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Bij  de  Voorplaat

"Pinksteren ", was de vraag aan Jouk Boon. 
"Kan jij daar nog een keer iets voor maken?".

Het resultaat ziet u op de voorpagina.
Geweldig!
Jouk, heel erg bedankt voor je bijdrage.

Van  de  Redactie
Alles  gaat  anders.  Zaten  de  twee  redacteu

ren  voorheen  een  hele  dag  naast  elkaar 
achter  drie  computerschermen  om  de 
Lutherroos  op  te  maken  ...  nu  zitten  we  elk 
thuis  achter  de  computer.  Om  u  een  kijkje  te 
geven  hoe  dat  nu  gaat.

Het opmaakprogramma om de Lutherroos 
samen te stellen draait op de grote com-
puter bij Dick.
Via een programma om op afstand te werken 
zit ondergetekende achter zijn grote com-
puter met het beeld van Dick z'n computer 
op het scherm.
Zo kunnen we toch samenwerken. Alleen 
kan er maar één tegelijk op het toetsenbord 
typen en de muis bedienen. Dat vereist 
toch nog wel wat handigheid.

Om daarbij goed te kunnen overleggen, 
hebben we daarnaast allebei een laptop 
aanstaan met een webcam en zijn we ver-
bonden via het programma Zoom. Dat 
maakt het samenwerken en overleggen 
een stuk eenvoudiger. Je ziet elkaar en dat 
helpt enorm.
Deze uitgave hebben we op die manier 
voor het grootste deel in één dag werken 
kunnen samenstellen.

Het grappige is dat één van ons dus ook 
met een laptop op de camping zou kunen 
zitten. Als dat al mogelijk zou zijn.
Maar ja ... dat kan nog even niet.

We maken nu elke week een "zondags-
videobericht". Dat is erg veel werk, maar 
het is de moeite dubbel en dwars waard.
Kijk maar eens op de website:
www.lutherszuidnederland.nl
Je kunt de video's ook vinden op 
ons YouTube-kanaal.
Zoek op YouTube naar
"Luthers Zuid-Neder-
land".
De filmpjes duren elk
ongeveer 15 minuut-
jes.
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Wilt u ook de Lutherroos ontvangen?

U kunt altĳd contact opnemen met één van de predikanten.

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

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)
Martin de Groot (eindredacteur)
Susanne Freytag (lid)
Willem Boon (lid)
Irene Oosterveer (tekstcorrectie)

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 15 juni 2020.
Die editie geldt voor de periode
van 12 juli - 6 september 2020.
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Meditatie:

Pinksteren

D
e  leerlingen  van  Jezus  waren  met 
Pinksteren  allen  bij   elkaar  in  een  huis. 
Zo  begint  het  verhaal   van  Pinkste
ren.  Ik  denk  dan  meteen  jaloers:   "Zij  

mogen  gezellig   met  zijn  allen  in  een  huis  bij   elkaar 
komen".  Dat  is  nu  juist  wat  we  in  deze  tijd  zo 
moeten  missen.

We zijn in deze tijd bijna opgesloten in onze 
huizen, aan huis gekluisterd. Wij zijn afgeslo-
ten van de nabijheid van anderen, terugge-
worpen op onszelf, op onze vier muren. We 
prijzen ons dan gelukkig als we bij ons huis 
een buiten, een balkon of tuin hebben. We 
blijven in deze tijd zo veel mogelijk binnen 
omdat we bang zijn elkaar ongewild te besmet-
ten.

De discipelen konden wel bij elkaar komen 
maar op dat moment waren ook zij bang Bang 
voor de wereld buiten hen. Ze zochten steun 
bij elkaar. Zij waren op dat moment een heel 
klein groepje van mensen die in de ban van 
Jezus, in de ban van God en geloof waren ge-
raakt en geloofden in zijn opstanding. Daar ge-

looft toch niemand anders in – dachten zij. 
Jezus was ten hemel gevaren, hij verscheen 
niet meer onder hen. Niemand zal begrijpen 
wat zij hebben meegemaakt.

Dat opgesloten zijn in jezelf, in je huis, in je 
eigen leven dat zie je terug in de gesloten ogen 
op dit schilderij van het pinkstergebeuren. Hoe-
wel de leerlingen en Maria hier dicht bij elkaar 
zijn, zijn ze in zichzelf gekeerd. Ieder voor zich-
zelf, geconcentreerd in zichzelf. Nu ik dat zo 
zie, denk ik dat we vóór deze corona-tijd, toen 
we nog ongehinderd bij elkaar konden komen, 
ook vaak net als zij in ons zelf gekeerd waren. 
Week na week leren we gaandeweg wat we 
werkelijk moeten missen als we de onderlin-
ge nabijheid moeten ontberen. Misschien le-
ren we hierdoor de nabijheid met anderen veel 
meer waarderen.

En dan gebeurt er iets in dat huis waar de leer-
lingen bij elkaar waren. Zo maar uit het niets 
vindt de uitstorting van de Heilige Geest plaats. 
De Heilige Geest kunnen we ons moeilijk voor-
stellen. Je kunt die Heilige Geest niet zien, al-

leen voelen. Dat niet kunnen zien is 
hier sprekend uitgebeeld. Je ziet de kop 
van de vogel niet, die vogel is het teken 
van de Heilige Geest. De vuurkracht, 
de warmte, de energie, de stralen van 
de Heilige Geest komen vanuit de hemel 
voor de leerlingen niet zichtbaar van 
boven en achteren naar hen toe. Jezus 
heeft de Heilige Geest ook eens met de 
wind vergeleken omdat deze net zo on-
grijpbaar is. De Heilige Geest is als een 
kracht die je van achteren steunt en 
een duwtje geeft.

Ik moest bij deze kracht in je rug den-
ken aan wanneer ik fiets met de wind 
in de rug. Je voelt de wind niet. Je merkt 
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Wanneer u geen prijs stelt om bij de 

verjaardagen genoemd te worden 

kunt u dit doorgeven aan de redactie.

alleen dat het fietsen wel erg makkelijk gaat. 
Het gekke is, dat je dan denkt dat je zelf zo lek-
ker hard fietst. Pas op de terugweg, wanneer 
je de tegenwind voelt, merk je hoezeer de wind 
je tijdens de heenweg vooruit heeft geduwd.

Zo ging het ook met de leerlingen van Jezus. 
Zij werden door de Geest de wereld in gestuurd 
om het verhaal van wat zij met Jezus hebben 
meegemaakt door te vertellen. Zij werden aan-
gevuurd om wat ze hadden ervaren door te 
geven aan anderen. Zij deden hun ogen open, 
gingen de wereld in en vertelden wat ze met 
Jezus hadden meegemaakt.

Daar gaat het met Pinksteren om. Ga niet bang 
in je huis zitten maar blijf het verhaal van Jezus 
en het geloof doorvertellen zodat het de hele 
wereld rond gaat. Zo worden ook wij aangevuurd 
om het verhaal van het geloof in Jezus Christus 

te blijven doorvertellen. Daarvoor hebben we 
twee dingen nodig: dat we werkelijk openstaan 
voor de mensen om ons heen, dat wil zeggen 
dat we onze ogen open hebben. En als tweede 
dat we bereid zijn hun taal te leren spreken.

De Heilige Geest schenkt ons de creativiteit en 
inspiratie om over te brengen wat ons in het 
geloof heeft geraakt, het vuur dat in ons is gaan 
branden over te brengen. Maar om zelf verbon-
den te blijven met de ons inspirerende Heili-
ge Geest daar is het goed voor om soms de ogen 
te sluiten en stil te worden. Dat zijn de momen-
ten om goed te luisteren naar wat de Heilige 
Geest ons wil laten doen.

Vanaf Pinksteren zijn wij nodig om het vuur 
van Pinksteren niet te laten doven. Toch is het 
de Heilige Geest die ervoor zorgt dat het vuur 
van het geloof blijft doorgaan en overspringt 

van de ene mens op de andere.

Het is dan inspirerend te 
mogen lezen van de drie twin-
tigers die hun geloof willen 
belijden, waarvan twee ook 
gedoopt gaan worden. Deze 
doop- en belijdenisdienst 
staat gepland op 21 juni in 
Nijmegen. Het is jammer dat 
op het moment van schrijven 
nog niet bekend is hoe het 
na 20 mei verder gaat met de 
corona-maatregelen. We hou-
den u via de nieuwsbrieven 
op de hoogte.

De Heilige Geest laat zich 
door geen maatregelen te-
genhouden en blijft mensen 
inspireren!
Een gezegend Pinksterfeest 
gewenst,

Ds. Susanne Freytag

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

27-mei	 86	 Mevr. B.L. Boer - Winkelman	 Brunssum

30-mei	 90	 Mevr. E. Hovingh - Kuitert	 Eindhoven

1-jun	 81	 Dhr. K.F.K. Schössow	 Eindhoven

1-jun	 88	 Mevr. O.M.D. van der Horst - Veeneman	 Malden

2-jun	 86	 Mevr. E.E. Bobke	 Hulsberg

2-jun	 86	 Mevr. J.C.S. Kuipers - van Eenennaam	 Nijmegen

3-jun	 80	 Mevr. M.M. Kranenburg - Kuhl	 Halsteren

9-jun	 82	 Mevr. L.J.K. Becht - van Zweden	 Bergen op Zoom

11-jun	 75	 Mevr. L.M. Henriksson	 Malden

17-jun	 86	 Mevr. B. Henning - Brossonn	 Bergen op Zoom

17-jun	 93	 Mevr. P.C. Bleijenberg - Horman	 Zevenbergen

18-jun	 84	 Mevr. J.M.C. Hulsbergen - Hovingh	 Eindhoven

18-jun	 85	 Mevr. I. van den Berg	 Reuver

23-jun	 81	 Dhr. F.E. Moossdorff	 Gendt

24-jun	 85	 Mevr. E.F.M.M. Hofman	 Eindhoven

29-jun	 83	 Mevr. E.E. Pahl - Schaller	 Maastricht

29-jun	 80	 Mevr. A. Dumont - Paulusma	 Brunssum

5-jul	 83	 Dhr. F.J. Bongers	 Hoensbroek

8-jul	 80	 Mevr. H. Boesch	 Nuth

12-jul	 84	 Dhr. W.J. de Lange	 Waalre

12-jul	 80	 Mevr. H. Vilmar	 Hoensbroek
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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.

Landplaag
Gedraag  je  tijdens  de  landplaag  als  iemand  die 

graag  een  grote  stadsbrand  wil   helpen  blus
sen.  Want  wat  is  de  landplaag  of  pest  anders  dan 
een  vuur,  dat  niet  hout  en  stro,  maar  lichaam  en 
leven  opvreet.

En redeneer zo: welnu, de vijand heeft door 
Gods beschikking venijn en dodelijke ziektes 
in ons midden gestuurd; daarom wil ik God 
bidden dat Hij ons genadig wil zijn en ons wil 
beschermen. Daarnaast wil ik ook helpen met 
het uitroken, de lucht helpen verversen, medi-
cijnen geven en nemen, plaats en persoon 
mijden waar men mij niet nodig heeft, opdat 
ik niet mijzelf zal verwaarlozen en bovendien 
misschien ook vele anderen zou aansteken en 
besmetten, opdat ik niet door mijn nalatigheid 
de oorzaak van andermans dood zou zijn.

Doelt God echter op mij, dan zal Hij mij wel 
weten te vinden. In dat geval heb ik toch ge-
daan wat Hij me heeft aangegeven om dat te 
doen en ben ik niet schuldig aan mijn eigen 
dood of aan de dood van andere mensen. Waar 
echter mijn naaste mij nodig heeft, wil ik geen 
plaats of persoon mijden, maar onbezorgd gaan 
en helpen, zoals al eerder is gezegd. Kijk, dat 
is een echt godvrezend geloof, dat niet roeke-
loos of brutaal is en God ook niet verzoekt.
(Open brief, 1527; WA 23, 364/5:26 – 366/7:9; 
Duits)
Uiteraard heeft Luther ook iets te berde ge-
bracht over dat wat wij op de dag van vandaag 
beleven, een epidemie of een landplaag, globaal 

gezien een pandemie. Want landplagen, dus 
ziektes met een hoog aantal besmettingen, 
hoorden in de middeleeuwen en vroege nieu-
we tijd bij het alledaagse leven van mensen. 
Wat de mensen toen de pest noemden was 
echter niet altijd dezelfde ziekte maar het re-
sultaat van verschillende ziekteverwekkers, 
misschien waren er toen al coronavirussen.

Wij weten vandaag ook hoe mensen in vroege-
re tijden ermee zijn omgegaan, hoe de (meest-
al stedelijke) overheden probeerden de situatie 
te beheersen (quarantaine, contactverbod, hy-
giëne) om uiteindelijk weer door te gaan met 
het alledaagse leven ondanks het gevaar van 
besmetting, dus met handel en ambacht, noem 
maar op.

Deze ervaringen zijn op grond van de vooruit-
gang in de hygiëne en het hygiënisch bewust-
zijn inmiddels blijkbaar uit het collectieve 
geheugen verdwenen, maar echt nieuw zijn 
noch de ervaringen die wij vandaag de dag op-
doen noch de zoektocht naar maatregelen die 
de besmetting beheersbaar kunnen maken niet.
Voor een Godgelovig mens rijst op dat moment 
de vraag, wat heeft God ermee te maken en 
hoe moet ik me gedragen om niet tegen Gods 
wil te handelen.

In Luthers tijden waren er al veel vrome men-
sen die meenden dat een landplaag die niet 
door menselijk handelen veroorzaakt leek te 
zijn bij God vandaan komt, als straf of als be-
proeving. En het leek in de visie van die men-
sen vroom en godvruchtig te zijn om gewoon 
God alleen te laten werken, niet te proberen 
de landplaag te onderdrukken of zichzelf te 
beschermen, maar de landplaag zijn gang te 
laten gaan.

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. 
Dit  keer  niet  een  letter  van  het  alfabet  maar  een 
actuele  reactie  op  de  huidige  crisis.
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Luther heeft hier een heel genuanceerde visie op.

Allereerst, de landplaag is een middel van de 
duivel (de vijand) om de mensen te doden en 
het liefst snel zodat ze geen gelegenheid hebben 
om boete te doen en om te keren tot God. Daar-
mee personificeert Luther het kwaad, maar dat 
heeft echter geen verdere gevolgen voor zijn 
denken. Hij heeft daar geen demonologie aan 
verbonden, geen leer over de duivel of magi-
sche bezweringen. Het gaat slechts erom het 
overweldigende kwaad terug te voeren op ie-
mand die machtig en kwaadwillig is en dat is 
dan de vijand of de duivel.

Ten tweede is Luther er wel van overtuigd dat 
ook deze kwaadwillige vijand of het kwaad niet 
buiten de machtssfeer van God werkzaam kan 
zijn. En toch vermijdt Luther te zeggen dat de 
landplaag voortkomt uit Gods wil. Gods wil 
kennen wij niet, kunnen hem ook niet aflezen 
uit de gebeurtenissen; want om Gods wil te 
kunnen weten zouden wij moeten begrijpen 
waartoe dit en dat dient, wat de bedoeling van 
de gebeurtenissen is. Wij kunnen dat niet we-
ten omdat God het niet heeft geopenbaard. Bo-
vendien kunnen wij niet in de toekomst kijken, 
kennen wij de uitkomst niet van dat wat nu 
gebeurt, dus ook niet het doel ervan. Omdat 
echter de landplaag door de beschikking van 
God gebeurt, is Hij ook degene die je in het ge-
bed moet benaderen. En daarom mag je God 
ook wel bidden om jezelf en jouw dierbaren 
te beschermen tegen de woede van de duivel.

Ten derde is Luther ervan overtuigd dat ook de 
rede een goede gave van God is. Daarom moe-
ten wij daarvan ook gebruik maken en dus al-
le maatregelen nemen waardoor de mensen 
zichzelf kunnen beschermen. Dat staat niet in 
tegenspraak tot het gebed, maar juist in het 
verlengde ervan. Hoe zou je God om bescher-
ming kunnen bidden en je wilt niet de midde-
len gebruiken die Hij al door de wetenschappen 
ter beschikking heeft gesteld: hygiëne, medi-
cijnen en „physical distancing“? Het gaat im-
mers niet alleen om mijn eigen gezondheid en 
leven, maar om het leven en de gezondheid 
van alle anderen. Het gebruiken van de midde-
len is mijn christelijke verantwoordelijkheid.

Ten vierde is Luther niet bang, dat hij God zou 
kunnen tegenwerken als God zou willen dat 
hij overlijdt: „Hij zal mij wel weten te vinden“! 
De mens kan God niet tegenwerken en daar-
om mag en moet de mens gerust de middelen 
gebruiken die hem ter beschikking staan. En 
pas dan, wanneer je alles hebt gedaan om niet 
ten onder te gaan, dan weet je dat het God is 
die op jou doelt.

Ten vijfde is Luther wel bereid zieke mensen 
ook actief en fysiek te helpen en dus ook risi-
co te lopen besmet te worden. Daarin ziet hij 
zijn plicht als christen; en dat roept wel de 
vraag op of wij niet ook iets minder bang mogen 
zijn, om mensen die ons nodig hebben, bij-
voorbeeld stervende, ondanks alle coronamaat-
regelen – nabij – te begeleiden.

Markus Matthias

Collecte

De  diaconale  collecte  is  elke  week  bestemd 
voor  een  ander  doel.  In  plaats  van  in  de 

kerkdiensten  collecteren  we  nu  op  een  andere 
manier.  Het  collectedoel   staat  in  de  zondags
brief  vermeld  en  op  de  website.
Scan de QR-code en u komt direct op de 
betaalpagina voor de collecte.
U kunt hiermee heel eenvoudig, via iDEAL, 
uw bijdrage aan deze collecte geven.
Maar u kunt ook gebruik maken van de link 
die u kunt vinden op onze website:
www.lutherszuidnederland.nl

U komt dan op een 
betaalpagina waar 
u de hoogte van 
uw gift kunt kie-
zen.

Vergeet ook de 
kerk niet:
Uw gift voor het 
werk van de 
Lutherse gemeente Zuid-Nederland kunt u 
overmaken naar
NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-
Nederland.
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De  liturgie
Deel 7 en slot van een serie bijdragen
over de liturgie en haar diverse onderdelen.

Zending en zegen

N
a  de  viering  van  het  avondmaal  loopt 
de  dienst  snel   ten  einde.  We  verke
ren  nog  in  goddelijke  sferen  maar 
God  stuurt  ons  vriendelijk  weer  te

rug  het  leven  in.  Voor  nieuwkomers  daarentegen 
is  dit  een  vreemd  gebeuren.  De  voorganger  strekt 
zijn  handen  uit  en  spreekt  een  onbekende  tekst 
uit.  Ik  neem  u  mee  door  de  afsluiting  van  de  dienst.

Lied
Het lied aan het einde van een dienst gezongen 
wordt vaak ook het slotlied genoemd. Op dat 
moment neemt het lied de gemeente mee in 
een actieve rol. Nu komt het weer op ons aan, 
wat wij gaan doen met wat we in de dienst 
hebben ervaren. Daarom gaat men bij dit lied 
al staan.

Dismissio  (heenzending)
In de dienst hebben we veel ontvangen, nu is 
het tijd om te gaan. De heenzending stuurt ons 
van binnen naar buiten. We gaan met een op-
dracht, met een zending, een missie. ‘Ga heen 
in de vrede van de Heer’ zingt de voorganger 
en de gemeente antwoordt met ‘God zij lof en 
dank’. We worden heengezonden met een op-
dracht om de goddelijke zegen die we ontvan-
gen ook weer door te geven aan anderen.

Zegen
We vertrekken uit de dienst en mogen weten 
dat we niet alleen zijn. God gaat met ons mee. 
God zegent ons. In de zegen gebeurt iets. Ons 
leven wordt onder de zegen van God gesteld. 
Wat er precies gebeurt is moeilijk in woorden 
te vatten. Zegen schenkt levenskracht. Zegen 
is Gods goede woord over je leven en is kracht 
ten goede. De voorganger spreekt de woorden 
maar het is God die zegent. 
Daar hoort een gebaar bij. De voorganger legt 
de handen op zoals bij inzegeningen maar nu 
voor de hele gemeente. Het wordt dan een om-
armend gebaar. 
Het woord zegen komt van het Latijnse woord 
signare en betekent 'van een teken voorzien'. 
Je herkent dit terug in het Engelse woord ‘sig-
nature’ handtekening. Zo wordt soms de ze-

gen afgesloten met een kruisgebaar, waarin de 
gemeente met het kruisteken wordt getekend.

De hervormer Luther vroeg zich af welke 
woorden Jezus bij het zegenen heeft gesproken. 
In het Bijbelboek Numeri 6:24-26 geeft God 
aan Mozes de opdracht: zeg tegen de priester 
Aaron dat hij het volk moet zegenen met de 
woorden:
De HEER zegene u, en behoede u! De HEER doe Zijn 
aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEER 
verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!

Zo is dit een veel gebruikte bewoording van de 
zegen in de protestantse kerken geworden. De 
reformatie hechtte aan Bijbelse bewoordingen. 
Naast deze zegenwoorden wordt ook regelmatig 
de woorden uit 2 Korintiërs 13:13 of Filippenzen 
4:7 gebruikt. Daarnaast zijn er ook nog vrije 
bewoordingen van de zegen ontstaan.

Amen
Wij worden door de zegen geraakt. Ons ant-
woord is kort en krachtig ‘Amen’ of drie maal 
‘Amen’. De betekenis van het woord ‘Amen’ is 
een bevestiging: Ja, zo zal het zijn.

Postludium  (naspel)
Het orgelnaspel is een moment om het gebeu-
ren te laten bezinken, dan gaat men nog even 
zitten. Een andere functie van het orgelspel is 
dat het de gemeente begeleidt bij het naar bui-
ten gaan.Dan mist men wel een deel van de 
muziek. Soms blijven gemeenteleden nog even 
staan om naar de muziek te blijven luisteren.
Soms staat de voorganger bij de uitgang om de 
gemeenteleden bij de uitgang nog persoonlijk 
te groeten. Het elkaar daarbij de hand geven 
zal in de komende tijd achterwege blijven.

Tot  slot
Hiermee eindigt de gang door de liturgie. Ik 
hoop dat deze korte aantekeningen en om-
schrijvingen bij elk onderdeel van de liturgie 
ons beleven verdiept, van wat er in de liturgie 
gebeurt.

ds. Susanne Freytag
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Het  coronavirus  heeft  ook  onze  kerkenraad 
overvallen.  Onverwachts  moesten  we,  o.a.  op 

advies  van  de  Protestantse  kerk,  besluiten  om  in 
al   onze  kernen  de  kerkdiensten  en  de  bijeenkom
sten  af  te  gelasten.  Eerst  tot  eind  april   en  later 
tot  1   juni.

En wat zouden we kunnen doen om toch in 
contact te blijven met onze gemeenteleden. 
Per fiets gaat moeilijk, omdat ons grondgebied 
vrijwel geheel Zuid-Nederland bestrijkt.
Ons huidige gemeenschappelijke communi-
catiemiddel is de Lutherroos. Maar die ver-
schijnt slechts zeven keer per jaar.

Met wat brainstormen op afstand besloten we 
om wekelijks een zondagsbrief rond te mailen 
naar de bij ons bekende emailadressen. Daar-
mee konden we eenderde van onze gemeentele-
den bereiken. Daarnaast zullen we in de 
Lutherroos en op de website een oproep plaat-
sen om hun emailadres op te geven. Ook zul-
len we gemeenteleden vragen de zondagsbrief 
zelf uit te printen en bij leden in de omgeving 
in de bus te doen. 

Onderstaand alle door ons geïnitieerde activi-
teiten om de coronacrisis door te komen.

Zondagsbrief
Vanaf 15 maart wordt wekelijks de zondags-
brief gemaild, waarin de overdenking van die 
zondag staat. Ds. Willem Boon en ds. Susanne 
Freytag zullen deze overdenking om beurten 
gaan verzorgen en ds. Fia Tempelaar zal ook 
haar bijdrage hier aan gaan leveren.

Videobericht  overdenkingen  op  YouTube
Vanaf eind maart kunt u de overdenkingen ook 
op het beeldscherm volgen en wel via YouTube. 
Onze Lutherse gemeente heeft nu haar eigen 
YouTube-kanaal: Luthers Zuid-Nederland. Ook 
kunt u deze video-berichten oproepen via de 
link in de gemailde zondagsbrief of vanaf de 
voorpagina van onze website
www.lutherszuidnederland.nl
Deze overdenkingen worden gemiddeld hon-
derd keer bekeken. Er wordt hard gewerkt om 
dit technisch allemaal mogelijk te maken. Eerst 

begonnen we met de opnamen in de pasto-
rieën en nu zijn we ook in onze kerkgebou-
wen opnamen aan het maken. Met grote dank 
aan Martin de Groot. 

Extra  uitgave  voor  de  Stille  Week  en  Pasen
Toen duidelijk werd dat er met Pasen geen 
openbare diensten gehouden zouden worden, 
is er besloten om een extra uitgave voor de 
Stille Week en Pasen te maken: de Kruisweg. 
Dit aan de hand van de schilderijen van Jouk 
Boon, die daarmee het verhaal van de kruisi-
ging, dood en opstanding naar het heden wist 
te brengen. Dankzij dit boekje hebben we al 
onze leden kunnen bereiken. Ook is deze uit-
gave aan alle dienstdoende lutherse predikanten 
verstuurd. De boekjes zijn nu op, maar op de 
website kunt u die wel downloaden.

Vergaderen 
Nu de tijd wat langer wordt dat we elkaar niet 
kunnen ontmoeten, wordt er ervaring opge-
daan met het video-vergaderen met het pakket 
Zoom. Het werkt met een simpele link in de 
mail en wie geen computer heeft, kan zelfs te-
lefonisch meedoen.

Collecten
Een volgende vraag was: hoe verder met de 
collecten. Besloten is om collectedoel en 
rekeningnummer in de zondagsbriefen op de 
website te vermelden. Sinds eind april is het 
ook mogelijk om op de welkomstpagina van 
onze internetsite een link aan te klikken om 
met iDeal uw collectegeld over te maken.

Pastoraat
Veel pastoraat gebeurt nu al telefonisch. Ook 
onze gemeenteleden zijn daarin heel actief en 
bellen regelmatig andere gemeenteleden.

Hoe  verder
Een voorstel is om met het pakket Zoom te 
gaan experimenteren met kerkdiensten, ves-
pers en gespreksgroepen.
En heeft u zelf ook ideeën, laat ons dat dan weten.

Tom Tempelaar

Uit  de  kerkenraad



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.
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Lutherse  Woordzoeker  2

De  oplossing  van  de  puzzel   uit  de  vorige  editie  is:
In  Christus  zijn  we  ook  in  deze  onzekere  tijden  met  elkaar  verbonden.
Uit de goede inzendingen werd de winnaar getrokken:
Annegret  Hoyer
Gefeliciteerd! De prijs wordt haar toegezonden.

Hoe werkt het
Zoek een woord in de puzzel. Dat kan horizon-
taal of verticaal staan maar ook omgekeerd. 
Streep die woorden door. Als u alle woorden 
gevonden heeft blijven er letters over. Die vor-
men een zin en dat is de oplossing. 
Stuur de oplossing vóór 15 juni in een e-mail met uw naam en 
adres naar: redactie@lutherszuidnederland.nl
Onder de goede inzenders wordt een leuke prijs verloot.
De winnaar staat in de volgende Lutherroos.

Antependium
Avondmaal

Avondmaalswijn
Belijdenis

Bergenopzoom
Bijbelkring

Brabant
Broodenwijn

Dominee
Dopen

Eindhoven
Eisleben
Eredienst
Heusden

Hoofddienst
Huisdienst

Kerk
Kerkbalans
Kerkblad

Kerkdienst
Kerkklokken

Kerkorgel
Kinderkerk

Koffiedrinken
Kruis
Lector

Liturgie
Lutherroos

Martinluther
Nijmegen

Overdenking
Paaskaars

Pasen
Pinksteren
Predikant

Preek
Wittenberg

Zegen
Zuidlimburg

Zuidnederland
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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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A
ls  u   deze  Lutherroos  ontvangt,  zitten 
we  allemaal  al   ruim  twee  maanden 
verplicht  thuis.  Onze  leefwereld  is 
klein  geworden.  En  toch  ook  weer 

niet.  Een  groot  deel   van  de  wereldbevolking  zit 
thuis  om  dezelfde  redenen.  We  horen  dagelijks 
hoe  het  elders  gaat  in  de  strijd  tegen  het  corona
virus  en  delen  elkaars  zorgen.  Iedereen  is  het  er 
over  eens  dat  gezondheid  vóór  alles  gaat. 

Veel zaken en ook kerken zijn ge-
sloten. Wie thuis kan werken 
doet dat. Bedrijven waar dat niet 
kan, hebben het moeilijk on-
danks de steun die is toegezegd.

Nu het einde van de crisis nog 
niet in zicht is, kijken mensen 
steeds meer uit naar een keer-
punt in de situatie. Sommigen 
vragen de overheid om een con-
creet perspectief.
Mensen krijgen veel te verduren 
en het helpt als ze iets hebben 
om naar uit te kijken. Als ze aan-
wijzingen hebben om na te den-
ken hoe ze op een goed moment 
hun leven en werken weer kun-
nen oppakken, dan kan dat hoop 
geven en het gevoel van machte-
loosheid doorbreken.

Het is het eerste beetje ruimte 
om in beweging te komen 
richting de toekomst. Terwijl ze 
vol ongeduld afwachten wan-
neer ze aan de slag kunnen.

Het raakt me dat deze 
crisis begon in de tijd 
rond Pasen. Paastijd en 
het begin van de coro-
natijd vielen samen. 
Een periode van inkeer, 
lijden en dood van 
Jezus en dan het Paas-
feest liep parallel met 
schrik en ongeloof over 

wat er voor ongrijpbaars op ons 
afkwam.

Thuis, op onszelf teruggewor-
pen, werden we geconfronteerd 
met lijden en dood van mensen 
dichtbij en veraf. Tussen de be-
richten over zieken en overle-
denen klonk de Paasboodschap. 
Het verhaal van het nieuwe 
leven door de dood heen, OP-
STANDING. Een perspectief dat 
zijn weerga niet kent. Het klonk 
deze keer nog schokkender dan 
anders. Het is een perspectief 
dat mensen in het leven moe-
ten ontdekken en ondergaan.
Door de eeuwen heen was deze 
Paasboodschap voor veel men-
sen een houvast en een reali-
teit. Ik hoop dat dat nu ook het 
geval is. Het is geen gemakkelijk 
verhaal. Midden in zoveel lijden 
en verdriet vraagt het mensen 
om er aan vast te houden dat 
de dood niet het einde van al-
les is.

Lied 913
Wat de toekomst brenge moge

Wat de toekomst brenge moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen
Vader wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij die durft geloven,

ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,

als ik in uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet. 

Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behandelen,
dat alleen de weg niet vindt: 

neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Heren trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Vertrouwen  in  de  toekomst
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In Memoriam

Rita Helena Zengerling
72 jaar

O
p  31   maart  2020  is  zij   op  72  jarige 
leeftijd  is  overleden  te  Roosendaal.

Ze is geboren te Gangelt in Duitsland. Jaren 
woonde ze in Den Haag voordat ze naar Roo-
sendaal verhuisde. Ik heb haar leren kennen 
als een meelevende Lutheraan.
Helaas was het haar onmogelijk kerkdien-
sten te bezoeken. Een paar maal lukte het 
haar om met Kerstmis een huisdienst bij te 
wonen.
Dat waren lichtpuntjes in haar teruggetrok-
ken bestaan. Mevrouw Zengerling had één 
dochter.

We gedenken haar met eerbied.
ds. Fia Tempelaar  

In Memoriam

Anna Cornelia Elisabeth Pel-Bolwidth

100 jaar

O
p  24  april   2020  is  zij   op  1 00  jarige 
leeftijd  overleden  te  Bergen  op 
Zoom.

Een jaar geleden verhuisde zij van Veenen-
daal naar Bergen. Daar had ze in de korte 
tijd dat ze er woonde veel leuke contacten.
Namens de Lutherse Gemeente belde Mw. 
de Vries haar regelmatig. De overige 
gemeenteleden 
van luthers Bergen 
op Zoom maakten 
tijdens de kerstvie-
ring in 2019 ken-
nis met mevrouw 
Pel.
Het was een vrolij-
ke ontmoeting 
waar we allemaal 
van genoten. Voor 
mevrouw Pel was 
het een “thuiskomen”. Voor de leden van lu-
thers Bergen op Zoom is het heel jammer 
dat ze Ans al zo snel moeten missen. We er-
voeren haar aanwezigheid als een welkome 
en gezellige aanvulling van onze kleine groep.
We wensen haar familie heel veel sterkte 
met de verwerking van hun verlies.

ds. Fia Tempelaar

Hoe doe je dat als je aan niets anders kunt den-
ken, bang bent of een geliefde mist? Het zal 
voor velen  al een schok zijn dat het leven niet 
altijd zo leuk, gemakkelijk en zorgeloos is als 
ze graag wilden geloven.

Als je altijd geleerd hebt dat je niet over dit 
soort dingen mag praten en dat je iedere ge-
dachte eraan maar moet wegstoppen en je hebt 
daarnaast ook geen geloof in een zorgzame 
God die er voor alle mensen is, waar blijf je 
dan? Het verhaal van Jezus, van zijn liefde voor 
God en mensen, zijn lijden en sterven en dan 
toch in Gods naam zijn voortbestaan in de har-
ten van mensen van alle eeuwen. Een Gods ge-

schenk dat mensen diep in hun ziel wil troosten 
en sterken en laten voelen dat ze er niet alleen 
voor staan.

Een gave zodat mensen het leven met alles wat 
dat brengt aan kunnen. Met elkaar zoekend 
naar wegen waarlangs ze verder kunnen gaan, 
gedragen door Gods perspectief voor nieuw 
leven. Het zal voor rust en vertrouwen zorgen 
en mensen zeker ten goede komen in de onze-
kere tijd die voor ons ligt. Het is van een ande-
re orde dan het economisch perspectief dat nu 
door velen gevraagd wordt, maar kan ook daar 
een vruchtbare voedingsbodem voor zijn. Amen

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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In Memoriam

Albertus Remko (Bert) Hovingh
87 jaar

Amsterdam, 14 mei 1932
Eindhoven, 22 april 2020

Echtgenoot van Els Hovingh-Kuitert

W
at  is  mijn  wereld  wazig,  wat  wordt 
mijn  wereld  klein.  Ik  kan  mij   soms 
niet  herinneren,  wie  jullie  allemaal 
zijn.  Soms  zie  ik  iets  bekends,  of 

voel   ik  iets  vertrouwds.  Dan  is  het  weer  heel  
even,  net  zoals  vanouds.

Met Bert is een stuk geschiedenis voor Eind-
hoven afgesloten. Bert groeide op in een ac-
tief luthers gezin. Als vanzelf is hij in het werk 
voor de kerk terecht gekomen. Ook leerde hij 
zijn vrouw Els daar kennen bij de 
jongerenkring. Naast zijn grote hobby's 
schaken en tennis is hij dan ook vele jaren 
kerkenraadslid geweest. Oud kerkenraadslid 
Hans Lindeijer vertelde ons een volgende erva-
ring.

Eén van de herinneringen aan Bert.
De vader van Bert Hovingh was één van de op-
richters van de Lutherse gemeente in Eindhoven. 
Bert vertelde me dat hij deelnam in de jongeren-
kring onder leiding van dominee Boendemaker.
Regelmatig kwam die kring kort bijeen en dan 
vertrokken ze in koppeltjes op de fiets om zo met 
huisbezoeken leden te werven. Aan het eind van 
zo'n avond kwamen ze weer bij elkaar en hielden 
een vesper.

Een andere herinnering aan Bert was toen ik als 
jonkie bij de kerkenraad kwam, Bert was toen 
voorzitter. Ik herinner me een typisch geval van 
Bert zijn stijl van leiding geven. Er was een peri-
ode van een dip, het liep niet soepel in de kerkenraad.
Als kerkenraad besloten we, een voor die tijd 
moderne aanpak, op onszelf uit te proberen. Ie-
der lid schreef thuis een kort stuk over hoe een ide-
ale kerkenraad zou kunnen zijn. Best een pittige 
oefening en dat bespraken we heel open met elkaar 
en het was opbouwend. Ik voelde dat we weer 
nieuwe energie hadden, alsof we de hele wereld 
aankonden.

Tot mijn verbazing zei Bert aan het eind van die 
avond: deze oefening is geslaagd en is klaar en hij 
verscheurde (!) al de teksten waarop we zo hadden 
geploeterd. Later begreep ik het pas.
Het wat dieper nadenken wat een kerkenraad kan 
zijn, is prima als oefening, maar dat kan ook een 
navelstaar-cultuur worden als je daar te lang mee 
doorgaat.

Ik denk dat Bert als voorzitter heeft gedacht, pri-
ma die energie, maar we gaan het toepassen en 
er niet verder over theoretiseren.
Bert stuurde ons terug naar de orde van de dag.
Dank je wel Bert.

Dit zijn herineringen die anderen ook zullen 
hebben. Wij zijn met onze gedachten bij zijn 
vrouw, zus en (schoon)kinderen en kleinkinde-
ren en wensen hen sterkte met dit grote verlies.

Dick Eekel

Tot 1 juni zijn alle diensten, vergaderingen en bijeenkomsten geannuleerd.
Kijk voor de actuele agenda na 1 juni op de website: www.lutherszuidnederland.nl

Agenda
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Berichten  uit  Armenië

Verjaardagen  kinderen
in juni
Ninthe de Klijn wordt 2 jaar
Jehro Renders wordt 10 jaar
in juli
Lucas Garritsen wordt 7 jaar

Ook  in  Armenië  is  iedereen  aan  huis  gebonden 
door  een  Lock  Down.

Armine geeft leerlingen die het geluk hebben 
op internet aangesloten te zijn bijles.
Ook haar collega is op internet aangesloten.

Op  zondagavond  26  april   2020  ben  ik  heel   erg 
geschrokken  van  mijn  Peter.  Wij   zaten  onze 

avondmaaltijd  te  eten.  Ineens  wees  Peter  op  zijn 
buik,  die  op  en  neer  schokte.  Dat  bleek  later  een 
bijnadarmafsluiting  te  zijn.  Het  leek  ernstig  pijn
lijk  te  zijn.

Ik begon de huisartsenpost te bellen. Het duur-
de lang voor ik ze te pakken kreeg, het was 
blijkbaar erg druk. Het lukte te zeggen waar 
het om ging. Daarna volgde een complete te-
lefonische ondervraging naar Peter's Parkinso-
nisme, ook over zijn vele medicijnen.

Het was intussen heel laat, bijna twaalf uur in 
de nacht. De dame aan de telefoon vroeg over 
de medicijnen die Peter nodig zou hebben: 
“Kunt u ze even komen halen bij de huisart-
senpost van het Catharina ziekenhuis?”

“Dat durf ik niet, ik ben alleen thuis met mijn 
man. Ik moet dan met de fiets gaan, en dat durf 
ik niet.” Een jongedame, Heleen, werkzaam bij 
deze huisartsenpost, was klaar met haar 
werkzaamheden en ving het gesprek op. Ze 
hoorde ons adres en spontaan zei ze: “Ik woon 
daar in de buurt. Ik ben op de fiets, ik kan het 
wel afleveren.” Deze Heleen heeft ons 's nachts 
om 00.30 uur de medicijnen overhandigd. Meer 
dan opgelucht waren Peter en ik. 

Dit stukje is bedoeld als een eerbetoon aan ie-
dereen die in de medische zorg werkzaam is, 
ook de administratie.
Vooral de thuiszorg die wij twee maal per dag 
krijgen voor Peter zijn wij heel dankbaar.
U bent met zijn allen het fundament van onze 
maatschappij! Hartelijk dank.

Sonja de Kort

Gezien  door  de  ogen  van  een  vrouw

Ghuschick zit met haar man Albert en dochter 
Talev, die lerares aan de muziekschool, is thuis.
Ze kan geen bezoeken brengen aan dorpsge-
noten die het moeilijk hebben.
Per telefoon houdt ze contact en inventariseert, 
waar hulp nodig is, dan probeert ze mensen 
van de middenstand te mobiliseren voedsel te 
brengen, meer kan ze niet doen.
Hopelijk volgende keer meer en positief nieuws.

Thea Dik
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Bijzondere  collecten 
Op 21 juni wordt er gecollecteerd voor het we-
reldwijde werk van de Lutherse Wereld Fede-
ratie (LWF). Deze federatie is over de hele wereld 
actief.

In Afrika in Angola, Ethiopië, Kameroen, Ma-
dagaskar, Mozambique, Namibië, Sierra Leo-
ne. Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika.
In Azië in Bangladesch, India, Indonesië, My-
anmar en Palestina.

In Oost Europa in Hongarije, Estland, Letland, 
Roemenië, Rusland, Slowakije en Tsjechië.
In Latijns Amerika en de Caribiën, in Argentinië, 
Bolivia, Brazilië, Columbia, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras, Mexico, Nicaragua, Peru 
en Venezuela.

in 2019 heeft het LWF 47 projecten van aange-
sloten kerken en landelijke LWF organisaties 
ondersteund met een bedrag van in totaal 1,9 
miljoen euro.

Let op! 
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken 
naar het rekeningnummer van de diaconie met 
vermelding van het collectedoel.

Het rekeningnummer van de Diaconie 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Neder-
land is vorig jaar gewijzigd in:  NL57 RABO 
03737 11026.

Sinds kort kunt u uw collectebijdrage met 
iDEAL overmaken via onze website
www.lutherszuidnederland.nl.

Uit  de  kerncommissie

I n  verband  met  het  coronavirus  zijn  alle  vergaderingen  van  de  kerncommissie  van  Eindho
ven  geannuleerd  tot  1   juni.

Om toch op de hoogte te blijven werd er op 3 
april een korte videoconferentie gehouden via 
het pakket Zoom. Zo konden we toch de laat-
ste ontwikkelingen m.b.t. de wekelijkse video-
uitzendingen en de extra Kruisweg uitgave be-
spreken, alsmede suggesties aandragen voor 
het onderhouden van onze contacten met de 
gemeenteleden.

De Kruisweguitgave is een groot succes ge-
worden en we hebben diverse nabestellingen 
gekregen. Ook alle dienstdoende lutherse 
predikanten hebben een exemplaar ontvan-
gen. Helaas is onze gehele papieren uitgave nu 
uitverkocht, maar u kunt wel de PDF uitgave 
daarvan downloaden van onze website. 

Tom Tempelaar

Aarde

We  vielen  in  slaap  in  de  ene  wereld  en  werden 
wakker  in  de  andere.

Plots heeft Disney geen magie meer
Parijs is niet meer romantisch
New York staat niet meer op
De Chinese muur is geen fort meer
en Mekka is leeg.
Knuffels & kusjes worden ineens wapens en 
niet bezoeken van ouders & vrienden wordt 
een daad van liefde.
Plotseling besef je dat macht, schoonheid & 
geld waardeloos zijn, en je niet de zuurstof 
kunnen geven waar je voor vecht.
De wereld gaat verder met zijn leven en het is 
prachtig. Het zet alleen mensen in kooien.
Ik denk dat het ons een berichtje stuurt:
"Je bent niet nodig. De lucht, aarde, water en 
hemel zonder jou zijn prima. Als je terugkomt, 
vergeet dan niet dat jullie mijn gasten zijn. 
Niet mijn meesters."

Ik weet niet wie dit geschreven heeft, maar het is 
prachtig. Tegengekomen op internet.

Elly van der Borgh
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Lieve  mensen,  op  de  eerste  plaats  wil   ik  jullie 
allemaal  een  hart  onder  de  riem  steken,  het  is 

voor  iedereen  moeilijk,  maar  zeker  voor  de  men
sen  die  niet  naar  buiten  mogen  en  hoogstens  door 
hun  raam  van  de  lente  kunnen  genieten.  Maar 
toch  wil   ik  jullie  mijn  belevenissen  vanochtend 
vertellen.

Het was koud vanmorgen en eerst scheen de 
zon, ik stond klaar om mijn wandeling naar 
het dorp te beginnen toen er een enorme ha-
gelbui over kwam, maar 5 minuten later was 
het zonnig en liep ik door het Kienehoefpark 
waar het meer beschut was richting Zwembad-
weg. Gelukkig kwam ik toch een enkele wande-

laar tegen, met of zonder hond, zodat we op 
afstand even een goede morgen konden wen-
sen. Mijn eerste menselijke contact vandaag. 
Wat zullen velen dat missen.

Op de Zwembadweg vielen me meteen de uit-
lopende kastanjes en bloeiende bomen op, de 
eerste tulpen en dubbele witte narcissen, de 
scheefbloem (Iberis sempervirens ) in bloei, 
een prachtige witte Magnolia, licht tot heel 
donkerrode Magnolia's, Forsythia in volle bloei, 
een prachtige Camelia. Ik werd er gewoon blij 
van.
Op het bospad had ik al de paardenbloemen 
en een gele dovenetel gespot, je voelde de lente 
gewoon door je heen gaan.

Het Klaverpad is nog wat kaal, dat komt er ook 
aan, even naar het dorp, een boodschapje en 
weer op afstand een praatje en toen de terug-
weg aanvaard.

De dotterbloemen langs de Neul? (dode arm 
van de Dommel) bloeien volop, de eenden zit-
ten elkaar achterna, De vogels fluiten al vroeg 
's morgens en hebben het voorjaar in hun bol, 
lente wat de klok staat.

Op het Catalijnepad heeft de perenboom bij 
de Zorgboerderij al gebloeid, weer te vroeg ben 
ik bang. Pruimenbomen staan her en der in 
bloei. Hopelijk vriest het niet echt van de week.

Weer terug langs de kinderboerderij, die nu 
rondom overhoop ligt, maar beslist heel mooi 
gaat worden. Nu thuis lekker een kopje koffie.
Dat was mijn zondagochtendwandeling in de 
lente..

Leny Rampelt-Bouwman

Lente  in  tijden  van  Corona
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H
et  lijkt  wat  treurig,  dit  nieuws  van
uit  onze  kern.  Want  net  als  op  ande
re  plaatsen  zullen  er  ook  de  komende 
weken  in  de  kerk  aan  de  Putterstraat 

nog  geen  diensten  gehouden  worden.  Die  missen 
we  …   vaak  ontzettend!  

Het samen aankomen, blij zijn dat je de ander 
weer ziet. In de Geest en de gemeenschap aan 
de eredienst deelnemen èn samen voluit kun-
nen zingen. En natuurlijk niet te vergeten: het 
met elkaar koffiedrinken bij het Gouver-
neurshuis, elkaars verhalen weer even kunnen 
horen terwijl je het gezicht van de ander herkent.

Inmiddels hadden we daar vast al een paar 
zondagen buiten kunnen vertoeven in die heer-
lijke tuin. Er is nu alleen het elkaar en de an-
der gezond houden, het toch fysiek op enige 
afstand vertoeven. Dat blijft nog wel even be-
langrijk……vandaar dus.

Dat neemt niet weg dat er gelukkig regelmatig 
even onderling contact is uit aandacht, uit zorg 
en medeleven naar elkaar.

Jubileum evenementen uitgesteld
Iets heel anders is dat we onlangs Martine Vis-
ser (dochter van Wil Visser) met haar ensem-
ble ‘Chanterelle’ op bezoek zouden krijgen 
voor een concert. Dat zou de ouverture zijn 
van de viering van het 250-jarige bestaan van 
de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Heus-
den. Er was een verscheidenheid aan vieringen 
gepland voor het komende jaar.

Ook dat loopt nu anders, het blijft nu even stil. 
Toch zijn we vast van plan om later, in het na-

jaar of rond de Kerst, wanneer enige nabijheid 
weer mogelijk is, dit heuglijke gegeven op 
feestelijk wijze samen te vieren.

250 jaar Lutherse gemeente en gemeenschap: 
dat getuigt ook van kracht, doorzettingsver-
mogen en zegeningen, waarbij de gemeente 
zich telkens opnieuw heeft ingezet voor het 
geheel, voor en door de individuele gemeentele-
den. Er zijn ongetwijfeld meer periodes ge-
weest in haar geschiedenis waarin het samen 
voortleven niet vanzelf sprak of ronduit moei-
lijk was. Tweeëneenhalve eeuw Lutherse kerk 
in Heusden, goed om ons te herinneren dat we 
met de vele mensen die ons voorgingen in goed 
gezelschap zijn.

We kijken uit naar een waardige viering van 
het jubileum en nu om te beginnen naar het 
in elkaars nabijheid vertoeven.

Nog even over de diaconie: binnenkort wordt 
er weer een overzicht toegestuurd met de ge-
plande collecte-doelen van de komende maan-
den. Vergeet de kerk niet, straks gaan we gewoon 
weer verder!

Ingrid Veldkamp

Nieuws  uit  kern
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Blinkende  zwaan,  gebraden  haan

Onder  leiding  van  Frederik  Hilwig  is  er  dit  voorjaar 
weer  onderhoud  aan  het  kerkje  uitgevoerd.  De  fa. 

Hurkmans  heeft  het  loodwerk  en  de  dakgoten  verbe
terd  volgens  de  aanwijzingen  van  de  Monumenten
wacht.  De  organisten  worden  voortaan  niet  meer 
opgeschrikt  door  kille  druppen  in  hun  nek.
Zeer verheugd was Frederik toen hij bij het uit-
zoeken van het archief ontdekte dat de kerk nog 
een bedrag tegoed heeft uit het Torenfonds van de 
gemeente Heusden.
Een pak van zijn hart, want juist de draagconstruc-
tie van de klokkenstoel moet nog worden verbe-
terd – en aansluitend daaromheen natuurlijk het 
metsel- en voegwerk. Hopelijk is er dan ook nog 
geld voor een lampje op de zolder. En dan staat 
onze kerk er weer als een gebraden haantje bij!
Klaar voor het jubileum…

Klazien Laansma

Mensen  dicht  bij   Jezus.  Dat  was  dit  jaar  het 
thema  van  de  passiestonden,  de  avondmedi

taties  in  de  Stille  Week.

Omdat de diensten niet mochten doorgaan, 
hebben de voorgangers en organisatoren enke-
le avonden tevoren een opname gemaakt voor 
uitzending van de passiestonden via het You-
Tubekanaal van de Protestantse Gemeente Heus-
den (zie pgheusden.nl en kerkomroep.nl).

Op deze manier ging de Stille Week niet onge-
merkt voorbij, al was het improviseren. Geluk-
kig beschikt de Catharijnekerk over goede 
audiovisuele apparatuur en een internetver-
binding.

Namens de Lutheranen hield Udo Doedens (van 
de Lambertuskerk in Vught) een meditatie over 
Judas, voor uitzending op maandagavond, terwijl 
Frans Willem Verbaas sprak over Petrus op 
dinsdag. 

Hij nam ook de meditatie op woensdag waar, 
die over Maria ging, want diaken Albert Soe-
terbroek was nog herstellende van Covid-19.

Jacco van de Werken verzorgde de muzikale 
begeleiding en Hanny de Kruijf de lezingen.

Passiestonden  uitgezonden
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Tijdens  de  coronamaatregelen  zochten  we  naar 
mogelijkheden  elkaar  te  ontmoeten.  Op  zondag 

26  april   om  1 1   uur  vond  de  eerste  videokoffie
bijeenkomst  via  internet  plaats.  Het  was  leuk 
elkaar  weer  te  zien  en  te  spreken.

Soms was het voor een deelnemer nog even 
lastig om het technisch voor elkaar te krijgen. 
Het is de bedoeling om, als er belangstelling 

voor is, dit elke zondag om 11 uur te doen tot 
we weer in de kerk bijeen kunnen komen.
Ook de voorbereidingsgesprekken op de doop 
en belijdenis vinden hun vervolg in bijeenkom-
sten via internet.
Zo proberen we het beste van de situatie te ma-
ken en hopen dat bij het verschijnen van deze 
Lutherroos weer meer mogelijk zal zijn.

Susanne Freytag  

Even voorstellen

Mirthe  Mulders

Mijn  naam  is  Mirthe  Mulders,  ik  ben  26  jaar, 
en  na  een  aantal   fijne  jaren  in  Nijmegen  ge

studeerd  te  hebben,  woon  en  werk  ik  nu  in  Den 
Haag.  Daar  ben  ik  sinds  een  aantal   maanden  aan 
de  slag  gegaan  als  milieurechtjurist.

Wanneer ik niet aan het werk ben, vind ik het 
leuk om te wandelen en hard te lopen. Dit doe 
ik nu dan ook met veel plezier in de Haagse 
duinen. 
Zelf ben ik niet met het geloof opgevoed, maar 
het geloof is wel sinds lange tijd verweven met 

mijn leven.
Na mijn middelbare schooltijd heb ik de pel-
grimstocht naar Santiago de Compostella gelo-
pen. Deze ervaring heeft me, hoe ik het nu 
terugkijkend zie, dichterbij God gebracht. Hier-
na ben ik een tijdje zoekende geweest naar een 
geloofsgemeenschap waar ik mij thuis voelde 
en die mij inspireerde.

Tijdens het laatste jaar van mijn bachelor heb 
ik een half jaar in Lund (Zweden) mogen stude-
ren. Daar ben ik vaak naar de dienst gegaan en 
zo in aanraking gekomen met het Evangelisch-
Lutherse geloof.

De vrijheid van het geloof binnen de mooie en 
rijke traditie van de liturgie sprak mij ontzet-
tend aan. Sinds een aantal jaar kom ik dan ook 
graag naar de Lutherse kerk in Nijmegen. Hier 
heb ik veel mogen leren en ik voelde me echt 
opgenomen door de gemeenschap. Ook de 
voorbereidingen met Susanne hebben veel voor 
me betekend.
Voor mij voelt de doop en de belijdenis als de 
volgende stap op mijn weg, die ik dan ook graag 
deel met mijn lieve Nijmeegse (oud-) gemeentele-
den.

Mirthe Mulders

Bijeenkomsten  via  Internet
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Even voorstellen

Helen  Nagelhout

Mijn  naam 
is  Helen 

Nagelhout,  ik 
ben  24  jaar  en 
woon  in  Nij
megen. 
Momenteel  
studeer  ik 
Humanistiek 
aan  de  UvH  in 
Utrecht.

In mijn vrije 
tijd houd ik 

van lezen, wandelen en borduren. Ik ben niet 
gelovig opgegroeid, maar ik was er wel altijd 
in geïnteresseerd. Uit nieuwsgierigheid ben ik 
een keer naar een dienst van de Studentenkerk 
gegaan, dat vond ik zo fijn! Ik ben blijven gaan, 
maar pas echt ‘tot geloof gekomen’ in Kopen-

hagen. Ik heb daar een half jaar gestudeerd 
voor mijn minor en bij aankomst ben ik met-
een opzoek gegaan naar een kerk. Dit werd de 
ICC, een oecumenische kerk met een Luther-
se achtergrond. Hier ben ik echt tot dieper ge-
loof gekomen en ontstond ook het verlangen 
om mij te laten dopen.

Eenmaal terug in Nijmegen begon mijn zoek-
tocht naar een kerk waarin ik mij net zo thuis 
voelde als in de ICC. Ik ben heel wat kerken af 
geweest, tot ik bij de Lutherse kerk uit kwam. 
In eerste instantie wilde ik vooral een keertje 
naar binnen gaan (ik vond het gebouw zo leuk!) 
en ik ben er gebleven!
Wat ik mooi vind aan het Luthers geloof, is dat 
het gestoeld is op een rijke geschiedenis, maar 
geen statisch of ouderwetse invulling heeft. 
Het is een open en levendige gemeenschap, 
waar iedereen deel van kan zijn. Ik haal veel 
steun en inspiratie uit de diensten en de 
gemeente. Ik kijk er naar uit om ‘officieel’ lid 
van de gemeente van Christus te worden in juni! 

Helen Nagelhout

Even voorstellen

Martijn  Beukenhorst

Mijn  naam  is  Martijn  Beukenhorst,  27  jaar,  ik 
heb  eerst  filosofie  gestudeerd  aan  de  RU  en 

ik  ben  momenteel  in  de  afrondende  fase  van  mijn 
master  theologie  ook  hier  in  Nijmegen.

Theologie studeren heb ik niet van een vreem-
de, aangezien mijn ouders elkaar hebben ont-
moet tijdens hun opleiding theologie en 
momenteel allebei werkzaam zijn als predikant 
in Zeeland: mijn vader voor de PKN en mijn 

moeder voor de Doopsgezinde gemeente.

Zelf ben ik opgegroeid in de PKN, maar ik was 
al een aantal jaren enigszins zoekende wat be-
treft mijn geloof. De oecumenische gemeen-
schap van Taizé in Frankrijk, waar ik een aantal 
keren ben geweest, is voor mij altijd een bron 
van inspiratie geweest. In het voorjaar van 2019 
heb ik een half jaar in Oslo gestudeerd en daar 
ben ik naar de Lutherse kerk gegaan, waar voor-
al de liturgie mij heel erg aansprak (ook al ver-
stond ik in het begin niet veel). 

Tijdens advent 2019 ben ik een keer naar een 
Lutherse dienst in Nijmegen gegaan en ook 
hier vond ik die liturgie die mij zo aansprak. 
Deze liturgie in combinatie met de mogelijk-
heid om je eigen identiteit te vinden in het ge-
loof zorgden ervoor dat ik mij direct thuis 
voelde en dat ik begin 2020 aan Susanne aan-
gaf dat ik graag belijdenis wilde doen. Juist in 
deze onzekere tijden ben ik erg blij dat ik in 
het geloof en de geloofsgemeenschap iets heb 
dat mij een vaste grond onder de voeten geeft. 

Martijn Beukenhorst.
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D
at  hadden  we  niet  gedacht,  toen  wij  
de  fusie  met  ZuidNederland  ingin
gen,  dat  die  samenwerking  met  onze 
nu  medekernen  zo  belangrijk  kon  zijn. 

Onze wekelijkse zondagsbrief, samen met mijn 
collega Susanne Freytag, die zich steeds pro-
fessioneler ontwikkelt dankzij de technische 
ondersteuning vanuit Eindhoven. Overal in het 
land en daarbuiten zie je activiteiten ontwik-
kelen. Mijn collega in Heinsberg heeft zelfs een 
autobioscoop afgehuurd om een dienst op vei-
lige wijze te kunnen vieren.

Susanne en ik hebben gekozen voor een meer 
huiselijke sfeer, aan een tafel of in de bank 
voorin in de kerk of bij een tafel verhuisd naar 
de kerk. Onze partners, Martin de Groot en 
Gerda Boon, besteden de helft van hun vrije 
tijd aan opnames en verbetering van kwaliteit. 
Van René Paulusma kreeg ik nog een spoed-
cursus communicatie via “YouTube”.

Triest vind ik vooral het feit, dat we zoveel 
mogelijk binnen moeten blijven en dat de be-
woners van verpleegtehuizen geen bezoek 
mogen ontvangen. De kwaliteit van leven schiet 
hierbij toch echt tekort! Respect heb ik voor al 
die mensen, die in de zorg moeten werken en 
vanwege hoog ziekteverzuim vele overuren 
moeten draaien. Ik denk dan vooral aan al mijn 
vroegere collega’s in de zorg, toen ik nog in de 
verpleegtehuizen werkte en ik denk aan die-
genen uit onze kernen, die in de zorg werkzaam 
zijn, waarvan ik enkele zeer goed ken. De 
vindingrijkheid van onze collega’s op school 
en het doorzettingsvermogen van de leerlin-
gen om vanuit de huiselijke situatie via internet 

met school verbonden toch systematisch door 
te werken.
En ik denk aan… teveel om op te noemen. Mijn 
gebed is bij jullie allemaal en juist ook bij jul-
lie gemeenteleden, die door deze Corona-tijd 
moeten leren met eenzaamheid om te gaan.
Deze tijd van wereldwijde bedreiging door deze 
ziekte brengt ook persoonlijke teleurstellin-
gen met zich mee. Het huwelijk van mijn colle-
ga, dat niet gevierd mag worden. Het feest van 
onze kern met het jubileum van het kerkge-
bouw en mijn veertigjarig ambtsjubileum. Het 
kan niet, is gevaarlijk en mag dus ook niet.

Wat kan wel? 
Meerdere gemeenteleden hebben de weg naar 
mij voor pastoraat via de telefoon al gevonden. 
Als u met zorgen, problemen of geloofsvragen 
zit? Inderdaad dat kan nu niet bij het koffie-
drinken in de kerk of thuis of op een andere 
manier. Maar het kan wel via een telefoon of 
via een berichtje via de computer of via de 
smartphone. Het beste kunt U mij ’s avonds 
bereiken. Dan zit ik voor U klaar. (06-4070 4017)

Ik hoop dat we in afzienbare tijd weer de kerk-
diensten kunnen opstarten. Een beetje onwen-
nig eerst, zonder koffiedrinken en op afstand 
van elkaar zitten. Maar over een jaar zijn we 
dit misschien allemaal al weer vergeten. God 
geve het ons!

Ik wens U allemaal veel sterkte en bij alle 
eenzaamheid, Gods nabijheid toe. 

ds. Willem Boon

Dat  hadden  we  niet  gedacht!
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D
e  vespers  die  samen  met  leden  van 
de  Protestantse  Parkstadgemeente, 
de  Katholieke  Andreasparochie  en 
de  Evangelisch  Lutherse  Kerk  al   wa

ren  voorbereid  en  in  ons  kerkgebouw  zouden 
plaatsvinden  gingen  door  de  coronauitbraak  he
laas  niet  door.

Het thema zou zijn geweest: Verlatenheid, 
namelijk de verlatenheid die Jezus in korte tijd 
op verschillende momenten gevoeld moet 
hebben: door de menigte die hem gekruisigd 
wilde hebben, door zijn discipelen en ten slot-
te, aan het kruis, door God. We zouden de weg 
gevolgd hebben die Jezus in het Johannes-
evangelie gaat vanaf zijn gevangenneming. 

We hadden ook willen luisteren naar de tragi-
sche verhalen van Dietrich Bonhoeffer en Jo-
chen Klepper, die beiden het leven verloren in 
de Tweede Wereldoorlog. Door het zingen van 
hun liederen in het Liedboek (Lied 511 en Lied 
445) hadden we stil gestaan bij hun ervaringen 
van verlatenheid en gemis van God. Het zou 
helaas ook niet moeilijk zijn geweest om in de 
huidige corona-crisis de lijn door te trekken 
naar de verlatenheid die veel zieken en ster-
venden en hun nabestaanden moeten ervaren, 
omdat zij hun lot in afzondering van elkaar 
moeten doorstaan. Maar dwars door de donker-
te van het alleen-zijn zouden ook al de contou-
ren van Pasen zichtbaar zijn geworden, want 
Licht straalt door de duisternis heen om nieuw 
leven te scheppen.

Stille week
Deze bijeenkomsten op donderdag, vrijdag en 
zaterdag werden in De Ark in Landgraaf ge-
houden, maar dan zonder kerkgangers. We 
konden de diensten via de kerk-web-radio en 
via YouTube meemaken. We vervolgden de 
lezingen uit het Johannes evangelie tot aan de 
dood aan het kruis en de ochtend van de op-
wekking van Jezus uit de dood. 
Het waren bijzondere diensten die ook nog 
prachtig opgenomen waren. Helaas konden er 
in de diensten niet meer dan ongeveer 10 men-
sen aanwezig zijn, die alle taken waarnamen. 
De dominee van dienst was Joachim Stegink, 

de predikant van de  Protestantse gemeente in 
Parkstad. Samen met een lector, vier zangers, 
de organist, de mensen die de opnamen maak-
ten en nog wat hulp op de achtergrond werden 
er mooie diensten uitgezonden. 

Op zaterdagavond werd de paaskaars binnenge-
dragen en werden daarmee de kaarsen in de 
drie gereedstaande lantaarntjes aangestoken. 
Deze werden naar de diverse gemeenten, ook 
de Lutherse Gemeente, meegenomen, zodat 
het licht van Pasen in de andere deelnemende 
gemeenten ook verspreid werd.

Keety Mulder

Thema vespers en Stille Week

Verlatenheid

Collectes
We  hebben  een  paar  giften  binnengekregen 

voor  deze  collecte.  Waarvoor  hartelijk  dank. 
Het  is  al   doorgestuurd.
Maar voor degenen die nog wil storten laat ik 
dit doel en mededeling nog even staan.
Van harte aanbevolen!

De Lutherse Wereldfederatie in Genève heeft 
een noodoproep gedaan voor de degenen die 
werken op moeilijke vooruitgeschoven posten, 
waar weinig of geen medische en andere faci-
liteiten zijn. Te denken valt onder andere aan 
Remko Veenstra, werkzaam voor Syrische 
vluchtelingen in Jordanië en Noord-Irak  en 
betrokken bij de wederopbouw van Mosul.
Voor Jesse Kamstra en Suzan Muis, betrokken 
bij  de vluchtelingen uit Zuid-Soedan en Burundi.
Als u hieraan kunt en wilt bijdragen kunt u 
storten op de rekening van de Evangelisch Lu-
therse Gemeente Zuid Nederland, 
NL57 RABO 0373711026 o.v.v. gift LWF. 

Keety Mulder
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Een fotoimpressie van de 
opnamedagen in Nĳmegen 
en Heerlen voor de 
zondagsvideo's in coronatĳd.
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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

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 juni - Trinitatis
drs. E.E. Aarsen [A'dam]

21 juni - 2e zondag na Trinitatis
ds. M.M.J. Schulz [Nuenen]

23 augustus - ---zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag [Eindhoven]

6 september - 13e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag en ds. W.J.H. Boon

Buitendag Eindhoven
Viering Heilig Avondmaal.

Eindhoven

Dommelhoefstraat 1A
Eindhoven

Aanvang 09:30 u.
(tenzij anders vermeld)

14 juni - 1e zondag na Trinitatis
ds. W.J.H. Boon

Dienst in Heerlen
Meezenbroekerweg 70

Heerlen
Aanvang 10:30 uur

21 juni - 2e zondag na Trinitatis
ds. P.K.A. Akerboom-Roelofs [Nijmegen]

28 juni - 3e zondag na Trinitatis
ds. W.J.H. Boon [Heerlen]

5 juli - 4e zondag na Trinitatis
ds. M. de Vries

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

12 juli - 5e zondag na Trinitatis
ds. S. Coenradie

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

19 juli - 6e zondag na Trinitatis
dr. H. Siebrand

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

Bergen op Zoom
Huisdienstviering

Wordt nader bekend gemaakt.
Zie onze website.

www.lutherszuidnederland.nl

KERKDIENSTEN

ONDER
VOORBEHOUD
in verband met corona
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Zuid-Limburg

Meezenbroekerweg 70
Heerlen

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

14 juni - 1e zondag na Trinitatis
ds. W.J.H. Boon

28 juni - 3e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

12 juli - 5e zondag na Trinitatis
ds. C. Hollemans

26 juli - 7e zondag na Trinitatis
ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

9 augustus - 9e zondag na Trinitatis
pastoor P. Coemans

23 augustus - 11e zodag na Trinitatis
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

6 september - 13e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag en ds. W.J.H. Boon

Buitendag Eindhoven
Viering Heilig Avondmaal.

Nĳmegen

Prins Hendrikstraat 79
Nijmegen

Aanvang 10:00 u.
(tenzij anders vermeld)

7 juni - Trinitatis
ds. A. Metske

21 juni - 2e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

5 juli - 4e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag

6 september - 13e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag en ds. W.J.H. Boon

Buitendag Eindhoven
Viering Heilig Avondmaal.

KERKDIENSTEN

ONDER
VOORBEHOUD
in verband met corona
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lutherszuidnederland.nl

Elke  zondag  een  nieuw  Zondagvideobericht
Kĳk op het YouTube videokanaal 
van Luthers Zuid-Nederland voor 
alle videoberichten.

Zoek in YouTube op: Luthers Zuid-
Nederland.
Of kĳk op de website luthers-
zuidnederland.nl voor de pdf met 
de teksten en een link naar ons 
kanaal
Abonneer u op ons YouTube-kanaal 
en klik daarna ook op het belletje. 
Dan krijgt u bericht als we er een 
nieuw film op zetten.


