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Nieuwe vormgeving
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Heeft u opmerkingen of suggesties voor verbetering dan horen we dat graag.

Redactie@lutherszuiden.nl
Dick Eekel  Martin de Groot
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D e dozen staan in een zijkamer 
opgestapeld. De meubels staan al 

overal in het nieuwe huis, waar ze 
moeten staan. Geen boeken in de 
boekenkast, de kastjes naast de bedden 
zijn nog leeg en in de keukenkast staan 
nog geen kruiden, de ijskast is leeg en in 
de badkamer ligt alleen een nieuw stuk 
zeep.
Een nieuw begin in een nieuw huis. 
Alles is nog steriel, opgeruimd, je merkt 
aan alles: er moet nog wel wat ge-
beuren, voor er geleefd gaat worden.

Het lijkt op het begin van een nieuw 
jaar. Het getal 2019 is nog niet in de 
vingers. Met onzekerheid spreken we 
elkaar aan: Gelukkig nieuw jaar!; de 
beste wensen… het kan toch nog, hè? 
Het leven moet er nog in komen in het 
nieuwe jaar. Er worden goede voor-
nemens gemaakt en er worden plan-
nen gesmeed voor het komende jaar. Er 
worden afspraken gemaakt.

Een nieuwe lente, een nieuw begin! 
dichtte eens één van onze Nederlandse 

dichters. We zoeken vaak aanleidingen 
om iets als een nieuw begin te zoeken. 
De hardwerkende redactie van onze 
Lutherroos, denkt er ook zo over. 
Geweldig. Misschien om een voorbeeld 
aan te nemen. Een nieuw begin met de 
kerk of met  gemeente.

Een nieuw begin met mensen, waar je 
vorig jaar ruzie mee hebt gekregen. Een 
nieuw begin met buren, waar je je altijd 
aan ergerde. Een nieuw begin met…
Luther gaf de wijze raad om dat 
dagelijks te doen: een nieuw begin. Een 
dagelijkse omkeer en een nieuw begin. 
Ik had vroeger een spreuk in mijn 
studentenkamer hangen: Vandaag is de 
eerste dag van de rest van je leven. Een 
open deur intrappen, misschien, maar 
in ieder geval een deur, waar je 
doorheen kunt gaan.

Ds. Willem Boon.

Meditatie: Een nieuwe start

    KKeerrnn  BBeerrggeenn  oopp  ZZoooomm

Algemeen / Info
Huiskamerdiensten:	 	 Mw. M. de Vries-Dix	 0165-552 392
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Agenda Eindhoven
Do	 7 feb.	19:30 u	 kerncommissievergadering	 bij Annegret Hoyer
Ma	 11 feb.	13:30 u	 Bijbelgespreksgroep	 bij Hanna Slagter
Di	 12 feb.	14:30 u	 Cursus Leren van Luther 2019/2019
	 	 	 	 Oud-Katholieke kerk, Boschdijk 354
Do	 14 feb.	18:00 u	 DO-RE-LU Bijbelgespreksgroep	 Dommelhoefkerk
Do	 7 mrt.	19:30 u	 kerncommissievergadering	 bij Annegret Hoyer
Ma	11 mrt.	13:30 u	 Bijbelgespreksgroep	 bij Hanna Slagter
Di	 12 mrt.	14:30 u	 Cursus Leren van Luther 2019/2019
	 	 	 	 Oud-Katholieke kerk, Boschdijk 354
Do	21 mrt.	10:30 u	 praatochtend	 bij Annegret Hoyer

In de kerncommissievergadering van 
10 december werd aandacht besteed 
aan:
• de organisatorische zaken rond de 
Adventsochtend, de Kerstherberg, de 
Kerstavond en de Nieuwjaarsdienst. 
• de data voor de kernvergaderingen in 
2019 zijn vastgesteld.
• de ‘Week van gebed’: op 20 januari is 
om 20.00 u de eerste gebedsdienst van 
deze week in onze kerk
• voor de kerkbalans is een gezamen-
lijke folder ontworpen. Per kern zal 
deze gepersonaliseerd worden met o.a. 
een foto van het eigen kerkgebouw.
• bij de diensten met het Oecumenisch 
Beraad hebben de oud katholieken zich 
nu ook aangesloten. Besloten is dat elk 

één dienst per jaar zal houden en dat 
dan de andere kerkgebouwen gesloten 
zullen zijn. De eerstkomende oecume-
nische dienst is dan 24 februari in de 
Johanneskerk en bij ons is die op 
12 mei.
• in dit jaar willen we diverse activi-
teiten plannen zoals in maart een 
gezellige ochtend met maaltijd. In juni 
de gemeenteavond en verspreid over 
het jaar diverse praathuis-ochtenden.
• Present houdt een zgn. Tuinendag. 
Vrijwilligers voor het opknappen van 
tuinen bij mensen die dat niet meer 
kunnen, graag aanmelden voor 
17 februari bij Annegret Hoyer.
• de evaluatie van de Eeuwigheids-
zondag.

Uit de kerncommissievergadering

    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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Bĳzondere collectes
in de komende periode

Op 27 februari wordt gecollecteerd 
voor het Suriname project van het 
Nederlands Luthers Genootschap. 
Met de EvangelischLutherse Kerk 
van Suriname bestaat een zeer 
hechte band. 
Naast de uitzending van lutherse 
predikanten, zoals wijlen ds. Wim 
Jense, volgden diverse Surinaamse 
studenten hun predikantsopleiding 
aan het Evangelisch-Luthers Semina-
rium. Ook vestigden zich vele Suri-
naamse gemeenteleden in Nederland, 
met als gevolg dat de lutherse gemeen-
te Amsterdam Zuidoost een meerder-
heid aan Surinaamse leden heeft. Het 
Genootschap en het Luthers Diakones-
sen-huis Fonds zijn behulp-zaam bij het 
in stand houden van de pastorale zorg 
en de kerkelijke gebouwen in 
Suriname, waartoe ook het ziekenhuis 
en bejaardenhuis gerekend mogen 
worden.

In 2007 werd het nieuwe kerkgebouw 
van Mottons-hoop ingewijd, waarbij 
bestuurslid drs. Val en de toenmalige 
presidente van de lutherse synode mw. 
drs. Fritz aanwezig waren. Om het pre-
dikantentekort van de afgelopen jaren 
op te vangen werd er bemiddeld in een 
tijdelijke pastorale verzorging door de 
uitzending van o.a. emerituspredikan-
ten uit Nederland (ds. H. Mudde) voor 

een periode van gemiddeld drie 
maanden. Inmiddels is het predikan-
tencorps daar weer op sterkte. 
De restauratie van het Bätzorgel van de 
Maarten Lutherkerk in Paramaribo is 
volgens plan verlopen, evenals de 
restauratie van de kerk zelf. Dit werd 
samen met andere fondsen 
gerealiseerd.
Het voorplein van de Maarten 
Lutherkerk werd in de originele staat 
teruggebracht, de ramen van de kerk 
werden vervangen en de verzakte 
balkons gerestaureerd. Ds. Mudde was 
in november 2017 aanwezig bij de 
feestelijke inwijding van het orgel. Een 
aanvraag voor het drukken en de 
uitgave van een herdenkingsboek is in 
behandeling.
Momenteel vindt er overleg plaats 
m.b.t. de vraag naar cursussen en de 
uitzending van cursusleiders uit het 
Nederlandse lutherse (predikanten)be-
stand.

Op 17 maart is de zendingscollecte 
bestemd voor de kerken op Cuba.
Jarenlang leidden de Cubaanse kerken 
onder het communistisch bewind een 
sluimerend bestaan. Nu dit systeem in 
z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking 
naar houvast. Met als resultaat: kerken 
groeien. Door de verslechterende 
economie neemt ook de armoede toe. 

Om als kerk beter voorbereid te zijn op 
haar groeiende (diaconale) taak is er 
veel behoefte aan kennis over de Bijbel, 
theologie en diaconaat. De kerk wil er 
zijn voor ouderen die het niet breed 
hebben, voor zieken en voor kinderen 
met een problematische thuissituatie.

• de komende kerncommissieverga-
dering van Eindhoven is op 7 februari.

Tom Tempelaar
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De Kerstherberg

O p de vierde adventszondag werd er 
in de Rekerk de jaarlijkse 

“Kerstherberg” gehouden. Een ieder 
was welkom, jong en oud, van zowel de 
Do, als de Lu, als de Re gemeente. De 
leiding was in handen van ds. Freytag 
( LU) en ds. Coenradie (Re).

Er werd begonnen met het zingen van 
een lied en het voorlezen van een 
gedicht door ds. Coenradie, ad hoc 
gemaakt en geïnspireerd door de 
kinderen, die met elkaar woorden uit 
het geboorte-verhaal opnoemden. Ik 
vond het erg knap!!

Vervolgens gingen de kinderen elders 
kerstversieringen maken en vertelde 
ds. Freytag aan de volwassenen het 
verhaal over de ontstaansgeschiedenis 
van het lied “Stille nacht, Heilige 
nacht“. Erg interessant! In 1818 voor 
het eerst gezongen in Oostenrijk, het 
bestaat dit jaar dus 200 jaar. Het is in 
ruim 140 talen vertaald. Op internet 
staat uitgebreide informatie. Een 

saillant detail : in Nederland bestaat 
zowel een protestantse versie, als een 
katholieke versie. De protestantse 
vertaling is de meest bekende. De 
katholieke tekst staat dichter bij het 
Duitse origineel. In 1973 bij het 
samenstellen van het vorige liedboek 
stond het ter discussie of dit lied erin 
zou worden opgenomen. Het kwam 
erin en staat ook nu in het huidige 
liedboek.

Vervolgens kwamen de kinderen weer 
naar de kerkzaal, waar van alles te eten 
en te drinken was. Tot slot vertelde ds. 
Coenradie het geboorteverhaal; de 
kinderen deden hun best om dat uit te 
beelden!! Dat leverde soms ontroe-
rende en soms hilarische momenten 
op. Na afloop gingen we met elkaar 
naar buiten, alwaar het vuur in vuur-
korf reeds brandde en de kinderen de 
sterretjes konden aansteken.

Ik vond het een erg fijne en een in alle 
opzichten warme middag. Er was een 
groot gevoel van saamhorigheid. De 
opkomst was groot! Helaas, geen 
Doopsgezinden. Mocht er volgend jaar 
weer een “Kerstherberg” worden 
georganiseerd, dan kan ik U  die van 
harte aanbevelen.

Ik wil nog graag vermelden, dat David 
Hordijk ons heeft begeleid bij het 
zingen van de liederen en voor ons een 
stuk op de piano heeft gespeeld, 
gecomponeerd door hemzelf en 
geïnspireerd door het thema.

Ans de LangeKragt

Kerk in Actie ondersteunt kerken, 
predikanten en vrijwilligers in Cuba 
met theologisch onderwijs en helpt 
kerken diaconale activiteiten op te 
zetten. 
Let op!  U kunt uw bijdragen ook 
overmaken naar het rekeningnummer 
van de diaconie met vermelding van 
het collectedoel. 
Het rekeningnummer van de Diaconie 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-
Nederland is gewijzigd in:  
NL57 RABO 03737 11026.



7 Lutherroos jaargang 3 nr 6

In memoriam

Via de ledenadministratie is ons 
bekend geworden, dat op
 20 december is overleden.  
Frans Heinrich Buijsman. 
In de leeftijd van 84 jaar.
Helaas ontbreken verdere details.

In memoriam
Olga SmitNickel 
geb. 23 februari 1925 overleden 26 
december 2018 in de leeftijd van 93 
jaar.
Olga Smit-Nickel is opgegroeid in 
Hamburg en werd volwassen in de 
oorlogstijd. Het was geen gemakkelijke 
tijd. In Hamburg heeft ze haar man 
leren kennen. Vlak na de oorlog 
kwamen ze samen naar Nederland en 
na enkele omzwervingen in Eindhoven 
terecht. In het begin was het niet 
makkelijk als protestantse en Duitse in 
een katholieke omgeving. 
Zij bracht tien kinderen groot in een 
tijd waar nog veel in huis met de hand 
gedaan moest worden. Zij zette zich 
daarbij altijd in voor de zwakkere. Ze 
was een moeder-moeder, zeiden de 
kinderen. Als oma had zij tijd en aan-
dacht voor de kleinkinderen. 
Zij had 18 kleinkinderen en 25 achter-
kleinkinderen.
Later nam zij ook deel aan de bijeen-
komsten voor ouderen in de gemeente 
en ging ook mee met de uitstapjes die 
de gemeente organiseerde. 
Omringd door de zorg van haar 
kinderen overleed zij op tweede kerst-
dag in het huis waar zij zo vele jaren 
gewoond heeft. 
De crematieplechtigheid heeft plaats-

gevonden op 2 januari 2019. De dienst 
werd geleid door ds. Susanne Freytag

Psalm 121: 7-8
De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

We bidden om troost en steun voor 
allen die haar nu moeten missen.

ds. Susanne Freytag

In memoriam
Heidi Reinold
In de vroege ochtend van 7 januari is 
Heidi Reinold op 85-jarige leeftijd 
overleden. De laatste jaren kwam ze 
niet meer naar de kerkdiensten en 
andere activiteiten, omdat ze zowel 
lichamelijk als geestelijk zoveel 
inleverde, dat dat niet meer ging. 

Heidi was een bijzondere vrouw, die 
heel positief in het leven stond. Tal van 
talenten hebben gemaakt, dat zij ook 
een zeer veelzijdige vrouw was, die 
altijd klaar stond om haar talenten te 
gebruiken ten behoeve van anderen. 
Sinds 1963 woonde Heidi in de Prins 
Alexanderstraat, een thuis voor haar en 
haar kinderen Frank, Chris en Eva, 
maar ook voor vele anderen. 
Als Duitse vrouw die naar Nederland 
kwam in 1960 heeft ze het de eerste 
jaren niet gemakkelijk gehad, maar ze 
heeft altijd met opgeheven hoofd 
weerstand geboden aan wat moeilijk 
was.
In onze gemeente heeft zij ook een 
aantal voetstappen liggen: ze was een 
trouw bezoeker van de kerkdiensten, 
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Do-Re-Lu Bĳbelkring:
Gedaanteverandering van Jezus

D onderdag 14 februari vindt de 
tweede bijeenkomst van de 

gezamenlijke doopsgezinde, 
remonstrantse en lutherse Bijbelkring 
2018/2019 plaats. Voorafgaande is er 
een eenvoudige maaltijd om 18.00 uur 
de Bijbelkring zelf begint om 19.00 uur. 
Het thema is deze keer “de gedaante
verandering van Jezus”. 

De gedaanteverandering van Jezus of 
transfiguratie of verheerlijking op de 
berg is volgens de traditie een theofanie 
die wordt beschreven in de synoptische 
evangeliën. Wat gebeurde er daar op die 
berg? Waarom verschijnen er opeens 
Moses en Elia naast Jezus? Welke rol 
spelen de discipelen. 
We gaan dit onbegrijpelijke en 
bijzondere verhaal verkennen (Matteüs 
17:1–8, Markus 9:2–8, Lucas 9:28–36). 
Dat doen we door afbeeldingen van het 
verhaal te vergelijken en ons in de 
achtergronden van dit verhaal te 
verdiepen. 

Voor de maaltijd graag aanmelden 
bij: Susanne Freytag, 
s.freytag@gmx.net, 0643955283
Tijd en plaats: 18.00 21.00 uur; 
Dommelhoefstraat 1a te 
Eindhoven

ze kwam altijd naar het kerstdiner, 
kwam regelmatig naar de 65+-club, 
ging mee op het 65+-reisje en maakte 
deel uit van de bezoekersgroep.
Op zaterdag 12 januari hebben we 
afscheid genomen van deze warme 

vrouw in het kasteel van Geldrop met 
psalm 139 over de omhullende veilig-
heid van de Eeuwige. Het was een druk 
bezocht en warm afscheid, waarbij ook 
enkele lutheranen aanwezig waren.

Ds. Bernadette van Litsenburg

NL Doet en Tuinendag 2019

Z aterdag 16 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.
In de eerste dienst van 2019 heb ik kort 
hierover verteld en ook folders 
uitgedeeld. Tot 20 januari kon men zich 
hiervoor aanmelden.

Omdat NLdoet te vroeg valt om 
tuinprojecten uit te voeren, 
organiseert Present op zaterdag 13 april 
een aparte dag waarop we tuinen op 
willen knappen bij kwetsbare mensen 
in Eindhoven. 
Vindt u het leuk om samen met 
anderen een tuin aan te pakken, dan 
kunt u zich hiervoor opgeven t/m 17 
februari.

Opgeven kan  individueel of met een 
groep - via de 
website: www.presenteindhoven.nl.

Bent u geïnteresseerd, meld u direct 
aan voor de Tuinendag of neem contact 
op met ondergetekende
 (tel. 040 2527272) voor meer 
informatie en/of een gezamenlijke 
melding.

Annegret Hoyer
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Berichten uit Armenië

I n de vorige berichten kon ik u 
vertellen dat de kleuterschool een 

complete metamorfose had ondergaan. 
Toen Marijke in september kwam had ze 
er maar één woord voor en dat was 
“beeldschoon”.
Wat ik toen nog niet wist, was dat ze in 
de wasruimte allemaal bakken met 
wasgoed aantrof. Op haar vraag waar 
dat toe diende was het antwoord: “We 
hebben een hele oude wasmachine die 
alleen kan wassen, maar niet spoelen 
of centrifugeren.
Op kerstavond mocht ik dit aan u 
vertellen en wat gebeurde er? U hebt 
met z’n allen in de kerstdienst €323 
gedoneerd voor de wasmachine en de 
zondag erna nog €70,10.  Dat is gewoon 
een wonder en daarvoor héél héél har-
telijk dank namens de moeders van de 
kleuters die de was verzorgen. Het blijft 
bijzonder, dat de Lutherse gemeente in 
Eindhoven, de burge-meester David zo 
inspireerde dat hij bij familie en vrien-
den in Rusland geld genereerde en 
Nederland en Rusland samen een 
dorpsschool in Armenië omtoverde tot 
een “droomschool”. Het dorp is nu zo 
enthousiast dat ze Ghuschik gevraagd 
hebben of ze ook plannen kon 
bedenken om de, wat zij noemen de 
“kunstschool” op te knappen.
Ik ben een paar jaar geleden in die 
school geweest. Het is een monumen-
taal gebouw wat zwaar verwaarloosd is. 
Cultuur is heel belangrijk.
Hier mogen de kinderen voor € 5 piano-
 of vioollessen ontvangen. Voor € 4 fluit 
of een koperinstrument.
Andere kinderen kunnen er schilder-
lessen of toneellessen krijgen. 
Ghuschik maakt een begroting, maar 

daar stond ook een grote post arbeids-
loon in.

Marijke heeft een “pittige” brief 
geschreven waarin ze aangeeft dat wij 
altijd bereid zijn te helpen, maar 
verwachten dat ze zelf ook een bijdrage 
leveren in de vorm van arbeidsuren, 
inzet van de ouders enz..
Ze vroeg Ghuschik met die brief naar 
burgemeester David te gaan en die 
reageerde spontaan en met volledig 
begrip. Hij heeft het gebouw 
bouwkundig laten onderzoeken. Het 
karkas is prima, op de tweede 
verdieping zit beweging in de vloer en 
is dus via renovatie wel geschikt om 
daar lesruimte van te maken. De 
concert/toneelzaal kan dan op de eerste 
verdieping gerealiseerd worden.

Burgemeester David wil in de renovatie 
van dit gebouw dezelfde mensen 
inzetten die ook de kleuterschool zo 
zorgvuldig hebben verfraaid.
Bovendien hebben ze kostenplaatjes 
gemaakt: 150 zitplaatsen kosten 
€ 1.800 en vloeren en lambrisering 
€ 1.750 Gordijnen en aankleding € 500.
David neemt dit project in handen, gaat 
het in gedeeltes uitvoeren en met zijn 
“hogere maatstaf” van wat een 
renovatie moet inhouden hebben we 
het volste vertrouwen dat ook deze 
cultuur minnende kinderen een 
prachtig gebouw krijgen. We gaan 
weer vol goede moed sparen voor een 
onderdeel van dit project.

Ik wil u nogmaals allemaal bedanken 
voor uw gulle gaven, waarbij we ook 
Greet en de dames van de truien en Lia, 
de “mevrouw van de sokjes” niet willen 
vergeten.
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DOReLu: 

muzikale ontmoeting
met stilte en meditatie 
uw bĳdrage gevraagd

Z ondag 31 maart zondag laetare is 
opnieuw een muzikale ochtend 

gepland. De ochtend begint om 10:30 u 
en wordt afgesloten met een lunch.

Deze ochtend staat in het teken van 
muziek, stilte en meditatie. 
U kunt zelf ook een bijdrage leveren 
aan deze bijeenkomst, door een 
muzikale bijdrage of het voordragen 
van een korte tekst of gedicht. 
Wilt u iets bijdragen aan deze 
bijeenkomst dan kunt u dit doorgeven 
aan Lia Eekel of Susanne Freytag. 

Geslaagd

O p het terras van Eindhoven Airport 
zag ik een vrouw met haar neus 

tegen de ruit naar beneden kijken. Bent 
u iemand aan het uitzwaaien, vroeg ik. 
Nee, zei ze, ik probeer om mijn kleinzoon 
te zien. Hij heeft vorige week zijn laatste 
vak voor zijn eindexamen gedaan, en nu 
heeft hij een baantje hier op het 
vliegveld. Ik ben gekomen om hem te 
steunen. 
Ze vertelde over de bijzondere band die 
ze had met haar kleinzoon, en hoe hij 
na problemen te hebben overwonnen, 
nu toch dat examen had gedaan. Toen 
ik zei dat ik luchthavenpastor ben zei 
ze, tijdens die examens heb ik een 
kaarsje opgestoken, want het was 
spannend. 
Een paar weken later zag ik haar weer. 
Ik vroeg hoe het met haar kleinzoon 
was, ze vertelde stralend dat hij was 
geslaagd, en dat het baantje op het 
vliegveld heel goed beviel. Ik zei: "wat 
fijn voor jullie, gefeliciteerd. "De vrouw 
zei: "na de goede uitslag heb ik wéér een 
kaarsje aangestoken uit dankbaarheid." 
Je kan wel wat vragen, maar als je het 
dan krijgt, mag je ook dankbaar zijn." 
Wat was dat een mooie levensles, 
zomaar op het terras.

Mirjam van Nie

Hartelijk dank namens alle kinderen in 
het dorp Shogh in Armenië.

Thea Dik.

Praatochtend

D onderdag 21 maart is er weer een 
praatochtend.

Een paar keer per jaar komen wij op 
een ochtend bij één van de leden bij 
elkaar voor een ochtend met 
aansluitende lunch. De ochtend wordt 
gekenmerkt door een mix van het 
gesprek over een thema en gezellig 
samenzijn. Het thema is op dit moment 
nog niet bekend maar het thema zal in 
enigerlei vorm aansluiten bij de 
veertigdagentijd, de voorbereidingstijd 
voor Pasen.
De ochtend begint om 10:30 uur en 
duurt tot ca. 13:00 uur. Het adres is: 
Sterkenburg 57, Eindhoven.

U kunt zich voor deze ochtend opgeven 
bij Susanne Freytag (s.freytag@gmx.net 
of 06-43955283)

Verjaardagen kinderen

februari	 Codin Renders 7 jaar
maart		 Levi Bodelier 7 jaar
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D e feestdagen duurden ruim, tot en 
met de Driekoningendienst op 6 

januari waarbij we Dirk Strasser 
officieel uitzwaaiden als voorganger. 
Wat trouwens niet wil zeggen dat we 
hem hier in Heusden nooit meer zullen 
zien, beloofde hij. Gelukkig!
Met Kerst zat de kerk stampvol met alle 
generaties samen. Tot onze vreugde en 
verrassing was Wil Visser-Zaalberg van 
Zelst (98) meegereisd met Elsa Aarsen-
Schiering, die nog meer mensen had 
uitgenodigd. Onze predikante blies het 
kerstverhaal nieuw leven in, aangevuld 
door Pelle Hilwig (3) die opveerde toen 
hij hoorde dat het een reisverhaal was. 
Bij ‘naar Judea’ was de associatie helder: 
‘Ikea!’ 

Het gelegenheidskoortje bestond dit 
jaar alleen uit vrouwenstemmen, met 
Iris Povel, Lidwien Kroon en Anneke 
Jedema als enthousiaste project-
zangers. Niet dat er geen mannenstem-
men klonken! Edy ten Berge zong zelfs 
een solo, ‘The People that walked in 
Darkness’ uit Händels Messiah, 
begeleid door organist Joop de Zwart. 
Voor de tweede Kerst was het diaconale 
doel ook dit jaar weer het Nsobe-
educatieproject in Zambia, een soort 
groeischool, waarbij ook de gezonde 
maaltijd en praktische vaardigheden 
aan bod komen. Dankzij Kees Janson 
die er diverse keren heenging om daar 
de kneepjes van zijn eigen vak over te 
brengen, staat dit project jaarlijks bij 

Vrolĳke feestdagen – een gelukkig 2019

    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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De traditionele 
Driekoningencake 
met een dikke 
hazelnoot erin 
meegebakken.

ons op het rooster. De kerstopbrengst 
was drievoudig, ook door zijn bijdrage 
vooraf.
Na een glaasje glühwein ging iedereen 
naar de eigen huiselijke kerstviering.

Algemeen Heusden
Infrastructuur zo goed als klaar

D e niet aflatende zorg van Frederik 
Hilwig voor ons kerkgebouw geeft 

ons weer jaren ruimte om te kerken.
Dit najaar rondde hij het groot 
onderhoud af met verbeteringen in de 
kleine ruimten: een geheel nieuw 
(hang)toilet, een miniverwarming en 
een klapstoeltje met als fijn detail dat 
dit met rendierleer bekleed is. Hulde 
aan Frederik voor zijn vasthoudend-
heid!
Het wordt nu wel tijd om een aantal van 
zijn taken eerlijker te verdelen over 
onze gemeente, zoals het begeleiden 
van de maandelijkse schoonmaak, de 
tuinman en het controleren van 
kachels e.d. 
Ook in het pastoraat (mensen 
bezoeken!) en diaconie (cijferwerk) 
blijven nog wat zaken liggen. Het is 
niet veel en het is niet moeilijk, dus wie 
gaat er een bezoekje afleggen in 
Utrecht, Wijk of Bommel? Wie klopt 
één keer per jaar wat cijfers in?

In een laatste mis werd dit najaar 
afscheid genomen van de Rooms-
Katholieke St-Catharinakerk. Namens 
onze gemeente waren Frederik en 
Barbro  Hilwig-Sjöstedt daarbij 
aanwezig. Tenslotte werden de 
heiligdommen de ruimte uitgedragen. 
Nu zijn er nog maar twee godshuizen 
in gebruik in Heusden-vesting.
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B egin van de eeuw waren er twee 
kerkgenootschappen waar wij 

‘echt’ konden trouwen, de 
Remonstranten en de Lutheranen. In de 
buurt was alleen een Lutherse kerk, 
waar wij ons trouwens ook meteen thuis 
voelden. Bij de Heusdense Lutheranen 
zijn vogels van diverse pluimage echt 
welkom, wat boeiende gesprekken en 
gezellige reuring oplevert, tot op heden. 

In 2005 is ons huwelijk ‘officieel’ 
ingezegend, zonder morren en 
voorbehoud. Dus de wenkbrauwen 
gingen eind 2017 wel even omhoog 
toen hierover in de synode een 
discussie ontstond. Met als conclusie: 
zoek het zelf lokaal maar uit, zegening 
of inzegening. Maar in de kleine 
lettertjes staat toch dat ‘inzegening’ 
eigenlijk voor hetero’s is. 
Is ons kerkelijk huwelijk eigenlijk nog 
wel geldig? Daar konden we nog wel om 
lachen, net als om de grapjes van de 
heren in de kerkenraad dat ze vrezen 
binnenkort nog de enige witte 
heteromannen te zijn in de kerk.

Waartoe die Nashvilleverklaring?
De openlijke homovijandigheid van de 
Nashville-verklaring is andere koek. 
Met de Bijbel in de hand verwerpen 250 
rechtzinnige mannenbroeders 
inclusief SGP-leider Kees van der Staaij  
homoseksualiteit en verder alles in de 
LHGBT-hoek. Ook PKN-predikanten 
hebben hun handtekening gezet en 
zelfs docenten aan de Vrije 
Universiteit. 
Wat voor signaal willen de onder-
tekenaars hiermee eigenlijk afgeven? 
Dat hún letterlijke Bijbelinterpretatie 

belangrijker is dan de Grondwet van de 
Staat der Nederlanden? Dat jongeren 
met ambigue gevoelens het wel 
kunnen schudden in hun gelederen, 
ook al zijn het misschien hun eigen 
kinderen? Dat vrijheid van menings-
uiting nu ook door de orthodoxe 
christenen wordt opgevat als een 
vrijbrief voor belediging en haat-
zaaien?
Wij zijn er niet blij mee in ieder geval 
en we hopen op solidariteit. Niet met 
ons, maar vooral met die statistische 
10% jongeren die opgroeien in een 
vijandige omgeving. We hopen dat 
iemand in die kerkgenootschappen 
zelf opstaat en ze vertelt dat ze NIET 
ziek zijn, maar op één onderdeel 
ANDERS - en verder gewone mensen. 
En dat Gods schepping juist fantastisch 
is juist vanwege de variatie. 

Klazien Laansma
Sacha Wijmer

Van ingezegend naar afgewezen?
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Agenda
Di	 12 feb.	19.30 u	 Cursus Leren van Luther 2019/2019	 Lutherse kerk
Vr	 22 feb.	12:00 u 	Herdenking bombardement	 Stevenskerk
Di	 12 mrt.	19:30 u 	Cursus Leren van Luther 2019/2019	 Lutherse kerk
Zo	 31 mrt.	10:00 u	 Andere bijeenkomst	 Lutherse kerk

In 2019 is het 75 jaar geleden dat 
Nijmegen gebombardeerd werd. De 
herdenking en kranslegging bij de 
schommel wordt voorafgegaan door 
een herdenkingsdienst in de Stevens-
kerk. 
Er zijn ook veel extra activiteiten 
gepland rondom het herdenken van 
75 jaar van dit bombardement
De herdenkingsplechtigheden vinden 
plaats in de Stevenskerk en bij het 
monument De Schommel aan het 
Raadhuishof.

Op 22 februari 1944 werd Nijmegen 
getroffen door een enorm 
bombardement. De historische 
binnenstad werd grotendeels verwoest 
en 800 mensen verloren hun leven, 
waarvan 200 onder de 16 jaar. 
De officiële herdenking vrijdag 22 
februari vindt plaats tussen 12.00 en 
14.00 uur.

Het programma luidt als volgt:
12.00 uur: Gebedsdienst in de 
Stevenskerk.
Om 13.00 uur start de officiële 
herdenking bij de Schommel aan het 
Raadhuishof.
Om exact 13.28 uur zullen de 
kerkklokken luiden en wordt twee 
minuten stilte in acht genomen. 
Aansluitend worden er kransen gelegd.

Gelijktijdig met de herdenking bij de 
Schommel is er om 13.15 uur een 
herdenkingsplechtigheid op de 
Begraafplaats Daalseweg. Hier liggen 
veel slachtoffers van het bombarde-
ment begraven.
Na afloop hiervan is hier een informele 
ontvangst in de Lutherse kerk,
Prins Hendrikstraat 79 (begin Daalse-
weg)

ds. Susanne Freytag

Vrĳdag 22 februari 
Herdenking bombardement

    KKeerrnn  NNiijjmmeeggeenn

Pastoraat: 	 	 mw.ds. S. Freytag	 06-4395 5283
Coördinatie:	 	 Prof.dr. M. Matthias	 024-848 8744
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20 januari: St. Lutherse Werkgroep 
voor Kerkmuziek. 
Deze stichting zet zich in voor de 
verbreiding van vooral Lutherse kerk-
muziek. 

3 februari: Werelddiaconaat:
 Overleven met cyclonen en 
overstromingen in Bangladesh. 
Wervelstormen zorgen voor 
allesverwoestende overstromingen in 
Bangladesh. Door 
klimaatveranderingen nemen ze in 
kracht en aantal toe. Steun kerkelijke 
Bengaalse organisaties en laat de 
bevolking zo veilig mogelijk leven.

17 februari: Noodhulp Etiopie:  
De extreme droogte in Ethiopië houdt 
aan. Waterbronnen staan leeg, oogsten 
mislukken en vee sterft. In 2018 
hadden meer dan 5 miljoen mensen 
dringend hulp nodig, ze zijn 
afhankelijk van noodhulp: voedsel, 

water en voedingssupplementen. Meer 
dan 300.000 kinderen zijn in direct 
levensgevaar

3 maart: Ned. Luthers Genoot
schap: Indonesie en NIAS: 
Het genootschap ondersteunt in 
Indonesië en Nias diverse projecten: 
b.v. 
De realisatie van een agrarisch project 
waarmee weeshuizen hun eigen 
inkomen kunnen genereren.

17 maart: De Kerk bloeit op Cuba: 
Jarenlang leidden Cubaanse kerken 
onder het communisme een 
sluimerend bestaan. Het Cubaanse 
systeem kraakt echter in zijn voegen. 
De bevolking zoekt naar houvast en 
zingeving, kerken groeien. Maar door 
de verslechterende economie neemt 
ook de armoede toe.

Op de vijfde zondag houden we een 
andersoortige bijeenkomst. Op dit 
moment is het thema nog niet bekend. 

Informatie over de inhoud van deze 
bijeenkomst komt op de website en op 
facebook te staan. 

Zondag 31 maart een andere bĳeenkomst 

Collectes voor de komende tĳd:

    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
Coördinator:	 	 dhr. H. Oosterveer	 040-223 0960
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Kerkdiensten Eindhoven
Dommelhoefstraat 1A, Eindhoven     Aanv. 09:30 u. tenzĳ anders vermeld.

10 februari ds. S. Freytag Viering Heilig Avondmaal
Laatste zondag na Epifanie

17 februari ds. P. Akerboom
Septuagseima [Nĳmegen]

24 februari ds. S. Freytag in Johanneskerk
Sexagesima Aanvang 10:00 u i.s.m. Oec. Beraad

10 maart ds. S. Freytag Viering Heilig Avondmaal
Invocavit

17 maart dr. T. Akerboom
Reminiscere [Nĳmegen]

24 maart ds. S. Freytag
Oculi

31 maart ds. A.C. Thimm-Stelwagen DoReLu-dienst
Laetare Aanvang 10:30 u Muziekzondag
 Let op! Zomertĳd

14 april ds. S. Freytag
Palmzondag

Kerkdiensten Eindhoven
Dommelhoefstraat 1A, Eindhoven     Aanv. 09:30 u. tenzĳ anders vermeld.

10 februari ds. S. Freytag Viering Heilig Avondmaal
Laatste zondag na Epifanie

17 februari ds. P. Akerboom
Septuagseima [Nĳmegen]

24 februari ds. S. Freytag in Johanneskerk
Sexagesima Aanvang 10:00 u i.s.m. Oec. Beraad

10 maart ds. S. Freytag Viering Heilig Avondmaal
Invocavit

17 maart dr. T. Akerboom
Reminiscere [Nĳmegen]

24 maart ds. S. Freytag
Oculi

31 maart ds. A.C. Thimm-Stelwagen DoReLu-dienst
Laetare Aanvang 10:30 u Muziekzondag
 Let op! Zomertĳd

14 april ds. S. Freytag
Palmzondag

Kerkdiensten Eindhoven
Dommelhoefstraat 1A, Eindhoven     Aanv. 09:30 u. tenzĳ anders vermeld.

10 februari ds. S. Freytag Viering Heilig Avondmaal
Laatste zondag na Epifanie

17 februari ds. P. Akerboom
Septuagseima [Nĳmegen]

24 februari ds. S. Freytag in Johanneskerk
Sexagesima Aanvang 10:00 u i.s.m. Oec. Beraad

10 maart ds. S. Freytag Viering Heilig Avondmaal
Invocavit

17 maart dr. T. Akerboom
Reminiscere [Nĳmegen]

24 maart ds. S. Freytag
Oculi

31 maart ds. A.C. Thimm-Stelwagen DoReLu-dienst
Laetare Aanvang 10:30 u Muziekzondag
 Let op! Zomertĳd

14 april ds. S. Freytag
Palmzondag

31 maart: 40 Dagen Tijd Rwanda 25 
jaar na de Genocide: 
Mwana  Ukundwa is een organisatie 
waar meer dan 2000 weeskinderen en 
hun opvanggezinnen begeleid worden. 
Het is de enige Rwandese organisatie, 
die voorlichting geeft over aids aan 
kinderen. Tegenwoordig zijn de meeste 
kinderen wees door aids, en daarom is 
voorlichting hierover heel belangrijk. 
Sponsorkind: vanuit India kregen we 

Kerst- en Nieuwjaarswensen van ons 
sponsormeisje Dhanapriya.  Ze bedankt 
ons voor de hulp, waardoor ze haar 
laatste klas middelbare school kan af-
maken.

Keety Mulder
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Kerkdiensten Heusden
Putterstraat 32, Heusden Aanv. 10:30 uur tenzĳ anders vermeld.

3 februari n.n.b.
4e na Epifanie

17 februari drs. E. Aarsen 
Septuagesima [Amaterdam]

3 maart ds. T. Broekema
Quinquagesima [Zutphen]

17 maart ds. L.E. Vos 
Reminiscere [Zwolle]

31 maart drs. E. Aarsen
Laetare [A’dam] LET op! Zomertĳd.

Kerkdiensten Nĳmegen
Prins Hendrikstraat 79, Nĳmegen.    Aanv. 10:00 u. tenzĳ anders vermeld.

3 februari ds. S. Freytag
4e. z.n. Epifanie

17 februari ds. H. Allewyn
Septuagesima

22 februari Gebedsdienst Herdenking bombardement
In de Stevenskerk.

3 maart dr. M. Matthias
Esto Mihi

17 maart ds. S. Freytag Viering Heilig Avondmaal
Reminiscere

31 maart Gezamenlĳke Activiteit
Laetare Let op! Zomertĳd

14 april ds. H. Allewyn
Palmzondag
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Kerkdiensten Zuid-Limburg
Meezenbroekerweg 87 Heerlen.   Aanv. 10:30 uur tenzĳ anders vermeld.

3 februari ds. H. van den Born
4e. z. na Epifanie

17 februari ds. W.J.H. Boon Viering Heilig Avondmaal
septuagesima

3 maart ds. W.J.H. Boon
Quinquagesima

17 maart ds. W.J.H. Boon Viering Heilig Avondmaal
Reminiscere

31 maart ds. W.J.H. Boon
Laetare

14 april ds. W.J.H. Boon
Palmzondag

Verjaardagen in Zuid-Nederland
In de maanden februari en maart 2019

80	 Dhr. A.H. Harbers	 Oudheusden
75	 Dhr. F. Thors	 Maastricht
75	 Mevr. J.F.M. de Groot	 Son en Breugel
83	 Dhr. H.T.E. Pihlajamaa	 Banholt
86	 Mevr. B. Krol - ter Borg	 Eindhoven
82	 Mevr. B. Schepers - Nygaard	 Sittard
80	 Dhr. H. Brombacher	 Oost- West- en Middelbeers
84	 Mevr. A.B. Paulusma - van Ree	 Kerkrade
81	 Dhr. J.H. Marks	 Bergen op Zoom
87	 Mevr. T. Kamminga - van Parreeren	 Eindhoven
89	 Mevr. G.E. de Jonge - Wessels	 Eindhoven
80	 Mevr. M.A.W. Schuller - Rehbach	 Nijmegen
87	 Mevr. E.C. Meinen	 Halsteren
84	 Dhr. E.A.L. Ansorg	 Veldhoven
80	 Mevr. H. Katzmann	 Roosendaal
91	 Mevr. M.E.K. Meyer - Helferich	 Waalre
91	 Mevr. J.R. Brouwers - Hermans	 Roosendaal
82	 Mevr. L.E. Pihlajamaa - Glimmerveen	 Banholt
80	 Dhr. J.W.J. Blokzijl	 Someren
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Predikanten
mw. ds. S. Freytag
e-mail: s.freytag@gmx.net  
tel: 06-4395 5283
St. Jorislaan 14, 5611PM Eindhoven

ds. W.J.H. Boon
e-mail: willem.boon@outlook.com
tel: 06-4070 4017
Birderstrasse 16, Selfkant-Höngen (D)

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

Rekeningen
Graag de juiste tenaamstelling ver-
melden.

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

Contactadressen 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland 

  Colofon: 
De Lutherroos verschĳnt 7 maal per jaar en 
wordt toegezonden aan (doop)leden van de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-
Nederland en aan belangstellende relaties.
Overname van artikelen en/of foto’s is 
toegestaan mits met vermelding van
“Lutherroos” en het editienummer.

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

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

De volgende editie kopĳ aanleveren
vóór 11 maart 2019.
Die editie geldt voor de periode
van 7 april tot 26 mei 2019.


