich op voor de jaarlijkse processie ter ere van 
de heilige Mauritius.

De legende vertelt van de legeraanvoerder Mau-
ritius, afkomstig uit Thebe (Egypte), die een 
christelijk legioen in het Romeinse leger leid-
de. In ca. 287 arriveerde het legioen in Valais 
en kreeg de opdracht om offers aan de Romein-
se goden te brengen en de christenen in de om-
geving te doden. Omdat zij zelf christenen 
waren weigerde het hele legioen dit te doen. 
Daarop werd het bevel gegeven aan een ander 
legeronderdeel om dit Thebaanse legioen te 
decimeren (elke 10e soldaat werd onthoofd) 
net zo lang tot zij het bevel wel wilden opvolgen.
Niemand gaf zich gewonnen en dus zou het 
hele legioen worden gedood, alle 6666 mannen.

In Romeinse teksten is hier niets over terug te 
vinden, maar de legende werd snel een feit en 
rond 515 werd een Augustijner abdij gebouwd 
en sinds die tijd is er in St. Maurice een onaf-
gebroken kloosterleven.

>>

    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

Donderdag	 23 jan.	 20:00 u. 	 week van gebed	 Nieuw Apostolische kerk

Zondag 22 september startte vroeg met een 
hoogmis die ongeveer 2 uur zou duren. Daar-
na trok de processie door het stadje met een 

keur aan kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders 
uit de regio, maar ook van de Oosters-ortho-
doxe kerk, waar St. Maurice ook wordt vereerd.

We zagen een aantal mannen van de Zwitser-
se garde, van de Zouaven, leden van de Mal-
tezer Orde, de fanfare en het koor. En centraal 
de dragers met 3 reliekschrijnen!

Het was bijzonder om mee te maken. Juist ook 
om de devotie en het regionale karakter en dat 
na al die eeuwen.
Zo konden wij weer een bijzondere kraal aan 
ons pelgrimskoord rijgen. Vandaag waren we 
onderdeel van een prachtige Rooms-katholieke 
traditie.

Herma Haaksema

Derde advent

Een muzikale dienst
Op zondag derde advent, 15 december, zal het 

blokfluitensemble Lindenberg in de dienst 
komen spelen. 
Het verheugt ons dat het ensemble op de zondag 
gaudete (verheug u) een muzikale bijdrage in 

de dienst komt 
verzorgen. U bent 
van harte uitge-
nodigd.

Nacht van het ommetje
De Nacht van het ommetje is in Nijmegen uit

gegroeid tot een geliefd evenement. Aan deze 
wandeling door de buurt ‘met een scheutje cul
tuur en geschiedenis’ deed dit jaar voor het eerst 
het Lutherse kerkje mee.

>>

    KKeerrnn  NNiijjmmeeggeenn

Pastoraat:	 mw. ds. S. Freytag	 06-4395 5283
Coördinatie:	 Prof. dr. M. Matthias	 024-848 8744
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Honderden bezoekers vulden de kerkzaal en 
dat was een bijzonder gezicht.
Ze bleven maar binnenkomen, de wandelaars, 
tot er geen plekje in de kerkzaal meer vrij was. 
Voor veel mensen was het de eerste kennisma-
king met het gebouw en er werd met belang-
stelling rondgekeken. Gerard Alofs van de 
verhuurcommissie vertelde kort iets over de 

geschiedenis van de kerk en toen was er orgel-
spel en een voordracht vanaf het balkon, uit 
de Griekse mythologie. Daarna stroomde de 
kerk leeg en ging de stoet verder naar het 
volgende station, om uiteindelijk af te sluiten 
in buurtcafé ‘t Haantje.

Helene Stafleu

In de maanden juli en augustus werd tijdens 
de liturgische vieringen in Nijmegen aandacht 
besteed aan het thema Mens en planeet: natuur 
en toekomst. Dit in samenwerking met de 
doopsgezinde/remonstrantse gemeente.

Een thema dat naast een groot maatschappe-
lijk thema ook meer en meer een kerkelijk 
thema is. Fijn dat daar in de ELG Nijmegen aan-
dacht aan wordt geschonken. In de viering bij 
de doopsgezinde/remonstrantse gemeente ver-
wees dominee Noordeman naar Sally Mcfague. 
McFague stelde in haar boek - The Body of God 
– voor, de wereld te zien als het lichaam van 
God. Ze doorbreekt daarmee het scherpe, du-
alistische onderscheid tussen God-mens, mens-
natuur en geest-lichaam. Ze gaat uit van een 
wezenlijke verbondenheid tussen God en de 
schepping, en tussen geest en lichaam. Ik vind 
dat voor mezelf een heel inspirerend beeld.

Veel inspiratie kwam ik ook tegen op het 
landelijke evenement van ‘Groen Geloven’ dat 
begin november plaatsvond in het Dominica-
nenklooster te Zwolle. Rond de 600 mensen 
van allerlei kerkelijke gezindten bezochten er 
boeiende workshops over onder meer het zin-
gen van een scheppingslied, duurzame kleding 
of over hoe je als christen keuzes kunt maken 
in de supermarkt. Van huis uit kreeg ik mee 
respect te hebben voor boeren die voor ons 
eten zorgen.

En nu is de opwarming van het klimaat een 
oproep tot herbezinning over hoe we met de 
aarde om moeten gaan. Ik vind het zelf belang-
rijk om daarin groot te denken en klein te doen. 
En dat hoeft niet zwaar te zijn, dat mag van 
mij lichtvoetig en een beetje vierend. Dat past 

bij mijn beeld van God die 
ons draagt en voedt. Zo 
was ik op een diaconale 
excursie in Apeldoorn. 
Het verzamelpunt was Ci-
typastoraat De Herberg 
vanwaar we fietsten 
richting de Stadsakkers.
De Stadsakkers  is een bio-
logische tuin waar zonder 
winstoogmerk groente en 
fruit wordt gekweekt. Ze 
hebben vier doelen: 
• Ze bieden werkzoekenden een gezellige plek 
om te werken en te leren. Een thuis in de bui-
tenlucht.
• Ze investeren al hun energie, tijd en geld in 
onze mensen en maatschappelijke doelen.
• Ze houden landbouw divers in Apeldoorn en 
zijn ondertussen de meest gevarieerde akker 
in de gemeente.
• Ze willen belangstellenden laten genieten 
van vers eten. Ook die het niet zelf kunnen be-
talen.

Na ontvangst met koffie en rabarbertaart kregen 
we een rondleiding over het terrein. Vervolgens 
werden we in drie groepen verdeeld om samen 
de lunch te verzorgen. Een groep ging aardbei-
en plukken voor het toetje, een andere groep 
oogstte komkommers en maakte daarvan soep 
en de derde groep zorgde voor een feestelijk 
gedekte tafel onder de appelboom.

Tijdens de lunch gingen we met elkaar in ge-
sprek. Ook tips en adviezen werden gegeven 
voor een andere kerktuin dat nog een idee is

>>

Mens en planeet; natuur en toekomst
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Schilderwerk 
kerktoren
afgerond

De rand onder het 
dak van de toren 

is op 9 oktober 
keurig in de verf 
gezet.
Daar moest weer 
een enorme hoog-
werker voor ko-
men. De kerktoren 
ziet er nu gelijk 
weer fraai uit.

van vier vrijwilligers om te realiseren. Onder-
tussen was op de achtergrond een imker bezig 
met zijn bijenvolk.

Het was een geweldige dag en dat smaakt naar 
meer. In Nijmegen ligt schuin tegenover de Lu-

therse kerk een mooie siertuin die door buurt-
bewoners onderhouden wordt. Leuk om met 
onze gemeente daar eens op bezoek te gaan. 
Soms hoef je niet ver te reizen en ligt het al-
lemaal binnen handbereik.

Mirjam Schuilenga

Raad van kerken Nĳmegen

Week van het gebed
Donderdag 23 januari 2020 19:30 uur is er een 

gezamenlijke viering in de ‘week van gebed 
voor de eenheid’ in de Nieuw Apostolische Kerk, 
Graafseweg 101, Nijmegen.

Als Raad van Kerken Nijmegen e.o. nodigen we 
alle geïnteresseerden van harte uit om in de 
boot van de oecumene te stappen. Het wereld-
wijde thema is dit jaar “Zij waren buitenge-
woon vriendelijk voor ons”. De gestrande 
reiziger ervaart een vriendelijke ontvangst – 
zo willen wij elkaar ontmoeten.

(meer over het thema van de week van gebed, 
zie p. 7)

Diaconaal project Parkstad

Kom op de soep
Krachten bundelen kan zorgen voor een ver

sterking van de hulp die wij kunnen bieden 
naar het omzien van onze medemens.

Daarom zijn diverse kerkgemeenschappen, zo-
als de Protestantse Gemeente Parkstad, de Lu-
therse kern Zuid-Limburg, de Andreasparochie 

en en het Leger des Heils bezig met een project 
voor een laagdrempelige inloop op een zondag-
middag. Als titel heeft dit project de naam mee-
gekregen “Kom op de soep”. Het streven is om 
dat 2x per maand te verzorgen
Er zal voor een schappelijke prijs een kop soep 
met een broodje worden aangeboden waarbij 
de mensen elkaar ontmoeten en in gesprek 
met elkaar gaan.

>>

    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

Lutherroos uitgave 2019-7	 22



Het ligt in de bedoeling dat onze lutherse kerk 
in Heerlen kan voorzien in de behoefte voor 
een locatie in het centrum van Heerlen.
De zoektocht naar vrijwilligers zal starten in 
februari 2020, zodat in maart/april 2020 met 
de activiteit gestart kan worden.
Vanuit KIA (PKN) zal professionele ondersteuning 
komen in de opstartfase.

Een uitvoerig projectplan wordt nu in samen-
werking met de participanten opgesteld en de 
financiële middelen geworven.
Wij verwachten met de aftrap van dit project 
duidelijk een stap te zetten in onze diaconale 
verantwoordelijkheid naar de (eenzame) me-
demens.
Wij houden u op de hoogte.

Horst Oosterveer

Op de Promenade in Heerlen

Soep en gesprek
Op 17 oktober, de dag van de armoede, hebben 

vijf vrijwilligers van de Andreasparochie, de 
Lutherse Kern ZuidLimburg, de Protestantse 
Gemeente Parkstad en het Leger des Heils er voor 
gezorgd dat mensen vóór de boekwinkel Van der 
Velden van Dam op de Promenade te Heerlen, 
soep en brood konden nuttigen.

Tussen 14.00 en 17.00 uur konden ongeveer 40 
mensen worden verblijd met een warme lek-
kere kop soep, terwijl ze aan kleine tafels za-
ten. Er werd gezellig met elkaar gekletst. Maar 
er kwam ook het onderwerp armoede aan de 
orde door brie�es met vragen die op de tafels lagen.

De gesprekken gingen dan over wat voor men-
sen armoede betekent, welke instanties hulp 
bieden en wat er beter zou kunnen als het om 
armoede gaat. Er werden opmerkingen ge-
plaatst zoals dat de hulpinstanties meer van-
uit eigen beweging mensen zouden moeten 
benaderen, tot aan de gedachte dat er ook ar-
moede kan zijn in sociale contacten.

Al met al een goede en waardevolle actie om 
de bewustwording van armoede te versterken.

Ds. J. Stegink.

Collectes
voor de komende tĳd

22 december: Stichting De Regenboogboom.
Liny Coenen heeft ons 2 jaar geleden over haar 
werk voor deze stichting verteld en ons de 
droomdekentjes laten zien. Het is een landelij-
ke stichting zonder subsidie, door het hele land 
met meer dan 125 vrijwilligers.
Ze bezoeken kinderen en hun ouders en oude-
ren die het moeilijk hebben in ziekenhuizen, 
blijf-van-mijn-lijf huizen, Oranjehuizen, moeder-
huizen, scholen en thuis. Ook dit jaar collecte-
ren we weer voor dit mooie doel, zodat Liny 
wol kan kopen voor de vrijwilligers, die daar-
door weer dekens kunnen blijven breien, Kris-
tallen en cd’s kunnen uitdelen en mensen 
bezoeken.
Meer informatie over deze stichting vindt u 
op : www.regenboogboom.nl

25 december: Kerstcollecte: Onderwijs voor werken
de kinderen in Colombia.
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten iede-
re dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groei-
en op in een omgeving met veel geweld en 
drugsgebruik, zoals de sloppenwijken van de 
hoofdstad Bogota.
Kinderen werken er op de markt of in de vuil-
nis. School komt vaak op de laatste plaats. 
Stichting “De Kleine arbeider”, partner van 
Kerk in Actie, geeft de kinderen onderwijs en 
maakt ze meer weerbaar om hun kansen op 
een betere toekomst te vergroten.
120 jongeren volgen vakonderwijs en leren 
producten te maken die ze zelf verkopen. “De 
Kleine Arbeider” heeft daarnaast een eigen in-
ternetcafé, een cafetaria en een koksopleiding 
waar kansarme jongeren een beroepsopleiding 
kunnen volgen.

Keety Mulder
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Zuid-Limburg

Uit de Kerncommissie
Op zondag 27 oktober en 6 november zijn we 

bij elkaar geweest.

De belangrijkste punten:
• Evaluatie informatiebijeenkomst over samen-
werking met andere PKN-gemeenten in de 
regio. Dhr. K. Hollemans heeft ons zondag 27 
okt. tijdens een extra ingelaste informatiebij-
eenkomst uitgenodigd om mee te doen met 
gezamenlijk uit te voeren activiteiten. Er zijn 
een aantal commissies waaraan we, als we dat 
willen, zo mee kunnen doen. De aanwezigen 
hechten er in elk geval aan de Lutherse inbreng 
niet verloren te laten gaan.
Horst noemt bijvoorbeeld de mogelijkheid van 
een cursus Lutherana in onze omgeving, als 
daar belangstelling voor is. Ab brengt de vraag 
in om inbreng te leveren in de Door- en Voordien-
sten, die bedoeld zijn om in de verschillende 
kerken/kernen in principe dezelfde kerkdienst 
een aantal keren per jaar uit te voeren. In die 
groep worden die diensten o.l.v. Joachim Ste-
gink (predikant aldaar) voorbereid, die zelf 
natuurlijk slechts op 1 plek aanwezig kan zijn. 
Door daaraan mee te doen, leren we ook ande-
re deelnemers kennen, en zij ons.
Het geeft ook de mogelijkheid onze inbreng te 
leveren. We willen wel meedoen, maar dan 
verkennend omdat we niet weten hoe het zal 
samengaan met de lutherse liturgie. Maar zo 
kunnen de Parkstadgemeenten ook kennis ma-
ken met de lutherse traditie en liturgie. Dit is 
dus de eerste werkgroep waar we aan deelnemen.

• Ook is het goed dat leken weten hoe een 
kerkdienst liturgisch in elkaar zit. Dit is zinvol 
als de predikant plotseling afwezig is. Willem 
heeft hiervoor een preek in de consistorie 
klaargelegd.

• Feestcomité: Volgend jaar 23 aug heeft Willem 
zijn 40 jarig ambtsjubileum, daar willen we 
natuurlijk een feestelijke dag van maken. Tevens 
willen we op deze dag het 60 jarig bestaan van 
de kerk vieren. Hiervoor stellen we een feest-
comité samen. We vragen kerkleden hun her-
inneringen aan de bouw op te schrijven, zodat 
we een boekje hierover kunnen maken.

• Het dak is gerepareerd. Om verdere narig-
heid te voorkomen willen we bladkorven op 
de afvoeren plaatsen, die 1 keer per maand 
schoongemaakt moeten worden. Willem en 
Jouk gaan eerst kijken of dit mogelijk is.

• De verlichting in het kerkplafond wordt ver-
vangen door LEDverlichting.

• Als het orgel een monumenten status kan 
krijgen komen we in aanmerking voor subsi-
dies. Horst gaat informatie inwinnen bij de Fir-
ma Verschuren. (De orgelbouwers).

• Keety vertelt nog wat over het diaconale 
project: met deze groep is op wereldarmoede-
dag (17 okt) een soepdag in de kern van Heer-
len georganiseerd. In de plaatselijke kranten 
werd dit initiatief aangekondigd, verschillen-
de kerken, dus ook de Lutherse kerk werden 
met name genoemd. Het was een gezellige 
happening bij de boekhandel, van waaruit we 
de soep mochten serveren. Er zijn iets meer 
dan 40 mensen langs geweest.

• Met het echte diaconale project willen we 
graag in maart beginnen en de eerste tijd van 
de Lutherse bijgebouwen gebruikmaken. De 
bedoeling is twee keer per maand op zondag-
middag van 2 tot 5 uur. We noemen het “Kom 
op de soep”. Mensen kunnen deze middag naar 
binnen komen en onder het genot van een 
kopje soep en een broodje met elkaar in ge-
sprek komen. Veel alleenstaande en -gaande 
mensen vinden de zondagmiddag de moeilijk-
ste tijd van de week. We hopen dat ze de weg 
naar ons vinden.
Dit project wordt de eerste jaren financieel be-
geleid door de PKN. Ook krijgen de vrijwilli-
gers in de opstartfase begeleiding aangeboden 
door een professionele kracht. De deelnemen-
de kerken gaan onder hun gemeenteleden vrij-
willigers hiervoor werven. Gedacht wordt aan 
minimaal 4 teams van 4 vrijwilligers, zodat je 
1 keer per 2 maanden aan de beurt komt.

Jouk heeft gevraagd om een duidelijke werk-
beschrijving voor de kosterstaken. Deze gaan 
we maken.

Keety Mulder
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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:

  ddss..ffrreeyyttaagg@@lluutthheerrsszzuuiiddnneeddeerrllaanndd..nnll  

ds. W.J.H. Boon

 06-4070 4017

Birder Strasse 16
52538 Selfkant-Höngen (D)

NIEUW e-mailadres:

  ddss..bboooonn@@lluutthheerrsszzuuiiddnneeddeerrllaanndd..nnll  

Predikanten

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)

8 december  2e Advent
ds. S. Coenradie

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

15 december  3e Advent
ds. S. Coenradie

Do-RE-Lu-dienst - Kerstherberg
Aanvang 14:30 uur

22 december  4e Advent
ds. A.C. Thimm-Stelwagen

DO-Re-Lu-dienst - aanvang10:30 uur

24 december  KinderKerstfeest
ds. S. Freytag en ds. S. Coenradie

DO-RO-LU-dienst - Aanvang 15:00 uur

24 december  Kerstavond
ds. S. Freytag

met het DoReLu projectkoor
Do-Re-LU-dienst - Aanvang 20:00 uur

25 december  Kerstmorgen
ds. S. Coenradie

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

5 januari  Epifanie
ds. n.n.b.

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


Heusden

Putterstraat 32
Heusden

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

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

25 december  Kerstmorgen
mw. ds. B.J.T.M. v. Litsenburg [Eindhoven]

5 januari  Epifanie
ds. S. Freytag

26 januari  Dienst Eenheid v.d. Christenen
Catharinakerk

Aanvang 17:00 uur

2 februari  Laatste zondag na Epifanie
ds. W.J.H. Boon [Heerlen]

KERKDIENSTEN

12 januari  1e zondag na Epifanie
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

19 januari  2e zondag na Epifanie
dr. T. Akerboom [Nijmegen]

26 januari  3e zondag na Epifanie
ds. S. Freytag

2 februari  Laatste zondag na Epifanie
Geen dienst
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Bergen op Zoom

vrijdag 20 december, Huisdienstviering
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal
bij Marlies de Vries

Basaltdijk 24, 4706 DM  Roosendaal
aanvang 13.30 uur

Nĳmegen

Prins Hendrikstraat 79
Nijmegen

Aanvang 10:00 u.
(tenzij anders vermeld)

15 december  3e Advent
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal
m.m.v. blokfluitensemble Lindenberg

25 december  Kerstmorgen
ds. S. Freytag

5 januari  Epifanie
dr. T. van Willigenburg

19 januari  2e zondag na Epifanie
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

2 februari  Laatste zondag na Epifanie
n.n.b.

Zuid-Limburg

Meezenbroekerweg 70
Heerlen

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

8 december  2e Advent
ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

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

25 december  Kerstmorgen
ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

12 januari  1e zondag na Epifanie
Ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

26 januari  3e zondag na Epifanie
n.n.b.

9 februari  Septuagesima
Ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

KERKDIENSTEN
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