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Het Heilig Avondmaal
Jezus sterft aan het 
Kruis
de dood wordt over-
wonnen het licht in 
de donkerheid.

Jezus staat op uit de 
dood
door het avondmaal 
te vieren herdenken 
wij zijn lijden en op-
standing.

De dood is daarmee niet het einde maar wel-
licht een nieuw begin.

Jouk Boon

Dit  bericht  is  geschreven  op  maandag  1 6 
maart  in  de  middag,  de  dag  nadat  de  maatrege
len  van  het  sluiten  van  alle  scholen  en  eet  en 
drinkgelegenheden  tot  en  met  6  april   werd  af
gekondigd.  Dat  is  dan  ook  de  aanleiding  om  nu 
ook  alle  kerkdiensten  in  onze  gemeente,  in  al
le  kernen,  tot  6  april   af  te  gelasten.

We leven in onzekere tijden en de maatrege-
len kunnen bij het verschijnen van dit num-
mer nog verder zijn aangescherpt.

In onzekere tijden schuilen we graag bij 
elkaar en bij God. Maar juist de onderlinge 
sociale contacten horen we te vermijden. Als 
de twee predikanten van deze gemeente zijn 
we vanaf zondag 15 maart begonnen met het 
mailen van een overdenking met lezingen 
en gebed die we afwisselend verzorgen. Op 
deze wijze blijven we in het geloof met elkaar 
verbonden.
We hebben echter nog lang niet van
iedereen een e-mailadres.

Daarom deze oproep:
Geef a.u.b. uw email adres aan ons door!
Stuur een mail aan:
redactie@lutherszuidnederland.nl

Waar van toepassing: geeft u daarbij door bij 
welke van de vijf kernen u hoort.
Dan ontvangt u de meditaties en andere tus-

sentijdse informatie die bij het opstellen van 
de Lutherroos nog niet bekend waren. We 
weten immers niet hoe het na 6 april verder gaat.

Als u in de afgelopen weken reeds de medi-
taties en/of nieuwsbrieven heeft ontvangen 
dan is uw e-mailadres al bij ons bekend.
Voor actuele informatie kunt u ook altijd 
onze website raadplegen.

Als predikanten ontmoeten we veel mensen. 
We willen niet tot overbrenger van ziekte 
worden. Daarom zullen de pastorale con-
tacten de komende weken in principe per te-
lefoon of mail zijn. Schroomt u ook niet 
gewoon een mailtje te sturen of de telefoon 
te pakken.

In Christus zijn we
ook in deze onzekere tijden

met elkaar verbonden,

ds. Willem Boon en ds. Susanne Freytag

Gemeente  zijn  in  tijden  van  het  coronavirus

Bij  de  voorplaat



3 Lutherroos uitgave 2020-2

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 au-
tomatisch 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 27 april 2020.
Die editie geldt voor de periode
van 24 mei tot 12 juli 2020.
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Meditatie:

Kruisweg

D
e  laatste  kapotte  drankflesjes  van  de 
carnavalsoptocht  langs  ons  huis  zijn 
opgeruimd.  Het  kruisje  op  het  voor
hoofd  van  mijn  katholieke  vrienden 

afgewassen.  De  preekteksten  in  de  kerk  houden 
zich  steeds  meer  bezig  met  het  lijden  en  de 
eenzaamheid  van  mensen  en  van  Jezus  zelf.

Ik herinner 
de bijeen-
komsten in 
het verpleeg-
tehuis, waar 
ik gewerkt 
heb op Goede 
Vrijdag. Daar 
werd altijd, 
eerst met dia’s 
later met een 
beamer de 
lijdensweg 
van Jezus ge-
toond.  Het 
waren altijd 
een soort bij-
belse pren-

ten, die mij sterk herinnerden aan de platen 
van de zondagsschool en de godsdienstlessen 
van school. Wij zien hier zo’n afbeelding. “Jezus 
wordt veroordeeld en ter kruisiging afgevoerd.”

In deze tijd had ik niet gedacht ooit in een lu-
therse omgeving een kruisweg te zullen gaan 
tonen. Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor 
een versterking van het “ver van mijn bed” ge-
voel dat velen toch al hebben rond Goede Vrijdag.

Mijn zoon die schildert vroeg mij, hoe zo’n 
kruisweg er uit moest zien in deze tijd en hij 
ging aan de slag. 

Ik laat hier twee beelden, staties uit zijn alter-
natieve kruisweg zien.

De eerste die ik hier laat zien is veroordeling 
van Jezus door Pilatus.
Wij zien hier twee mannen, of twee vrouwen, 
met een geweldige relatie, die zij (in)gezegend 
willen hebben door de kerk. Zij staan trots van-
wege hun liefde voor elkaar. Tegenover hen 
staat de veroordelende kerk, de kerk die met 
“nashville-declarations” en kerkelijke regels 
hen niet wil accepteren en in de weg staan. De 
kerk hier op de plaats van Pilatus en de beide 
vrienden(innen) plaatsvervangend voor Jezus. 
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Verjaardagen  in   ZuidNederland
Wĳ vermelden hier de leden die 75 worden of 80 jaar en ouder

17-apr	 82	 Mevr. J.L. Kohnke	 Venlo
25-apr	 82	 Dhr. L. Elsermann	 Huijbergen
25-apr	 81	 Mevr. C.M. Friedrich - van Asselt	 Heeze
29-apr	 83	 Mevr. L.I. Beckert - Kubach	 Eindhoven
1-mei	 86	 Mevr. M.V.J. Hommersom - Pol	 Nijmegen
3-mei	 85	 Mevr. S.H.M. Tintelen - de Vries	 Eindhoven
7-mei	 90	 Dhr. H.J. Kamminga	 Eindhoven
10-mei	 75	 Mevr.  R. van Rheenen – Verrips	 Waalre
12-mei	 81	 Mevr. M. de Vries - Dix	 Roosendaal
13-mei	 83	 Dhr. J.P. van Weeren	 Eindhoven
14-mei	 88	 Dhr. A.R. Hovingh	 Eindhoven
22-mei	 75	 Dhr. P.F. Arens	 Wijchen
24-mei	 80	 Dhr. W.B. Hoppenbrouwers	 Wijchen
26-mei	 82	 Dhr. H. Schröter	 Eindhoven

Wanneer u geen prijs stelt om bij de 

verjaardagen genoemd te worden kunt 

u dit doorgeven aan de redactie.

Het tweede beeld, de laatste statie, is het kruis, 
zwart, donker en triest, maar… leeg. Er schijnt 
toch licht. Een Paaskaars. Het teken van de op-
standing van Christus.
Er gaat een weg, een pad verder. Het kruis is 
niet het einde. Licht in de verte. Het licht van 
de Paaskaars wijzend naar een lichte plaats. De 
hemel? Een bijna-dood ervaring.  De kunste-
naar laat het aan ons over. Hij blijft bewust in 
deze wereld. Zijn andere staties heeft hij ook 
bewust in onze tijd gehouden.

Wij worden door hem meegenomen langs de 
pijn en het verdriet van mensen, die in deze 
wereld een ervaring hebben van de pijn en de 
eenzaamheid die Jezus heeft ervaren. Een vrouw 
uitkijkend naar buiten door het raam of nog 
iemand bij haar komt, een hongerige groep 
mensen rond een Leger des Heilssoldaat, die 
eten uitdeelt.

Ik heb dit jaar op Goede Vrijdag het plan op-
gevat om deze kruisweg met de gemeente te 
gaan. Er zijn momenten in deze kruisweg die 
wij niet zullen begrijpen. Maar zouden we de 
kruisweg van Jezus wel begrepen hebben? Goe-
de Vrijdag zal dit jaar ons wel erg nabij komen.

Ds. Willem Boon

p.s.
Op Goede Vrĳdag mag ik ’s avonds voorgaan in de 
kerk in Nĳmegen. Ik laat die avond een alternatieve 
Kruisweg zien, die mĳn zoon geschilderd heeft. Hierbĳ 
gaat het om een heel moderne verbeelding in onze 
tĳd geplaatst, waar hĳ de eenzaamheid en het verdriet 
van Jezus laat zien aan de hand van voorbeelden in 
deze tĳd. Ik kan alleen maar zeggen:
Laat U verwonderen!
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Een  Luthers  ABC
Prof. dr. Markus Matthias 
(1957) is sinds 2008 hoog-
leraar Lutherana aan de 
Protestantse Theologische 
Universiteit (PThU) in Am-
sterdam. Zijn wieg stond 
in het Duitse Mainz.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  G.

Goederen

Als je het goede, dat je hebt, met het slechte, dat je 
niet hebt, vergelijkt, herken je onmiddellijk wat 
voor een grote schat van goederen je bezit. Dege-
nen die gezonde en intakte ogen hebben, weten dat 
niet te waarderen en verblijden zich ook niet over 
deze gave Gods. Maar als iemand blind is, dan zou 
hij een grote schat bieden, om te kunnen zien. 
Hetzelfde geldt als iemand ziek is en alle andere 
vergelijkbare gevallen. Als God me de welsprekend-
heid van een Cicero, de kracht van een Caesar, de 
wijsheid van een Salomo gaf, zou ik ermee des-
ondanks niet tevreden zijn om-
dat we altijd dat willen hebben, 
wat er niet is en dat verachten 
wat wij hebben. Als je niet ge-
trouwd bent, zou je dat wel 
willen. Als je dan wel getrouwd 
bent, dan heb je er spijt van. 
Überhaupt zijn we mensen met het kwikzilver te 
vergelijken, dat nooit bestendig is. Het menselijk 
hart, is het een schande, zo onbestendig, dat het 
zich niet over één weldaad van God kan verheugen.

(Lezing over Prediker, 1526; WA 20, 13:35–14,23; 
Latijn)

Naarmate we vorderingen maken in ons leven, 
is het verbazingwekkend hoe snel we eraan 
wennen wat we hebben vergaard, het als 
normaal beschouwen en het als uitgangspunt 
nemen om het volgende doel te bereiken. Onze 
wetenschappelijke en economische vooruit-

gang is gebaseerd op deze strijd, die bijna on-
mogelijk te bevredigen is.
Deze onuitblusbare drang naar “meer” heeft 
ook een impact op ons persoonlijk leven, niet 
noodzakelijkerwijs als een poging om steeds 
verder te komen, maar in wat we zingeving 
noemen, waar we proberen betekenis en waar-
de aan ons eigen leven toe te kennen. We berei-
ken dit door onszelf te vergelijken met wat 
mogelijk zou zijn.

In principe zouden er twee equivalente opties 
zijn. We kunnen kijken naar het goede dat we 

hebben en het vergelijken 
met het negatieve dat ons 
is bespaard. Dat zou reden 
tot vreugde zijn. Maar we 
kunnen ook ons goede ver-
gelijken met wat beter zou 
zijn. Dan ervaren we on-

middellijk wat we hebben, als tekort of als ver-
lies. Waarom kiezen we meestal het laatste 
perspectief ?

Voor het eerst in mijn leven heb ik in Neder-
land een lutherse rouwdienst meegemaakt die 
werd gevierd als dankdienst voor het leven. 
Natuurlijk ervaren we het verlies van een per-
soon als diep verdriet en stellen we de waar-
om-vraag. Maar zelfs dan is het belangrijk, ja, 
veel belangrijker, dat dit leven überhaupt voor 
ons bestond. Misschien moeten we daarom ook 
de waarom-vraag stellen wanneer ons een leven, 
een mens geschonken wordt?

Een  christen  zou  eigenlijk  moeten 

kunnen  genieten  van  al  het  goede 

wat  hij  heeft!



7 Lutherroos uitgave 2020-2

Voor Luther als theoloog, dus als iemand die 
de schepping niet als “van nature” gegeven be-
schouwt, is een goed altijd veel beter dan zijn-
niet zijn, en juist niet minder maar een méér-
zijn. De vreugde van wat men heeft, in plaats 
van het verdriet over wat men niet heeft, komt 
tot uiting in zijn kleine catechismus in het feit 
dat hij vindt dat een christen eigenlijk zou moe-
ten kunnen genieten van al het goede wat hij 
heeft, dus ook van alledaagse zaken zoals “kle-
ding en schoenen, eten en drinken, huis en 
erf ...". En wie geen huis en erf heeft, kan ge-
nieten van kleding en schoenen, eten en drinken. 

Ik hoor meteen het bezwaar in mij: Ja, dit is 
om mensen rustig te houden zodat ze niet mop-
peren. Dat kan zijn, maar Luther vindt vooral 
dat we moeten leren gelukkig te zijn. Er is niets 
tegen vooruitgang te zeggen, alleen tegen de 

somberheid die ontstaat als alleen dat als maat-
staf van geluk wordt gehanteert, wat in prin-
cipe mogelijk had kunnen zijn.

Markus Matthias

Uit  de  kerkenraad
De  volgende  zaken  kwamen  aan  de  orde  in  de 

kerkenraad:

• de lutherse zomerschool is een driedaagse 
cursus voor leden die zich al inzetten voor het 
lutherse of dat in de toekomst willen gaan doen. 
Wij zijn verheugd dat we drie kandidaten 
hebben kunnen aanmelden.
• De kerstkaart was alleen bijgesloten bij de 
papieren versie van de Lutherroos. Het komen-
de jaar moeten we ook een oplossing vinden 
voor degenen die de Lutherroos alleen per email 
ontvangen.
• De communicatie commissie was aanwezig 
en vermeldde dat de productie en verzending 
van de Lutherroos nu goed loopt. We moeten 
wel een zeer strak schema aanhouden, o.a. door 
harde afspraken met de drukker. De kopijdatum 
is daarom heilig, wie te laat is, heeft pech.
• De commissie is nu gestart met het opzet-
ten van de website en presenteerde het voor-
stel aan de kerkenraad. Om de website te 
ontwerpen is een ontwikkelpakket nodig. De 
kerkenraad is akkoord gegaan met de aanschaf 
daarvan.
• De kerkbalansbrief is al ontworpen en ge-
drukt. De verzending gaat centraal vanuit Eind-
hoven, alleen Heusden regelt het zelf. Ook de 

girobiljetten worden weer bijgesloten. De 
kerkenraad is akkoord met de aanschaf van 
een kerkbalansvlag door Zuid-Limburg.
• De gemeentedag zal op 6 september ge-
houden worden in het Van Gogh dorp Nuenen 
en wordt georganiseerd door Eindhoven. De 
benodigde voorbesprekingen zijn al gedaan en 
het programma is in concept gereed.
• Het diaconaal project van Zuid-Limburg loopt 
volgens planning. De start is na de zomervakan-
tie. 
• De jaarlijkse gift van het Weeshuis Bergen 
op Zoom is naar de gaarkeukens in Paramaribo 
gegaan.
• Ds. Boon gaat in 2021 met emeritaat. In de 
voorbereiding hierop zal hij dit jaar al niet 
meer in alle diensten voorgaan. Zo kan de kern 
al wennen aan andere voorgangers in de dien-
sten.
• Hannie de Kruijf en Frederik Hilwig hebben 
aangegeven dat zij lid van de kerncommissie 
van Heusden willen worden. De kerkenraad 
zal ze na de voordracht officieel benoemen.
• Nijmegen heeft een doopaanvraag met Pa-
sen en een belijdenis op 21 juni. Er komen nu 
ook meer jongeren in de dienst.

Tom Tempelaar
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De  liturgie
Deel 6 van een serie bijdragen
over de liturgie en haar diverse onderdelen.

Het  Heilig  Avondmaal

D
e  benamingen  verschillen  nog  eens 
zoals  ‘maaltijd  des  Heren’,  avond
maal,  eucharistie.  De  omschrijving 
heilig   avondmaal  brengt  juist  de  bei

de  kanten  van  het  gebeuren  naar  voren.  Ons  aard
se  handelen  aan  de  tafel   is  in  de  viering  van  het 
avondmaal  onlosmakelijk  verbonden  met  het  hei
lige,  hemelse  en  goddelijke.  Daarom  heb  ik  een 
voorkeur  voor  de  benaming  heilig   avondmaal.  Het 
kenmerk  van  het  Heilig   Avondmaal  is,  dat  het  an
ders  als  de  doop,  niet  eenmaal,  maar  steeds  weer 
bediend  en  gevierd  wordt.

Het Heilig Avondmaal is een feest van de goed-
heid van God, we ontvangen vergeving en be-
vrijding. Allen worden verzadigd.
God nodigt ons aan zijn tafel uit. Uit eerbied 
voor God gaan we hiervoor aan het begin staan.

Praefatie  (inleiding)
De Heer zij met u – en met uw geest markeert 
een nieuwe fase in de dienst. Op de drempel 
naar het 'mysterie’, het onvatbare begroeten 
en bevestigen voorganger en gemeente elkaar 
met de bede om Gods begeleiding op deze weg.
Het ‘Verhef uw harten’ is een heel oud bestand-
deel in onze liturgie. Rond 250 na Christus 
wordt het al genoemd. We worden opgeroe-
pen om ons hart te verheffen naar het hemel-
se tot we aan de hemelse lofzang deelnemen, 
een beweging van het hart naar goddelijke sferen.
Vervolgens klinkt de lofprijzing die God de Va-
der eert. De gemeente is meegevoerd naar de 
hemelse sferen – bevindt zich voor even in de 
hemelse nabijheid van God – en zingt samen 
met de engelen en aartsengelen de lof van zijn 
heerlijkheid. Dat is wat aan het begin van de 
viering van het avondmaal gebeurt de aardse 
liturgie maakt opeens deel uit van de hemelse 
liturgie. Het is niet iets van boven en beneden, 
ruimte en tijd worden overstegen. In dit mys-
terie betreden we de ruimte van het heilige.

Sanctus  en  Benedictus  (heilig   en  gezegend)
‘Heilig, heilig, heilig …’dat zijn de woorden 
van de hemelse lofzang zoals we die uit Jesaja 
6:3 kennen. Wanneer we dat zingen, zingen 

we mee met de hemelse lofzang. De eredienst 
in de kerk is zo met de eredienst van de enge-
len in de hemel verbonden. Die lofzang voor 
Gods troon in de hemel gaat verder met ‘Ge-
loofd zij Hij, die komt in de naam van de Heer. 
Hosianna in den hoge’ (Matteüs 21:9). Met die 
woorden werd Jezus Christus bejubeld toen hij 
op een ezel Jeruzalem binnenreed om uit-
eindelijk zijn leven te offeren. Zo zijn van Gods 
zijde hemel en aarde onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Gods komst op aarde plaatst ons 
in de hemel.

Avondmaalsgebed
In dit gebed gedenken we de Zoon Jezus Christus 
in wat hij ons geschonken heeft. In dit gebed 
klinkt ook de aanroeping van de Heilige Geest 
en beleven we onze verbondenheid met de 
kerk van alle tijden en alle plaatsen, hemel-
hoog en wereldwijd. En er klinkt ook de ver-
wachting van het koninkrijk.

Onze  Vader
Het Onze Vader spreekt of zingt de hele gemeente. 
Het Onze Vader hoort met zijn bede om brood 
en om vergeving vanouds bij de viering van 
het Heilig Avondmaal. Met deze door Jezus ons 
geschonken woorden naderen we tot hem als 
genodigden aan zijn tafel. Het slot van dit ge-
bed ‘Want U is de heerlijkheid …’ is een ‘late-
re’ toevoeging aan dit gebed die wel al heel 
oud is. Al in 110 na Christus is dit een inge-
burgerde toevoeging aan het Onze Vader. In de 
lutherse traditie zingen we deze doxologie (lof-
prijzing).

Inzettingswoorden
De woorden waarmee Jezus ons heeft opgeroe-
pen om het Heilig Avondmaal te vieren en te 
blijven vieren worden de inzettingswoorden 
genoemd. Dat zijn de woorden waarmee hij 
beloofd heeft zichzelf te schenken in brood en 
wijn. Soms zijn de inzettingswoorden opge-
nomen in het avondmaalsgebed. Als de inzet-
tingswoorden na het Onze Vader worden 
gesproken klinken zij als de verkondigende 
woorden waarmee Christus zelf zich rechtstreeks 
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donderdag 21 mei t/m zaterdag 23 mei

Jeugdmuziekdagen

De  Jeugdmuziekdagen  zullen  dit  jaar  worden 
gehouden  in  het  Hemelvaartsweekend.  De 

nieuwe  locatie  is  gelegen  in  het  fraaie  ZuidHol
landse  poldergebied:   Veldstudiecentrum  Hei  en 
Boeicoop  in  de  buurt  van  Lexmond.

Het zijn alweer de zesde Jeugdmuziekdagen na 
de doorstart in 2015.
De eerste ‘generatie’ kinderen heeft intussen 

de leeftijd bereikt, waarbij wat meer uitda-
gender muziek kan worden gezongen. Het is 
altijd mooi om te zien hoe snel kinderen zich 
ook muzikaal in korte tijd kunnen ontwikkelen!
Daarom zal er vanaf dit jaar worden gewerkt 
in twee groepen.
Het belooft een beestachtig leuk weekend te 
worden, want het thema dit jaar is “dieren in 
de bijbel”!
De deelnemersprijs bedraagt € 95,- en je kunt 
je aanmelden bij:

Pieta van Twist:
pietavantwist@hotmail.com

tot de gemeente richt.
De inzettingswoorden samen met het Onze Va-
der en de uitdeling van de elementen en de 
dank aan God zijn de noodzakelijke onderde-
len van het avondmaal.

Agnus  Dei   (Lam  Gods)
Het gezongen ‘Christus, o Lam Gods die der 
wereld zonden draagt’ is een heel oud stukje 
liturgie. Dit werd op weg naar de tafel gezongen. 
Het beeld van het lam herinnert aan het offer-
lam, de zondebok. Omdat Christus voor onze 
zonden is gestorven hoeft geen mens en ook 
geen dier meer geofferd te worden. Dit gezang 
verwijst naar dat het gebroken lichaam en het 
vergoten bloed van Christus dat ons vrede 
brengt. De oude thema’s van offer, schuld en 
verzoening komen hierin aan de orde. Open-
baring 4:12 en Johannes 1:29 klinken erin door. 
In de lutherse diensten is dit door de eeuwen 
heen een vast bestanddeel van de avondmaals-
liturgie.

Pax  domini   (vredegroet)
Oorspronkelijk groette men elkaar met de 
vredeskus. De intimiteit is met de tijd afge-
zwakt naar het geven van de hand. Met de 
vredegroet maken we duidelijk dat we niet 
onverschillig naast elkaar in de kerkbank zit-
ten maar ook met elkaar verbonden zijn. De 
vredegroet op deze plaats in de liturgie is nauw 
verbonden met het Agnus Dei. De vrede die 
Christus ons schenkt is de basis voor de onder-
linge groet van vrede.

Communio  (uitdeling)
In de communio maken we het ons daarin ge-
schonkene lijfelijk eigen. In het ontvangen van 

brood en wijn ontvangen we, met lichaam en 
ziel, de gave van Christus. Hij schenkt ons ver-
geving en levenskracht. Wij hebben door hem 
deel aan het eeuwige heil. Dit wordt onderstreept 
door de woorden die bij de uitdeling een ieder 
persoonlijk toegesproken wordt: ‘Christus li-
chaam voor u gegeven’ en ‘Christus bloed voor 
u vergoten’.
De kerkvader Cyrill beschreef al in de vierde 
eeuw als houding van ontvangst dat de linker 
hand de troon vormt voor de rechter hand en 
maakt de hand hol die de koning ontvangt en 
zeg ‘Amen’ op de ontvangst van de gave.

Musica  sub  communione  (tafelmuziek)
Er klinkt muziek aan de tafel des Heren. Dat 
kan orgelmuziek zijn, instrumentale muziek, 
een koor dat zingt of de gemeente die zelf zingt 
tijdens de uitdeling. Een lange stilte kan ge-
makkelijk ongemakkelijk worden. Waar men 
op moet letten muziek kan hier ook overdaad 
worden. De muziek is hier dienend aan het ei-
genlijke gebeuren aan tafel; letterlijk tafel-
muziek. Echter een stilte, een rustmoment dat 
voortkomt uit de muziek van de liturgie, een 
stilte die bevrijdende, aangename rust brengt 
is ook passend.

Postcommunio  (na  de  uitdeling)
Het dankgebed na de uitdeling wordt in de lu-
therse traditie ingeleid door de oproep uit psalm 
118 ‘Dank de Heer, want Hij is vriendelijk. Want 
zijn goedheid duurt in eeuwigheid’. De viering 
van het Heilig Avondmaal wordt besloten met 
een dankgebed.

(wordt vervolgd)
ds. Susanne Freytag

ONDER

VOORBEHOUD

in verband met c
orona



advertenties

Adverteren in de Lutherroos ?
Jazeker, dat kan.
Advertenties moeten wel passen bĳ het karakter van de 
Lutherroos en haar lezerspubliek.
Heeft u vragen of wilt u meteen al advertentieruimte re-
serveren; neem dan contact op met de redactie
Wĳ sturen u graag de advertentiekaart toe.

Babysokjes
Voor  het  diaconaal  project  van  onze  gemeente 

zijn  er  babysokjes  te  koop.

Deze kleurrĳke sokjes worden met de hand 
gebreid door Lia Eekel van gekregen restjes wol.

De opbrengst gaat 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.
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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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D
e  eerste  maanden  van  2020  verlie
pen  nat  en  stormachtig.  Echt  winte
ren  wilde  het  niet  en  de  temperaturen 
waren  zo  dat  bloembollen,  struiken 

en  bomen  heel   vroeg  uitliepen.  Menigeen  sprak 
daar  zijn  of  haar  bezorgdheid  over  uit.  “Dat  komt 
vast  door  de  klimaatverandering.  Is  dit  wel   goed?”  
Ik  weet  het  ook  niet.  Maar  bij   het  zien  van  zoveel  
moois,  al   die  prachtige  bloemen  en  bloesems, 
voelde  ik  me  vooral   heel   blij.  Hier  moet  je  alle  da
gen  dat  ze  er  zijn,  van  genieten.  Zeker  op  de 
momenten  dat  de  zon  ook  nog  schijnt.

Bij die blijdschap be-
sef ik dat we heel erg 
zuinig moeten zijn op 
alle moois in de 
natuur en het moeten 
koesteren. Want het 
groeit en bloeit niet 
zomaar. Daar is heel 
veel voor nodig. Dat 
realiseren we ons nu misschien meer dan ooit.  
Ik voel nog meer verwondering en bewondering

>>

Op  weg  naar  Pasen  2020

25 juli t/m 1 augustus 2020

70ste  Werkweek  voor 
Kerkmuziek
De  Werkweek  van  2020  wordt  een  feestelijke 

lustrumeditie  in  conferentiecentrum  ‘Bo
vendonk’   in  Hoeven.

Evenals afgelopen werkweek zullen midden in 
de week (op dinsdag) zangers aanschuiven die 
zingen in een kleinkoor, al zijn de deelnemers 
van dit kleinkoor overigens ook al vanaf zater-
dag welkom om met het grote koor de andere 
muziek in te studeren. Er zullen enkele ge-
zamenlijke repetities zijn, maar ook een aan-
tal gescheiden repetities van groot en kleinkoor. 
Voor de zangers die meezingen in het klein-
koor en die bij onze groep niet bekend zijn, 
zullen in het voorjaar van 2020 stemtesten 
worden afgenomen.

Aan het begin van de week zal worden meege-
werkt aan de eredienst op zondag 26 juli in de 
kapel van Hoeven, het slotconcert zal op vrij-

dag 31 juli eveneens in de kapel van Hoeven 
plaatsvinden. De muzikale leiding is weer in 
handen van Hans Jansen en Els Hermanides. 
Vanwege de 70ste werkweek zal er veel feestelij-
ke kerkmuziek gezongen worden, puttend uit 
de zo rijke kerkmuzikale lutherse traditie zo-
als o.a. Hammerschmidt, Schütz, Mendels-
sohn, Brahms, Pepping en Gorecki.

De deelnemersprijzen voor het grote koor (ge-
hele week) zijn vastgesteld op € 625,- voor een 
eenpersoonskamer en € 560,- voor een twee-
persoonskamer. Voor de zangers die vanaf 
woensdag meezingen in het Kleinkoor € 330,-
 (eenpersoonskamer) en € 300,- (tweepersoons-
kamer).Voor jongeren zonder regulier inkomen 
€ 300,- (hele week) en € 170,- (vanaf woensdag).

De Werkweek voor Kerkmuziek wordt geor-
ganiseerd door de Stichting Lutherse Werk-
groep voor Kerkmuziek

Meer informatie en aanmelden:
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl 
of via: ineke3110@gmail.com
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over de kennelijk uitgebalanceerde staat van 
de oorspronkelijke schepping. Na de winterrust 
is er nieuw leven zichtbaar en voelbaar. Zo was 
die goed en leefbaar en vol kansen om te herstellen.

“En God zag dat het goed was.” Een paradijs 
voor mensen om in te leven. Helaas hadden 
mensen daar al vroeg niet meer genoeg aan. 
Ze wilden meer. Eva liet zich al te gemakkelijk 
verleiden en wilde net zo  wijs als God zijn. 
Kaïn was niet tevreden met wat hij had, werd 
jaloers op zijn broer en doodde hem. Er kwamen 
mensen die dachten dat ze het wel zonder God 
konden stellen. Ze maakten er een rommel van 
die eindigde in een zondvloed. De bijbelverha-
len willen ons leren dat als mensen al het moois 
en goeds dat hen met de schepping is gegeven 
niet met grote zorg en eerbied omringen, het 
op de een of andere manier niet goed gaat. De 
schepping is in al zijn aspecten zo complex. 
Het natuurlijke evenwicht moet je niet versto-
ren. Dat is nu wel gebeurd.

Natuurlijk waren er vele goede redenen voor 
de ontwikkelingen die onze leefomgeving aan-
getast hebben. Er zijn veel meer mensen op 
aarde dan in bijbelse tijden. Hoe zorg je ervoor 
dat die allemaal genoeg eten, warmte en me-
dische zorg hebben? Hoe bewaren of bewerk-
stelligen we de vrede. Wie maakt vandaag de 
dag nog uit wat het belangrijkste is? De eco-
nomie of de kwaliteit van lucht, bodem en 
plantengroei?  Het leven is een uitdaging om 
op die vragen  antwoorden te geven. Daar 
hebben we wel steeds meer en nieuwe kennis 

voor nodig. En eerlijkheid om toe te geven dat 
de mensheid fouten heeft gemaakt en dat het 
anders moet.

Gelukkig zijn er ook bijbelverhalen waarin be-
schreven wordt dat er door moeilijke tijden 
heen, weer nieuw leven mogelijk is,  Dat geldt 
voor de natuur en het klimaat en ook voor men-
sen en volken. Er is altijd een houvast dat hoop 
en vertrouwen schenkt. Dat de schepping van 
Godswege sterk is en vooral dat die door gaat. 
Er is een hele oude theologische discussie over 
de vraag of de schepping éénmalig is of  door-
lopend plaatsvindt. Ik denk niet dat daar een 
éénduidig antwoord op te geven is.  De aarde 
heeft wel een ongelooflijk vermogen zich te 
herstellen, maar dat vraagt veel tijd en natuur-
lijke ontwikkelingen. Daaraan is alle leven, 
ook dat van mens en dier, onderworpen. Van 
dit herstellend vermogen maken mensen in-
trinsiek deel uit. We staan er niet boven en 
niet buiten. Ons leven vindt plaats in een om-
geving die daarvoor van oudsher geschikt is. 
“God zag dat het goed was.”  schreven de jood-
se priesters in het scheppingsverhaal. Met an-
dere woorden: daar moeten we het mee doen. 
En dat kan best, zelfs nu we met zovelen op 
deze aarde zijn. Dat is en blijft een uitdaging, 
die ons steeds weer dwingt om ons met elkaar 
af te vragen waarom het gaat in dit leven en 
wat belangrijk is.

In dit jaargetijde worden we weer uitgenodigd 
om tot bezinning te komen. Veertig dagen  zijn 
daarvoor nu niet lang genoeg. We zullen hier 
nog jaren mee bezig zijn. Wat ik wel heel be-
langrijk vind in deze tijd voor Pasen is dat we 
erbij stil staan dat we in onze zorgen niet al-
leen staan. We hebben niet voor niets op onze 
levensweg het geloof meegekregen dat het God 
een zorg is en blijft hoe het met alle leven gaat. 
Van mensen, dieren, aarde met al wat er groeit 
en waar mensen en dieren van leven en genie-
ten. Ze zijn in Zijn hand. Op Hem zijn ons ge-
loof, onze hoop, kracht en inspiratie gebaseerd. 
En Jezus gaat daarin in Gods Naam met ons 
mee als de levende Heer die staat voor nieuw 
leven door alles heen wat met dood te maken heeft .

Mogen er veel bloemen en mooie natuur op 
uw levensweg zijn.

ds. Fia Tempelaar
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Pastoraat:	 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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Vanuit Snogh het dorp 
van Ghuschik kwam het 
bericht dat de verbou-
wing op de berg van de 
twee gebouwtjes, ten be-

hoeve van het kinderkamp niet door gaat.
Er zijn wilde dieren gesignaleerd op de berg. 
Vossen en wilde zwijnen en dan is het gevaar-
lijk om kinderen in tenten te laten slapen. Bo-
vendien waren de ouders zo geschrokken dat 
ze zelf ook niet daar het kinderkamp wilden 
ondersteunen. Nu gaan ze zich beramen op 
een nieuw plan, dagtochten met een bus? Ze 
weten het nog niet.
In Alkmaar hebben ze vanuit een stichting vier 
moedercomputers gekregen met bijbehoren-
de kleine computers, met toetsenborden en 
schermen, met elkaar een groep van 23 stuks.

Hoe krijg je dat in Armenië?
In Heiloo hebben we nu contact met een groep 
mensen die zich inzetten voor geestelijk ge-
handicapte kinderen in Armenië. Zij staan in 
contact met een arts en ook zijn zij op zoek 
naar transport naar Armenië.
Heeft u een idee? Laat het ons weten.
Deze mensen proberen een busje  met arts en 
verpleegster langs de scholen te krijgen.

Datzelfde zouden wij ook 
graag willen voor een rijdende 
tandartsenpost langs de scholen. De kinderen 
hebben zulke slechte gebitten.
U ziet we blijven zoeken naar mogelijkheden 
om het leven van de kinderen wat zonniger te 
maken.
Zo heeft mevr. Greet Droogendijk alweer vijf-
endertig truien, mutsen en wanten klaar lig-
gen om de kinderen warm te kleden.
We doen wat we kunnen en blijven actief.
Hartelijk dank voor alle goede gaven, meeden-
ken en medeleven.

Thea Dik

Agenda  Eindhoven
Tot en met 6 april zijn alle diensten, vergaderingen en bijeenkomsten geannuleerd.
Kijk voor de actuele agenda op de website www.lutherszuidnederland.nl

Maandag 20 apr.	 	 13:30 u.	 Bijbelgespreksgroep	 bij H. Slagter
Donderdag 7 mei	 	 19:45 u.	 Kerncommissie	 bij A. Hoyer
Maandag 11 mei	 	 13:30 u.	 Bijbelgespreksgroep	 bij H. Slagter
Donderdag 14 mei		 18:00 u.	 DORELU Bijbelgespreksavond	 Dommelhoefkerk
Dinsdag 19 mei	 	 14.00 u.	 Spelletjes middag	 Dommelhoefkerk

Berichten  uit  Armenië

Spelletjesmiddag
Op  dinsdag  1 9  mei  1 4  uur  houden  we  een  gezel

lige  spelletjesmiddag  in  de  Dommelhoefkerk.

Sjoelen, een quiz en andere spelletjes zijn aan-
wezig. Het wordt een leuke middag samen. De 
bijeenkomst wordt afgesloten met een gezamen-
lijke maaltijd.
Daarvoor kunt u zich aanmelden bij:
ds. Susanne Freytag:
ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
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In Memoriam

Ans Gorree-Visser
93 jaar

Leeuwarden, 9111926 — Eindhoven, 132020
Op 6 maart is in besloten kring afscheid 

genomen van Ans GorreeVisser.

Z
ij   was  een  dappere  dame,  die  ook 
veel   meegemaakt  heeft  in  haar 
lange  leven.  Geboren  en  getogen 
in  Leeuwarden,  waar  haar  vader 

een  kapperszaak  had,  in  een  gezin  met  3  kinde
ren.  Met  een  broer  en  een  zus  groeide  ze  op, 
ging  na  de  lagere  school  naar  de  Mulo  en  na 
een  paar  jaar  thuis  volgde  zij   een  opleiding  bij  
de  Spoorwegen  waar  ze  jarenlang  in  dienst 
was.  Daardoor  kon  zij   ook  veel   reizen,  in  de 
naoorlogse  jaren  zelfs  met  een  vriendin  naar 
ZuidFrankrijk  en  Oostenrijk.  Wat  toen  best 
bijzonder  was.

Toen ze haar echtgenoot leerde kennen, ver-
huisde zij naar Rotterdam en begin zestiger 
jaren naar Eindhoven en weldra Son, van-
wege het werk van haar man.
Daar werden hun 2 zoons in 1964 en 1968 
geboren. Na het plotseling overlijden van 
haar echtgenoot in 1990 bleef ze daar ook 
wonen. Na enkele operaties en een valpar-
tij verhuisde zij naar het verzorgingshuis 
'De Vloed'. In eerste instantie naar de nood-
gebouwen in Son en Breughel en toen naar 
Berkenstraete in Son. Maar na de laatste val 
enkele jaren geleden kon zij niet meer te-
rug naar haar appartement. Na de revalida-
tie in Wissehaege verhuisde ze naar Peppelrode 
waar ze het laatste jaar woonde.
Zij was een opgewekte dame, las haar krant 
en veel boeken. Zij verbleef overdag meest-
al in de huiskamer waar iedereen binnen-
liep en een praatje maakte, dat stelde zij 
zeer op prijs. Ze genoot van het bezoek van 
haar zoons, schoondochter en kleindochters 
en van de kennissen uit Son. Na een lang 
leven en een kort laatste ziekbed is zij rustig 
van ons heengegaan en heeft het afscheid 
gekregen dat zij altijd gewenst heeft.
Dat zij ruste in vrede.

Leny Rampelt-Bouwman

Bijzondere  collecten
19 april collecteren wij voor Kinderen in 
de knel, met name voor het onderwijs in India.
Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan 
de orde van de dag. Duizenden kinderen van 
de Dalits worden gediscrimineerd en buiten-
gesloten.
‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Zij val-
len buiten het Indiase kastenstelsel en worden 
ook wel kastelozen genoemd. Ze worden gemin-
acht. Dalit kinderen worden op school met de 
nek aangekeken en verwaarloosd.
De organisatie Cards wil via de kinderen het 
onderdrukkende kastensysteem doorbreken. 
Door de liefde en aandacht ontdekken kinde-
ren dat ze de moeite waard zijn. Cards besteedt 
veel aandacht aan de thuissituatie van de kinde-
ren en probeert ook de armoede in de achter-
gestelde gemeenschappen te doorbreken.

24 mei collecteren wij voor de Nias en Batu 
eilanden in Indonesië. De Nederlandse Luthe-
ranen zijn al sinds 1889 betrokken bij deze ei-
landen voor de kust van Sumatra. Vanuit die 
eerste missionarissen (al in 1865) is samen met 
Duitse lutheranen de BNKP, Banua Niha Keri-
so Protestan, ontstaan. Een nog steeds groei-
ende lutherse kerk met inmiddels 487.000 leden.
De Batu-eilanden hebben een gezamenlijke op-
pervlakte van 1154 km² en bestaan uit 48 klei-
ne eilanden waarvan er ongeveer twintig 
bewoond zijn. Vanwege deze enorm uitgestrek-
te ligging en de slechte verbindingen met Suma-
tra worstelen de Batu’ers altijd met de logistiek
Deze collecte is ter ondersteuning van deze lo-
gistiek.

Voor het DoReLu koor zĳn we op zoek naar

koordirigent
Lia Eekel die dit vele jaren heeft gedaan heeft 
besloten te stoppen per 1 januari.
Vooral vanuit Do en Lu wordt de instandhou-
ding van het gezamenlijke 
koor hogelijk gewaardeerd.

Wie wil? 
Laat het ons weten.
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Huismeester  Dommelhoefkerk  stelt  zich 

voor

Truus  Lodewijk

Mijn  werk  in  het  theater  is  minder  geworden 
en  houdt  over  vier  jaar  op  te  bestaan.  De 

computer  en  de  vrijwilliger  nemen  het  over?  Dat 
had  ik  nooit  gedacht!   Ik  zocht  op  mijn  zestigste 
opeens  werk.  Er  is  voor  het  minimaalste  mini
mumloon  genoeg  te  vinden.  AH  wilde  mij   niet 
maar  ik  kon  zo  pompbediende  aan  de  A50  zijn;  
orders  picken  bij   Picnic;   of  gastvrijheidsmede
werker  bij   de  Zorgboog  worden

Een  mogelijkheid,  een  kans,  een  uitdaging
Uiteindelijk werkte ik met veel plezier bij de 
Miele Kundendienst aan de Vestdijk. De sfeer 
was er prettig en ik werd erg gewaardeerd van-
wege mijn kennis van de Duitse taal. Alleen 
niet in geld. Ik was vele uren van huis voor een 
karig loon! Maar ik ontdekte dat ik niet de eni-
ge was die werd afgedankt vanwege mijn leef-
tijd. Pijnlijk en leerzaam!

Aanbod
Dat vertelde ik de remonstrantse dominee op 
vrijdag 15 november. De Filmkring keek So-
phie Scholl - die letzten Tage. Het was mijn 
film en ik had bovendien gekookt. Dat was niet 
van een leien dakje gegaan. Ik liep tegen mijn 
grenzen aan. Toen vroeg Sigrid Coenradi of ik 
niet beter in de kerk kon komen werken? Er 
was immers een (niet vervulde) vacature! Minder 

uren maar veel beter te 
combineren met mijn 
onregelmatige werk in 
Het Speelhuis. Er volg-
den gesprekken met 
Willem Stoppelenburg 
en met Meijndert en Ma-
rijke van Alphen. Nu 
werk ik al vanaf 1 decem-
ber 2019 als huismeester 
in de Dommelhoefkerk.

Nieuwe  lente
Ik ben op een goed moment begonnen. Door 
Peters ziekte en zijn overlijden eind april heb 
ik veel van de ontwikkelingen in de kerk gemist. 
Ik sta versteld van alle veranderingen.
Het was echt fijn om de verdrietige kerstdagen 
in zo’n mooie, frisse en prachtig versierde kerk 
te mogen werken. Het is spannend om hand-
en-span-diensten te mogen verlenen aan de 
beide remonstrantse vernieuwingspredikanten.

Bestuur
Tenslotte vind ik het fijn dat ik uit hoofde van 
mijn huismeesterschap ook een plaatsje in het 
bestuur heb. Ik mag mijn handen laten wappe-
ren voor drie kerkgenootschappen en meeden-
ken over het beleid. Dat geeft mij ook het ge-
voel dat ik er niet alleen voor sta. En dat heeft 
mij erg goed gedaan deze eerste maanden van 
mijn werk als huismeester.

Op  Hoop  Van  Zegen!
Truus Lodewijk

Vrijheidsmaaltijd
Op  5  mei  worden  op  allerlei   plekken  in  Neder

land  Vrijheidsmaaltijden  georganiseerd.  Het 
Nationaal  Comité  4  en  5  mei  stimuleert  en  onder
steunt  dit.  Dit  jaar  willen  we  ook  zo'n  maaltijd  in 
de  Remonstrantse  kerk    in   Eindhoven  organiseren.
Wat is een Vrijheidsmaaltijd?
De kern ervan is:
• dat mensen elkaar ontmoeten die niet elke 
dag samen aan tafel zitten en 
• dat je gesprekken stimuleert over vrijheid 
en onvrijheid (aansluitend bij Bevrijdingsdag 
en in 2020 natuurlijk: bij 75 jaar bevrijding).
U bent van harte welkom om aan te schuiven 

bij de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei 's avonds en 
om gasten mee te nemen.
Graag wel uiterlijk 1 mei opgeven met hoeveel 
mensen u komt.
Dat kan via het contactformulier op:
www.verhalenmakers040.nl
of Esther van der Panne: evdpanne@upcmail.nl.
Wilt u mee voorbereiden? Neem dan contact 
op met Esther van der Panne.

Sigrid Coenradi 
en Ester van der 

Panne
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Eindhoven

Uit  de  kerncommissie

Sinds  de  vorige  editie  van  de  Lutherroos  zijn  er 
twee  kerncommissievergaderingen  geweest.

In de eerste, op 6 februari, werden onze pun-
ten voor de DoReLu vergadering besproken en 
de actielijst doorgenomen voor de op 6 sep-
tember in Nuenen te houden gemeentedag van 
Luthers Zuid-Nederland.

Voorts werd de Week van Gebed geëvalueerd. 
We zien daarbij een behoorlijke toename van 
het aantal bezoekers. En het is zeer bijzonder 
om de verschillende soorten diensten mee te 
maken. In onze afsluitende dienst op zondag-
avond waren zo’n 45 personen aanwezig. Na 
de diensten was er bijna overal koffiedrinken 
en werden er geanimeerde gesprekken gevoerd, 
zo ook bij ons.

We zijn verheugd dat drie van onze gemeentele-

den naar de vakanties van het Vakantiebureau 
kunnen gaan. Dit door bemiddeling van de 
Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven 
en Activiteiten (SLOA), waarvoor onze dank.
Op 19 mei zal er een Spelletjesmiddag in de 
kerk zijn en op 6 juni de gemeenteavond van 
de kern Eindhoven. Beide activiteiten met een 
maaltijd.

Gebruikelijk  is  dat  in  deze  periode  de  kerncom
missie  een  weekend  in  retraite  gaat.  Dit  jaar 

zat  dat  er  niet  in  en  hebben  we  besloten  om  er 
één  dag  van  te  maken.  Dit  jaar  was  dat  op  5  maart 
in  het  kerkgebouw  van  Nijmegen.  Daar  hebben 
we  eerst  de  kerncommissievergadering  gehouden.

In deze vergadering werden voornamelijk or-
ganisatorische zaken besproken zoals voor de 
gespreksochtend op 19 maart, de DoReLu 
muziekdienst van 22 maart en het boekje 70 
jaar Luthers Eindhoven, Vervolgens kwamen 
de nabeschouwingen van de DoReLu vergadering, 
de oecumenische dienst in de Johanneskerk

Oecumenische 
groepsreis  naar  Polen

Begin  september  willen  wij   (  Katholiek  en  pro
testants  Nuenen  en  protestants  Eindhoven)  

met  een  groep  van  45  personen  naar  ZuidWest  Polen.

De reis per bus duurt tien dagen van 7 t/m 16 
september 2020 en wordt begeleid door SRC-reizen.
We verblijven in middenklasse hotels en kun-
nen beschikken over meerdere éénpersoons 
kamers.
Om u een indruk te geven wat we allemaal 
gaan bezoeken hier een kort overzicht.

We brengen een bezoek aan de bruisende stad 
Wroclaw, het oude Breslau.
In de buurt van Wroclaw bezoeken we twee 
vredeskerken in Swidnica en Jawor, de groot-
ste houten religieuze gebouwen van Europa.
Na Wroclaw is er tijd voor Krakau, het "Floren-
ce van het Noorden" met haar monumentale 
oude centrum, de voormalige Joodse wijk Kazi-

mierz en de wijk Nowa Huta, het symbool van 
het Poolse verzet tegen het communisme.
Vanuit Krakau brengen we een bezoek aan 
Czestochowa, het "Lourdes van Polen" met de 
icoon van de Moeder Gods met Kindje,de Zwarte 
Madonna.
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Do-Re-Lu BĲBELKRING gespreksavond:

Pinksteren
Feest  van  de  Geest

Windvlagen,  vlammen,  leerlingen  van  Jezus 
die  in  vreemde  talen  beginnen  te  spreken  en 

anderen  die  hen  zo  allemaal  in  hun  eigen  taal  
kunnen  verstaan...  Wonderbaarlijke  verschijnse
len  in  het  pinksterverhaal   uit  het  bijbelboek  Hande
lingen.

Na een korte inleiding over de achtergrond van 
Pinksteren als feest en het pinksterverhaal, 
gaan we zelf met dat verhaal aan de slag. We 
doen dat aan de hand van twee thema's, waar-
uit u kunt kiezen: 'In vuur en vlam' en 'Spraak-
verwarring'.

We werken volgens de methode van 'contex-
tueel bijbellezen'. Eerst verkennen we onze ei-
gen situatie en positie. Waar raakt u van in 
vuur en vlam? Uit enthousiasme of uit veront-
waardiging?  Hebt u te maken met spraak-
verwarring in uw dagelijks leven? En wat ziet 
u om u heen?
Daarna onderzoeken we het bijbelse pink-
sterverhaal. Waar gaat de tekst over? Welke be-
tekenis kan die voor ons eigen leven hebben? 
Iedereen doet mee in dit onderzoeken van de 
bijbeltekst en komt aan het woord. Voorken-
nis is niet nodig.

De avond wordt begeleid door ds. Sigrid Coen-
radie (predikant van de Remonstranten Eind-
hoven) en Esther van der Panne (stagiaire bij 
de Remonstranten Eindhoven)

Donderdag 14 mei, van 19.00-21.00 uur.
Dommelhoefstraat 1a, Eindhoven
Vooraf is er een eenvoudige maaltijd om 18.00 
uur. Daarvoor kunt u zich opgeven bij Truus 
Lodewijk, truitje59@hotmail.com of 0627309663

en de DoReLu bijbelgespreksavond aan de orde.
Zondag 8 maart was de eerste kerkdienst in 
Eindhoven die niet doorging vanwege de cor-
ona-crisis.

Twee van onze commissieleden zijn naar de 
lutherse Kerkenradendag in de lutherse kerk 
in Den Haag geweest. Onderwerp was het jeugd-
werk met o.a. een presentatie van de Stichting 
Vakantiekampen (SVK) die vakantieweken voor 
de jeugd van 7 t/m 17 jaar organiseert. Dit is 
de enige nog actieve landelijke lutherse jeugd-
organisatie. Hun doelstelling is om de contacten 
met de lutherse gemeenten te versterken. De 
vakantiekampen zitten vrijwel altijd vol.

’s Middags heeft de commissie zich gebogen 
over de toekomst van onze kern Eindhoven. 
Met name waar we onze accenten op moeten 
gaan leggen. Dit zal nog verder worden uitgewerkt.

Tom Tempelaar

Tevens bieden we de mogelijkheid om 
Auschwitz te bezoeken, met zijn loodzwa-
re geschiedenis die niet vergeten mag 
worden.

Er zullen ook enkele meditatieve dien-
sten gehouden worden.
Een boeiende, inspirerende en inte-
ressante reis.

Is uw belangstelling gewekt en wenst u 
meer informatie dan kunt U kunt zich 
aanmelden bij Theo van den Tillaart; 
email: t.vandentillaart@onsnet.nu

Deze oecumenische reis zal rond de 1000 
euro kosten.
Uiterste aanmelddatum is 4 mei 2020.
We hopen uw interesse gewekt te hebben 

en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Namens de voorbereidingscommissie Oecume-
nische Reizen

Bernadette van Litsenburg

ONDER
VOORBEHOUD

in verband met corona
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Luthers  Heusden
17702020

Met  Kerst  2020  bestaat  de  lutherse  gemeente 
in  Heusden  maar  liefst  250  jaar.  Kom  daar 

maar  eens  om  als  organisatie:   een  kwart  millen
nium!   Reden  genoeg  om  een  jaar  lang  feest  te  vieren.

En dat gaan we dan ook doen, op een schaal 
die past bij onze gemeente: klein maar fijn. 
Het programma is bijna rond en bestaat uit in 
ieder geval een drietal concerten in de luther-
se kerk en een aantal aantrekkelijke avonden 
en vieringen.

Noteer alvast in uw agenda:
• Zaterdag 9 mei 15.00 uur:Concert door 
Utrechtse ensemble Chanterelle
• Zaterdag 12 en zondag 13 september 
Open Monumentenweekend: maak kennis met 
Lutheranen uit de geschiedenis (acteurs in his-
torische kostuums). Mini-orgelconcerten

In de volgende editie van de Lutherroos staat 
het volledige programma.

Passie  en  Pasen
in tĳden van Corona

En  toen  was  alles  anders...We  keken  uit  naar 
een  mooie  Palmpasendienst,  de  oecumeni

sche  passiestonden  in  onze  lutherse  kerk  en  een 
bevrijdende  kleurwisseling  met  Pasen.  In  plaats 
daarvan  is  de  kerk  gesloten  en  dat  zal   voorlopig 
zo  blijven,  om  onszelf  en  vooral   onze  oudere  en 
kwetsbare  kerkgangers  te  beschermen.

Is het alleen maar kommer en kwel? We krij-
gen zo wel een echte bezinningstijd: stilstaan 
bij wat er echt toe doet. Daar komen we nu ge-
dwongen ruimschoots aan toe. Wie weet wat 
we over onszelf, elkaar en het leven (bij)leren.
Loof de Eeuwige en blijf gezond!

Let op de mail, telefoon en website
Intussen ontstaan er wel nieuwe initiatieven. 
Dagelijks bellen gemeenteleden elkaar en stu-
ren elkaar meditaties, gebeden en gewoon een 
hart onder de riem met de gebruikelijke slapstick 
videograppen over hamsteren. Susanne Frey-
tag en Willem Boon gaan samen online medi-
taties verzorgen. En laten we het Luthers 
Dagboek niet vergeten! We houden elkaar vast 
– online en aan de lijn!
Kijk vooral af en toe op:
www.lutherszuidnederland.nl

Passiestonden
Ook al gaan de passiestonden niet ‘live’ door 
in de lutherse kerk, we gaan met de andere 
kerken in Heusden overleggen hoe we toch 
een vorm kunnen vinden om met elkaar thuis 
deel te nemen aan een meditatieve dienst. On-
line of aan de telefoon of beide.
Let op de aankondiging op onze website .

Vooruitzichten
Bij het drukken van deze Lutherroos zijn de 
quarantaine maatregelen nog geldig tot 6 april. 
Het ligt niet in de verwachting dat ze daarna 
zijn opgeheven. Houd er daarom rekening mee 
dat een aantal activiteiten voor de zomer niet 
zal doorgaan, zoals:
• 21 april avond over Pelgrimreizen van het 
Interreligieus Overleg in Heusden
• Zaterdag 9 mei Concert door Utrechtse en-
semble Chanterelle
• Eind mei: Lutherreis
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Pelgrimstocht
Als  Lutheranen  maken  we  deel  

uit  van  het  Interreligieus  Plat
form  Heusden,  waarin  gelovigen 
ervaringen  en  kennis  uitwisselen 
over  elkaars  achtergronden.  Op  21  
april   is  het  thema  Pelgrimage.

Vrijwel iedere godsdienst kent 
het pelgrimeren: mensen trek-
ken naar Lourdes, Mekka, San-
tiago, Rome, de Ganges. Als 
Lutheranen trekken we langs de 
Wartburg en Wittenberg. 
Wat drijft ons? Ervaringsdes-
kundigen komen aan het 
woord. Na een inleiding over 
pelgrimeren in drie tradities 
gaan we het gesprek aan.

Dinsdagavond 21 april
aanvang: 20.00 uur

Barokconcert

Ensemble  Chanterelle

Op  zaterdag  9  mei  speelt  het  Utrechtse  ensem
ble  Chanterelle  een  barokconcert  in  de  luther

se  kerk  in  Heusden.  Klavecimbelvirtuose  Martine 
Visser  komt  met  haar  ensemble  ons  jubileum 
luister  bij   zetten.

Wie van oude muziek houdt: reserveer een 
plek! Want Chanterelle staat voor topniveau 
in dit genre. Vier doorgewinterde podiumar-
tiesten met een grote lespraktijk spelen voor 
ons deze middag barokmuziek: Ingrid Wage 
(sopraan), Hanneke Provily (flauto traverso), 
Jan Kaldewey (viola da gamba), Martine Visser 
(klavecimbel).
Uiteraard zal een stuk uit het geboortejaar van 
onze gemeente 1770 niet ontbreken!

Na het concert is er
een gezellige nazit.

Zaterdag 9 mei 2020
Lutherse kerk, Putterstraat 32 Heusden
aanvang: 15.00 uur
Entree: vrijwillige bijdrage
Reserveren verplicht:

luthersheusden250@gmail.com

ONDERVOORBEHOUDin verband met corona
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Agenda Nĳmegen
Tot en met 6 april zijn alle diensten, vergaderingen en bijeenkomsten geannuleerd.
Kijk voor de actuele agenda op de website www.lutherszuidnederland.nl

Dinsdag 14 apr.	 	 19.45 u.	 Kerkentour ngk - Maranathakerk, Steenbokstraat 86, Nijm.
Donderdag	 23 apr.	 19:30 u.	 Kerncommissie
Zondag 19 mei	 	 12:00 u.	 Kerngesprek na de dienst

De  Nijmeegse  a'
Korte  geschiedenis  van  een  traverso

I n  het  depot  van  Museum  Het  Valkhof  in  Nijmegen  bevindt  zich  een  bijzonder  instrument:  
een  traverso  (houten  dwarsfluit  met  slechts  één 
klep),  die  rond  1 725  werd  gebouwd  door  Robber
t  Wyne.  Robbert  Wyne  leefde  van  1 698     1 774  en 
was  in  Nijmegen  actief  als  fluitbouwer.

Een andere instrumentbouwer in Nijmegen in 
die tijd was de orgelmaker Matthijs van Deventer. 
Hij startte in 1726 met de bouw van een orgel 
voor de lutherse kerk. In 1756 was het 
klaar. In 1781 werden de frontpijpen ver-
vangen door de Nijmeegse orgelmaker 
A.F.G. Heyneman. Sindsdien spreekt 
men van het Van Deventer/Heyneman 
orgel.

Het orgel kent een lange geschiedenis, 
die uiteindelijk leidde tot een grote res-
tauratie tussen 2009 en 2013 en werd uit-
gevoerd door Henk van Eeken, 

orgelmaker te Herwijnen. Tom Smits was betrok-
ken bij de restauratie. Bij een vergadering van 
de restauratiecommissie vertelde Henk dat hij 
bij de frontpijpen van Heyneman de oude toon-
hoogte van het instrument had teruggevon-
den: a' = 409 Hz (409 trillingen per seconde). 
Henk wist dat deze toonhoogte ook voorkomt 
bij fluiten van de bekende achttiende-eeuwse 
fluitbouwer Robbert Wyne.

De vraag bij musici was dus: was er in de 18e 
eeuw sprake van een Nijmeegse a'? (Per stad of 
dorp kon de stemming van instrumenten ver-
schillend zijn*).

Doopdienst  verplaatst
Op  Paasochtend  wilde  Mithe  Mulders  zich  la

ten  dopen  in  de  kerk  in  Nijmegen.  Maar  ...

In overleg met haar hebben we in verband met 
de onzekerheid over het vervolg van de maat-

regelen na 6 april dit verolaatst naar zondag 
21 juni. Op die dag zijn al een doop en een be-
lijdenis gepland. We hopen dat we dan een 
bijzonder feestlijke dienst kunnen vieren.

ds. Susanne Freytag
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De vraag bleef nog lang onbeantwoord, totdat 
Tom bij een bijeenkomst in het museum Hedwig 
Saam (directeur) en Yvette Driever (conserva-
tor) ontmoette en de mogelijkheid besprak om 
een beroepsfluitist op de traverso te laten spe-
len, om de staat van het instrument te beoorde-
len en zeker ook de stemming te toetsen. Dat 
kon geregeld worden.

Pip van Steen, fluitist, componist en docent 
aan de muziekschool in de Lindenberg wilde 
graag medewerking verlenen. En enige tijd la-
ter, op 17 december 2019, was het zover. We 
verzamelden in het atelier van Maren Romen 
(restaurator), die de traverso uit het depot had 
gehaald.

Pip bestudeerde de traverso en probeerde te 
spelen. Dat was niet meteen een succes. De 
traverso lekte, er bleek een barst in het kop-
stuk te zitten. Maren plakte de barst met speci-

aal plakband en toen ging het wel beter, maar 
de mogelijkheden bleven beperkt tot een aan-
tal tonen. Na nog even oefenen met de embou-
chure speelde Pip de sterren uit de hemel, 
helaas met slechts 5 beschikbare tonen.

De oude traverso is niet meer in opperbeste 
staat. Wellicht zou restauratie verbetering kun-
nen brengen, maar voor het museum is het in-
strument een historisch object en geen 
gebruiksvoorwerp.

Vervolgens nog de 
proef met de stem-
ming.
Tom had als refe-
rentie een tenor-
fluit met a' = 415Hz 
meegenomen, die 
via een kleine aan-
passing op a1 = 
409Hz was gestemd. 

Bij de test bleek dat de traverso en de tenor-
fluit goed bij elkaar pasten: beide hadden dezelf-

de a'. Dat was dus de Nijmeegse a'! Dezelfde als 
van het orgel in de Lutherse kerk. Voor musici 
een interessante constatering.

In 2013 was de traverso in het museum te zien 
bij de expositie “Uit de plooi”. Op alle delen 
van het instrument staat de naam van de bou-

wer: Robbert Wyne, met erboven een 
kroon en eronder de dubbelkoppige 
adelaar uit het wapen van Nijmegen. 
Het museum heeft de traverso in 1983 
aangekocht bij een particulier in Den 
Haag.

*Tegenwoordig is er veel meer over-
eenkomst in stemmingen. Daardoor 
is mogelijk geworden om met allerlei 

verschillende instrumenten samen te spelen.
Marlies Smits - Ketelaars

Noot van de redactie
De a' is eigenlijk pas vanaf 1929 in Londen voor 
westerse muziek stemmingen gestandaardiseerd 
op 440 Hz. De zogenoemde Concert toonhoogte. 
Maar werd pas een aantal jaren later daadwerkelijk 
doorgevoerd.
Ludwich van Beethoven ging overigens in zijn tijd 
ook uit van 409 Hz voor de a'.
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12 maart 2020 

Mededelingen

Vanuit  het  door  het  Coronavirus  getroffen  deel  
van  Limburg  toch  nog  wel  een  mededeling 

van  uw  predikant.

U heeft gemerkt dat wij elkaar om besmetting 
te voorkomen, geen hand meer geven. Ik heb 
ervaren, dat daardoor de reacties naar elkaar, 
al dan niet met het aanraken van elkaars el-
lenbogen, of door het elkaar vriendelijk toe te 
knikken alleen maar beter zijn geworden. 

We zijn op weg naar Pasen. Wij vieren de stille 
week weer vergelijkbaar als vorig jaar. Nu ook 
met de Katholieke Parochie van Landgraaf en 
als vanouds met de Protestantse Gemeente 
Parkstad. Maandag, dinsdag en woensdag in de 
stille week zijn er weer vespers in onze luther-

se kerk en op Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
en de Paasnacht zijn de diensten in de Ark in 
Landgraaf.

De voorbereiding van onze feestelijkheden op 
23 augustus in verband met het 60-jarig be-
staan van de kerk in Heerlen zijn al druk bezig. 
Ab Mulder is met een brochure over onze ge-
schiedenis bezig en hij zou heel blij zijn, als u 
hem nog iets hierover kunt vertellen. (Tweede 
of derde generatie…) Ook foto’s zijn welkom.

Ik wens U allemaal veel gezondheid toe, wees 
voorzichtig i.v.m. besmettingsgevaar. Ik hoop, 
van ganser harte, dat dit, wanneer u dit leest, 
al geschiedenis is.

Ds. Willem Boon

Kerkentour
Raad van Kerken

De  Raad  van  kerken  Nijmegen  organiseert  door 
de  jaren  heen  een  kerkentour.  Twee  keer  per 

jaar  wordt  u  uitgenodigd  om  kennis  te  maken 
met  één  van  de  lidkerken.

Deze keer nodigt 
de Nederlandse Ge-
reformeerde Kerk 
in Nijmegen u uit 
voor een in-
formatieve en 
gezellige avond.

Dinsdag 14 april om 19:45 in de Maranathakerk, 
aan de Steenbokstraat 86.

Kerngesprek
na de dienst 17 mei

In verband met de coronacrisis ging het kern-
gesprek op zondag 15 maart niet door omdat 
veel mensen niet konden komen. Op zondag 
17 mei willen we dit proberen in te halen.

Na de dienst gaan we met elkaar in gesprek 
over de ontwikkeling van onze kern in Nijmegen.
Na de koffie gaan we aan de hand van gespreks-
vragen met elkaar in gesprek over wat we 
waarderen en wat we missen in de kern.
Ook gaan we onze ervaring met de diensten 
evalueren.

De bijeenkomst sluiten we af met een gezamen-
lijke lunch.

ONDERVOORBEHOUDin verband met corona

ONDERVOORBEHOUDin verband met corona
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Collectes
voor  de  komende  tijd:

12 april: NLG Indonesie en Nias. Hier on-
dersteunt het Luthers Genootschap in samen-
werking met anderen verschillende projecten.

26 april:  Traumahulp aan slachtoffers van 
Boko Haram. In Noord Nigeria lijden de men-
sen zwaar onder de terreur van de islamitische 
terreurgroep Boko Haram en criminele 
nomadengroepen. Ze branden hele dorpen plat. 
De Nigeriaanse Raad van Kerken leert vrijwil-
ligers in lokale kerken hoe ze slachtoffers het 
beste kunnen helpen om grote trauma’s te ver-
werken en om hun leven voort te zetten on-
danks hun trauma.

10 mei: Stichting Ds. Pieter Groote Fonds. 
Dit fonds kan o.a. studiefinanciering geven aan 
jongeren   ter voorbereiding tot de academi-
sche studie met het oogmerk predikant te 
worden in een Evangelisch Lutherse Gemeente 
van de Protestantse kerk in Nederland. Daar-
naast het beschikbaar stellen van onderwijs 
aan een wetenschappelijke instelling voor het 
studievak Lutherana.

24 mei: Eigen diaconie.

Paasgroetenactie 2020.
Vanuit de protestantse kerk in Nederland stu-
ren gemeenteleden ook dit jaar paasgroeten-
kaarten aan gevangenen in Nederland en 
Nederlandse gevangenen in het buitenland. De 
afbeelding op de Paaskaart wordt onder leiding 
van een justitiepredikant door gevangenen zelf 
ontworpen. Er werd een kruis van takken ge-
maakt, met als tekst: Opstandig hout. Pasen, 
verhaal van de Levende.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze 
kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets 
persoonlijks op staat. Ook al weet u niet pre-
cies wie deze kaart krijgt, toch mag u ervan 
overtuigd zijn dat het feit dat er aan hen ge-
dacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. 
Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaar-
ten in de kerkdienst in de gevangenis worden 
uitgedeeld. Het doet goed als mensen je door 
een kaart een hart onder de riem steken.
Ook onze gemeente doet dit jaar weer mee.  
Als u ook kaarten wilt sturen neem dan con-
tact op met mij op.

Keety Mulder

Mijn  namasté
Ooit  meegekregen  van  mijn  Indiareizen  door 

het  zuiden  van  dit  enorme  werelddeel.  Daar 
wonen  een  miljard  Hindoes  en  Boeddhisten. 
Christenen?  een  handjevol.  Wonderlijk  dat  ook 
de  Christenen  rituelen  uit  de  andere  godsdien
sten  gebruiken.  Zo  zagen  we  onze  pleegzoon  Vij
ay  een  Mariabeeld  in  een  katholieke  kerk  behangen 
met  bloemslingers.

De begroeting namasté betekent zoveel als “Ik 
begroet het goddelijke in jou”. Ik gebruik het 
onder meer in een opdracht in een cadeau-
boekje. Bij het live uitspreken maak ik er ook 
nog dat mooie gebaar bij met mijn armen en 
handen. Kijk, dat is wat anders dan dat vaak 
enorme cliché met die drie kussen’. Ooit maak-
te ik een vriendin erg boos toen ik haar drie 
kussen met slechts één kus beantwoordde en 
dit er bij vermeldde.

Bij mijn begroeting houd ik de ogen van de 
ander even vast. Zodoende kan bij ontvankelijk-
heid van de ander zijn ziel een beetje zicht-
baar worden.
Namasté,

Jan Hilhorst,
gast lid van de kern Eindhoven

ONDERVOORBEHOUDin verband met corona
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Tongentaal
van het luchthavenpastoraat Eindhoven

Er  kwam  een  jonge  man  de  gebedsruimte  bin
nen  die  vroeg,  mag  ik  hier  bidden?  Natuurlijk 

daar  is  het  voor  bedoeld.  Hij   ging  in  een  stoel   zit
ten,  deed  zijn  ogen  dicht  en  begon  geluiden  voort 
te  brengen.  Het  was  geen  taal,  het  waren  klan
ken  zonder  betekenis  (in  mijn  oren).  Het  duurde 
twintig  minuten  (ik  heb  dat  bijgehouden).

Zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Toen het 
was afgelopen deed hij zijn ogen open en zag 
mijn verbazing. Hij zei dat het tongentaal was. 
Toen begon hij te vertellen over de bap-
tistengemeenschap waar hij lid van was en gaf 
mij daar een kaartje van. Hij vond dat ik maar 
eens aansluiting moest zoeken bij een dergelij-
ke gemeenschap bij mij in de buurt en was erg 
overtuigd van het heil dat daar te vinden is. Ik 
heb hem bedankt en een goede reis gewenst.

Het is bijzonder mensen te ontmoeten die op 
uiteenlopende manieren uiting geven aan hun 
geloof. Maar ik ben toch blij dat ik hoor bij een 
kerk waar mensen mogen zoeken en aarzelen.

Mirjam van Nie

8 maart 2020

Gezien  door  de  ogen 
van  een  vrouw

Een  half  jaar  geleden  kreeg  ik  plotseling  een 
zwaar  hartinfarct.  Ik  ben  toen  gedotterd.  Uit

stekend  geholpen  door  de  hartchirurgen  van  het 
Catharina  Ziekenhuis.  Daarna  vier  weken  op
knappen  in  het  Maxima  Medisch  Centrum  in  Veld
hoven.

Intussen zijn mijn ogen slechter geworden. Ik 
heb “Macula droog” en ik word heel slecht-
ziend. Nu zie ik nog de helft. Toch gaat het iets 
beter. Ik ga naar mijn klassieke balletles, die 
volgens de cardioloog als hartrevalidatie dient. 
Heel blij ben ik hiermee.

Soms kom je iets moois tegen. Kort geleden 
ving ik een bijzonder gesprekje op tussen een 
interviewer en een paar kinderen van zo’n 7 
jaar in een christelijke basisschool ergens in 
Nederland. Een meisje met een hoofddoekje 
op haar hoofdje werd aangesproken. De jour-
naliste vroeg haar: “Is het niet een beetje vreemd 
voor jou om als islamitisch kind op een christelij-
ke school te zitten?”

“Nee hoor”, zei het meisje, “ik heb hier mijn 
vriendinnetjes in de klas. Het maakt voor ons 
niet uit, alleen gaan wij met bidden altijd op 
de grond zitten, en de anderen blijven staan. 
Het gaat er om, als je maar een geloof hebt!”.

Sonja de Kort
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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@@lluutthheerrsszzuu iiddnneeddeerrllaanndd ..nn ll   

ds. W.J.H. Boon

 06-4070 4017

Birder Strasse 16
52538 Selfkant-Höngen (D)

NIEUW e-mailadres:

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

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
NL43 RABO  0373 7412 51
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
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Heusden

Putterstraat 32
Heusden

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

7 april - Passiestonde
Aanvang 19:00 uur

8 april - Passiestonde
Aanvang 19:00 uur

12 april - Pasen
drs. E.E. Aarsen [A'dam]

26 april - Misericordia Domini
ds. T. Broekema [Zutphen]

10 mei - Cantate
drs. E.E. Aarsen [A'dam]

24 mei - Exaudi
ds. L.E. Vos [Zwolle]

Eindhoven

Dommelhoefstraat 1A
Eindhoven

Aanvang 09:30 u.
(tenzij anders vermeld)

9 april - Witte Donderdag
ds. S. Coenradie

Aanvang 19:00 uur
DoRELu

10 april - Goede Vrijdag
ds. S. Freytag

Aanvang 19:00 uur - DoReLU

11 april - Stille Zaterdag
ds. A-C. Thimm-Stelwagen

Aanvang 19:00 uur - DOReLu

12 april - Pasen
ds. S. Coenradie en

ds. R. v. Andel
Aanvang 10:30 uur - DORELU

19 april - Quasimodo Geniti
Lekendienst

Voorbereid door gemeenteleden

26 april - Misericordia Domini
ds. S. Freytag, ds. B.J. v. Haarlem 

en pastor L. v. Straaten
Aanvang 10:00 uur

Dienst met Oecumenisch Beraad.
In de Oud Katholieke kerk



KERKDIENSTEN

10 mei - Cantate
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

17 mei - Rogate
dr. T. Akerboom [Nijmegen]

24 mei - Exaudi
ds. S. Freytag

ONDERVOORBEHOUDin verband met corona
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ZuidLimburg

Meezenbroekerweg 70
Heerlen

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

09 april - Witte Donderdag
en

10 april - Goede Vrijdag
in De Ark te Landgraaf

Aanvang 19:30 uur

12 april - Pasen
ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

26 april - Misericordia Domini
Leespreek.

10 mei - Cantate
ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

24 mei - Exaudi
voorganger n.n.b.

Bergen  op  Zoom

donderdag  1 4  mei,  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)

9 april - Witte Donderdag
ds. S. Freytag

Aanvang 19.30 uur
Viering Heilig Avondmaal

10 april - Goede Vrijdag
ds. W.J.H. Boon

Aanvang 19.30 uur

12 april - Pasen
ds. S. Freytag

19 april - Quasimodo Geniti
ds. P.K.A. Akerboom-Roelofs

3 mei - Jubilate
ds. P.K.A. Akerboom-Roelofs

17 mei - Rogate
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

KERKDIENSTEN

ONDERVOORBEHOUDin verband met corona
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lutherszuidnederland.nl

Lutherse

WOORDZOEKER
Zoek de volgende 22 woorden

Horizontaal, Verticaal
of Diagonaal:

avondmaal
avondmaalswijn

belijdenis
bijbelkring

brabant
dominee

dopen
eindhoven
eredienst

gesprekskring
heerlen
heusden

hoofddienst
kerk

kerkbalans
kerkblad

kinderkerk
koffiedrinken

lector
nijmegen
psalmen

zuidnederland

Hoe  werkt  het
Zoek een woord in de puzzel.
Dat kan horizontaal of verticaal staan maar ook omgekeerd.
Streep die woorden door.
Als u alle woorden gevonden heeft blijven er letters over.
Die vormen een zin en dat is de oplossing.

Stuur de oplossing vóór 27 april in een e-mail met uw naam en 
adres naar de redactie: redactie@lutherszuidnederland.nl
Uit de goede inzenders wordt een leuke prijs verloot.
De winnaar staat in de volgende Lutherroos.


