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Bij  de  Voorplaat

Op de voorpagina ziet u het schilderij dat 
Jouk Boon heeft gemaakt ter ere van het 
jubileum van zijn vader ds. Willem Boon. 
De illustratie zou gebruikt worden voor de 
voorkant van de uitnodigingskaart ... maar 
dat gaat helaas op de geplande datum niet 
door de corona-crisis. Wij willen u dit schit-
terende schilderij niet onthouden. U ziet al-
le preekplaatsen waar vader Boon gedurende 
zijn loopbaan heeft gestaan.

Jouk, heel erg bedankt voor je bijdrage.

Van  de  Redactie
Deze  eerste  bladzijde  in  de  Lutherroos  is 

een  mooie  plaats  om  u  mede  te  delen, 

dat op 13 juni 2020 

ds. Susanne Freytag
en

Martin de Groot 

in Zutphen in het huwelijk zijn getreden.

Het kerkelijk huwelijk is vanwege de cor-
onacrisis helaas uitgesteld tot volgend jaar.
Wel reden om het kersverse bruidspaar 
met deze stap hartelijk te feliciteren me-
de namens onze gemeenteleden en lezers.

Lieve Susanne en beste Martin, nog vele 
jaren HEEL veel geluk samen gewenst.

Dick Eekel
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Wilt  u  ook  de  Lutherroos  ontvangen?

U  kunt  alti jd   contact  opnemen  met  één  van  de  predikanten.

U   kunt  vriend  of  l id   worden  van  de  EvangelischLu
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  wil len  ontvangen.
Wilt  u   dan  uw  naam,   adres  en  geboortedatum  opstu
ren  naar:   secretariaat@lutherszuidnederland.nl
Er  zi jn   geen  abonnementskosten  maar  een  bi jdrage 
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  email   met 
uw  naam  en  uw  emailadres  door  aan 
redactie@lutherszuidnederland.nl.

Wilt  u   bi jdragen  aan  de  kosten  van  het  kerkblad:
NL87  INGB  0001   1 373  31
EvangelischLutherse  Gemeente  ZuidNederland

Colofon

De  Lutherroos  is  een  uitgave  van  de  Evangelisch
Lutherse  Gemeente  ZuidNederland  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  editienummer.

Redactie  Lutherroos:
Dick  Eekel   (hoofdredacteur)
Martin   de  Groot  (eindredacteur)
Susanne  Freytag  (l id)
Wil lem  Boon  (l id)
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 3 augustus 2020.
Die  editie  geldt  voor  de  periode
van  1   september     25  oktober  2020.

Bij de voorplaat...............................................2
Van de redactie...............................................2
Inhoudsopgave................................................3
Wilt u ook de Lutherroos ontvangen?...........3
Colofon............................................................3

Meditatie: God speelt......................................4
Verjaardagen in ZuidNederland....................4
Collecte in Coronatijd.....................................5
Een Luthers (ABC)  Hart.................................6
Depressie (Luchthavenpastoraat)...................7
Ik heb het gedaan...........................................7
Liederen van Luther........................................8
– Komm, Gott Schopfer, heiliger Geist............8
Jubileum van ds. Willem Boon.....................10
Lutherse kerken in Siberie...........................12
Uit de kerkenraadsvergadering....................13
Alternatieve buitendag.................................14

Lutherse Woordzoeker 3..............................15
Advertenties..................................................16

Kern Bergen op Zoom...................................17
– Gaan als Abraham..........................................17

Kern Eindhoven............................................18
– Agenda Eindhoven........................................18
– Mens zou ik willen zijn.................................18
– Gezien door de ogen van een vrouw...........19
– Present in deze tijd........................................19
– Verjaardagen kinderen..................................20
– Glas-in-loodraam kerkzaal............................20
– Berichten uit Armenie..................................21
– Miniactie-pannenlappen voor kerkraam....21
– De DoReLu zomerdiensten...........................22
– Uit de kerncommissie...................................22
– Corona-richtlijnen Eindhoven.....................23
– Zomer-Koffiebijeenkomsten.........................24

Kern Heusden................................................24
– Dan maar naar buiten...................................24
– Geef je liefde voor de kerk...........................26
– Laatste hand aan kerkgebouw.....................26
– 250 jaar Luthers Heusden en diensten........27

Kern Nijmegen..............................................27
– De diensten worden hervat..........................27
– Corona-richtlijnen Nijmegen.......................28
– Een bijzondere dienst.................................28

Kern ZuidLimburg........................................29
– Collecte voor de kerk....................................29
– Het voegwerk van de kerk............................30
– Lieve en beste gemeenteleden.....................31

Contactadressen............................................33

Vieringen.............................................34 en 35
– Kerkdiensten Heusden..................................34
– Kerkdiensten Eindhoven..............................34
– Huisviering Bergen op Zoom........................34
– Kerkdiensten Nijmegen................................35
– Kerkdiensten Zuid-Limburg..........................35

Inhoudsopgave



Lutherroos  uitgave  20204 4

E
én  van  de  onlogische  maatregelen, 
maar  tegelijkertijd  één  van  de  beste 
maatregelen  in  de  tijd  van  de  “Lock 
down”   is,  dat  kinderen  verder  met 

elkaar  op  straat  mogen  spelen.  Onlogisch,  omdat 
kinderen  ook  met  het  coronavirus  besmet  kun
nen  raken,  hoewel  mogelijk  minder.  Maar  wat  is 
natuurlijker  dan  kinderen  die  met  elkaar  op  straat 
spelen  en  zo  deze  wereld  en  het  sociale  leven  le
ren  kennen.  Kinderen,  die  met  elkaar  spelen, 
vuurtjes  stoken,  verstoppertje  in  de  duinen…   Ik 
heb  er  allemaal  aan  meegedaan  en  ik  mis  het  ei
genlijk  diep  in  mijn  hart.

Soms word ik door mijn kleinzoon betrokken 
in zijn Pokémon computerfantasie, maar dan 
houd het op. Een paar weken geleden hebben 
we samen hout zitten te snijden en ja, na afloop 
hadden we allebeide onze tien vingers nog. 
Daar heb ik van genoten.

Zou God spelen? “God dobbelt niet!” heeft 
Albert Einstein ooit gezegd. Misschien niet, 
maar het beeld van God als een oude man die 
met een vermoeide blik naar de aarde staart 
kan toch ook niet kloppen. God als een spelen-
de vriendin of vriend, met mij langs het strand 
of in de bergen rennend, een engel sturend, 
die als een  trouwe kameraad vanaf mijn ge-
boorte tot aan mijn dood met me meetrekt? 
Waarom eigenlijk niet.

De schepping is toch ook speels. De blaadjes, 
die door een lentewind of herfststorm omhoog 
wervelen, dat is toch schitterend? In psalm 104 
lees je over een spelende schepping. Al duizen-

den jaren geleden bedachten de mensen al, dat 
hun God of goden spelende goden waren. Bij 
de Hindoes is er een God met een olifanten-
kop. Wat wil je nog meer? Vissen, die zich op-
blazen als een luchtballon, vogels, die 
kwetterend in de bomen zitten, katten, die 
plagend voor een venster heen en weer lopen 
om een hond, achter dat raam te plagen. En 
eekhoorntjes, die in het bos op je hand gaan 
zitten.

En de dolfijnen spelen rond de schepen, die 
over de oceanen varen. Dieren, waarvan men 
zegt, dat ze een hoge intelligentie hebben. Jon-
ge dieren leren de wereld spelend kennen. Koei-
en huppelen vrolijk na de winter het weiland 
weer binnen.

Al met al, je zou bijna zeggen, hoe hoger de in-
telligentie, hoe meer spel. En zou dan God niet 
spelen? Is niet de gehele schepping als een 
groot spel bedoeld? Oh, nee, dominee, alles is 
ernstig! Wij zijn door zonden beladen… Nou 
ik geloof niet in een God die mij veroordelen 
wil. Natuurlijk, bij ieder spel zijn spelregels. 
Anders bederf je het spel. Maar als je de regels 
nog een keer krijgt uitgelegd, dan mag je weer 
opnieuw gaan spelen.

Natuurlijk, niet iedereen leeft een leven, dat 
alleen maar spel is, vol zorgen en verdriet en 
ziekte, honger en ellende. Daar wil ik niet over-
heen springen. Ik hoor vaak genoeg daarover. 
En leef mee met de momenten zonder spel van 
medemensen. Maar mag ik tenminste blijven 
geloven in een God, bij wie ik ooit wel mag 
spelen? Ik verheug mij daar nu alvast op.

Ds. Willem Boon.

Meditatie:

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

Verjaardagen  in   ZuidNederland
Wij  vermelden  hier  de  leden  die  75  worden  of  80  jaar  en  ouder

75	 hr. J.R. van Nijnatten	 THOLEN

75	 mw. R. Stahmer - Smit	 EINDHOVEN

80	 mw. A.E. Donker	 NIJMEGEN

80	 mw. H. Boesch	 NUTH

80	 mw. H. Vilmar	 HOENSBROEK

81	 hr. J.P. Schepers	 SITTARD

81	 hr. J.T.J. van Dijk	 OUDHEUSDEN

81	 hr. P.B. Kurpershoek	 KLUNDERT

81	 mw. E.H. van Rijswijk - Reimann	 EINDHOVEN

82	 hr. F.J.Bongers	 HOENSBROEK

83	 mw. H. van Kleef - Uhde	 VENLO

84	 hr. W.J. de Lange	 WAALRE

84	 mw. G.E. van Loorbeek - Godding	 BRUNSSUM

84	 mw. S.I. de Kort - Knook	 EINDHOVEN

85	 mw. I.A. Vernhout - Diefenbach	 NIEUWSTADT

85	 mw. R. Da Pont	 FIJNAART

86	 mw. E.M. Dam - Bär	 NIJMEGEN

86	 mw. P.H. Lubberhuizen - Oosterdijk	 LENT

87	 mw. A. Meijer - Weijtze	 NIJMEGEN

88	 mw. J. Bol - Jedeloo	 WAALRE

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 be-
taalpagina waar u de 
hoogte van uw gift 
kunt kiezen.

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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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.

Hart
Luther schreef:
"Er zijn echter vele zonden in me verborgen, 
waarvoor ik zou moeten vrezen. Wij mogen ons 
niet zeker dunken over onszelf, zelfs dan niet, 
als wij het Woord van God hebben.
Soms zijn de verlangens van het vlees zodanig dat 
wij denken het is de Heilige Geest. […] Dat is name-
lijk de slinkse bedreiging dat niemand zijn hart kan 
zien of kennen. Ons hart is onze grootste vijand en 
deze is ons helemaal eigen. […] Iedereen die het 
evangelie heeft, waant zich veilig; zo wordt de geest 
minder waakzaam, het geloof verdwijnt. Er wordt 
niet meer op de zonden gelet die nog uitgeroeid 
moeten worden. 
Daarom is het fijn om te weten dat ook de ge-
rechtvaardigden nog zondaars zijn. In zonden zit-
ten is gevaarlijk, en geloven dat je er niet inzit is 
evenzo gevaarlijk. Laten wij dus de Heer bidden 
[…] dat Hij ons deze verborgen zonden niet toerekent; 
want wij worden nooit zuiver."

(Uitleg van de eerste 25 psalmen, psalm 19:13, 1530; 
WA 31 I, 344:20-22.24-26.29-33; Latijn-Duits)

Wat Luther tijdens zijn verblijf in het klooster, 
dus als bedelmonnik van de Orde der Eremie-
ten van Sint-Augustinus heel goed geleerd heeft, 
is introspectie, het nagaan wat voor gedachten 
of begeerten in zijn hart en vervolgens in zijn 
bewustzijn boven water kwamen. Je zou zo’n 
introspectie een overdreven vorm van zelf 
kastijding kunnen noemen of zo‘n mens te 
serieus. En toch zal het eerlijke verkennen van 
onze drijfveren duidelijk kunnen maken dat 
sommige „heilige“ motieven in waarheid 

voortkomen uit de eigenliefde die ons met ons 
„vlees“ eigen is.
Volgens Luther kunnen wij ons afvragen of wij 
ons onderbewustzijn zo kunnen beheersen dat 
het geen invloed meer heeft op ons handelen. 
Door een goede, morele opleiding zijn wij er-
toe in staat, de mogelijke schadelijke oprispin-
gen van ons onderbewustzijn in de gaten te 
houden en de verderfelijke drijfveren tegen te 
houden. Zijn wij echter daarom alleen dat wat 
wij met hulp van ons verstand weten te doen 
of na te laten? Zijn wij niet ook dat wat wij niet 
doen, maar begeren of kwaadaardig denken, 
wat vanuit ons onderbewustzijn op bepaalde 
momenten boven water komt? Zijn we niet in 
de basis veel meer die persoon van de onbe-
heerste primaire driften, gedachten en gevoe-
lens in ons hart?

Luther was zich ervan bewust dat de identiteit 
van de mens een meervoudige identiteit is, 
waarvan het hart, dus de spontane gevoelens 
en gedachten, een essentieel deel uitmaakt. 
Dat leert ook de ervaring. Hoe snel kunnen op 
zich aardige mensen veranderen als de omstan-
digheden hen de kans geven om hun eigenlij-
ke neigingen te volgen. Voor Luther blijkt 
daaruit: Hoe eerlijker wij tegen onszelf durven 
te zijn, hoe duidelijker zullen wij ons onderbe-
wustzijn herkennen. En wij kunnen des te eer-
lijker tegen onszelf zijn, hoe meer wij op de 
vergeving van God en het niet toerekenen van 
onze verborgen zonden, kunnen vertrouwen. 

Maar ook andersom! Het geloof moet niet ons 
geweten sussen (alles is goed!), maar vraagt er-
om altijd weer opnieuw ons hart te onderzoeken 
met welke gedachten en begeerten wij bezig 
zijn. Je zou bijna kunnen zeggen, het is ken-
merkend voor een christen dat hij of zij vol-
strekt waarachtig en kritisch over zichzelf moet 

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  de  letter  H  van  het  alfabet.
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Luchthavenpastoraat
Depressie

(Deze ontmoeting vond plaats in de tijd vóór corona)
In de gebedsruimte kwam een jonge man, die 
graag wilde mediteren en stil zijn. Toen hij zijn 
meditatie had volbracht, raakten we aan de 
praat. Hij vertelde dat hij een Yoga cursus ging 
doen in Portugal, hij had het al eerder gedaan 
en dat was goed bevallen. De aanleiding voor 
zijn belangstelling voor Yoga lag in de depres-
sies die hij vroeger had gehad.

Hij vertelde over de 
moeilijke tijden die 
hij had beleefd en 
hoe hij een uitweg 
daaruit gevonden 
had door te medite-
ren. Ik heb geluisterd naar zijn verhaal en vond 
het bijzonder dat hij mij blijkbaar vertrouwde 
en dit allemaal doorgaf. Zo kon hij iets van de 
zwaarte van zijn depressies achter zich laten 
en lichter op het vliegtuig stappen. Dat is lucht-
havenpastoraat, dat mensen lichter op reis kun-
nen gaan.

Mirjam van Nie

kunnen spreken. Niet alleen het zich bewust 
zijn dat wij gezondigd hebben, is gevaarlijk; 
want dan zouden wij altijd een slecht geweten 
hebben. Maar ook het niets van de zonde willen 
weten, zou gevaarlijk zijn, want dan verliezen 

wij de noodzaak om te vertrouwen op de ver-
geving en daamee ook het geloof in en de re-
latie met God.

Markus Matthias

Ik  heb  het  gedaan
Elk  jaar  krijg   ik  van  mijn  kerkelijke  gemeente 

een  brief  met  het  kopje:   kerkbalans. 
Er wordt mij gevraagd om een vrijwillige bij-
drage te geven, zodat het werk van mijn 
gemeente (pastoraal, diaconaal, cultureel) door 
kan gaan. 

Elk jaar denk ik er een kort moment over na, 
verklaar me innerlijk bereid om iets te geven, 
alleen de hoogte van het bedrag weet ik nog 
niet. Hoeveel  is het mij waard? 
Ben ik de enige die betaalt? Hoeveel dragen de 
andere leden van de kerkgemeente bij? Dus 
even nog afwachten voordat ik een bedrag 
overmaak. En dan wel op een moment dat het 
me uitkomt. En zo vergeet ik de oproep. Net 
als het vorige jaar.

Hoe meer ik erover nadenk, hoe minder eer-
baar voel ik me in deze situatie. Daarom heb 
ik nu voor een eenvoudige oplossing gekozen. 
Ik heb een formulier van de website van de be-
lastingdienst gedownload (zie onderaan) en 
daarmee een contract voor vijf jaar gesloten 
met mijn kerkgemeente, om elk jaar een vast 
bedrag naar de gemeente over te maken.

Het leuke hierbij is dat het bedrag fiscaal af-
trekbaar is. Stel dat mijn inkomstenbelasting 
in het tarief van 22,5% valt, dan betaal ik feitelijk 
dus 22,5 % minder. Dat wordt dus nog voorde-
liger bij tariefgroep 40,4%.
Stel, ik besluit €30 per maand of € 360 per jaar 
over te willen maken aan de kerkgemeente 
(zoals voor welk andere vereniging ook), dan 
kost me dat netto €279 (22,5%), dus slechts €23 
per maand, of netto € 215 (40,4%)en dan dus 
€18 per maand. (Ik vind dat echt niet veel, en 
daarom zou ik het bedrag ook verhogen.)
Ik kan het echter ook omdraaien. Als ik netto 
€30 per maand of €360 per jaar wil betalen, 
dan sluit ik een contract af voor €465 (22,5%) 
of €605 (40,4%). Netto betaal ik in beide geval-
len €360 per jaar.
Daarmee ondersteunt de overheid het werk 
van de kerken, wetend dat het voor de samen-
leving zeer nuttig (ik zou zeggen noodzakeijk) is.
Ik kan u verzekeren, het kost geen moeite en 
het doet geen pijn. Integendeel, ik voel me nu 
veel beter.

Markus Matthias

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/
bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_
formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
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Liederen  van  Luther

D
it  lied  is  een  bede  om  de  Heilige  Geest. 
Het  lied  wordt  daarom  ook  een  Pink
sterlied  genoemd.  Het  wordt  niet  al
leen  met  Pinksteren  gezongen  maar 

ook  in  diensten  waarin  de  gemeente  de  Heilige 
Geest  uitdrukkelijk  wil   aanroepen;   bijvoorbeeld 
bij   het  zegenen  van  ambtsdragers.

We hebben hier te maken met een cover van 
een veel ouder lied, dat 
Luther uit het Latijn heeft -
vertaald en daarbij ook de 
melodie heeft bewerkt 
voor de gemeentezang.
Het lied stamt uit de 9e 
eeuw en heet in het Latijn 
‘veni creator spiritus’. Het 
stond in het vorige 
liedboek, in de Nederland-
se vertaling als gezang 237. 
Daar vindt u ook de oor-
spronkelijke Gregoriaanse 
melodie met alle versie-
ringen voor het koor.

Luther heeft niet alleen de tekst uit het Latijn 
vertaald, dat vertalen deed hij met een zekere 
(protestantse) vrijheid. Hij heeft daarbij ook de 
oorspronkelijke melodie vereenvoudigd om 
het voor de gemeente makkelijker zingbaar te 
maken. In getallen uitgedrukt: Hij heeft de 42 
melodienoten tot 31 gereduceerd. Het is be-
langrijk dat de melodie niet slepend, noot voor 
noot wordt gezongen maar in een vloeiende 
vlotheid.

Het hele lied is één grote bede om de Heilige 
Geest.

(1) Het eerste couplet begint met ‘Kom Schep-
per God, o Heil'ge Geest’. Bij de ‘Schepper’ den-

ken we aan God de Vader, maar hier wordt God 
de Schepper nu juist direct verbonden met de 
Heilige Geest die in onze harten indaalt om 
ons mensen door de genade te herscheppen. 
Ons hart is dus de landingsplaats van de Heili-
ge Geest. De Heilige Geest maakt ons heilig.

(2) Het tweede couplet begint met een andere 
naam voor de Heilige Geest: de Trooster. Er 

volgen vier beschrijvin-
gen van de Geest: een 
kostbare gave, een 
geestelijke balsem, le-
vende bron en vuur van 
liefde. 
Waar moeten we bij de 
geestelijke balsem aan 
denken? In de tijd van 
Luther was het nog ge-
bruikelijk dat de dope-
ling na de doop een 
kruisteken met balsem 
op zijn of haar voorhoofd 

ontving. Dit was het teken van de gave van de 
Heilige Geest die elke dopeling ontvangt: de 
geestelijk balsem.

De coupletten 3 en 4 heeft Luther omgeruild. 
Waarschijnlijk vond Luther de overgang van 
‘Ein lebend Brunn, Lieb und Feur (o bron van 
vuur, het levend woord)’ naar ‘Zünd uns ein 
Licht an im Verstand (Ontsteek een licht in ons 
verstand)’ een mooie overgang. De vonk slaat 
als het ware over. En door dit om te ruilen komt 
het couplet over de zevenvoudige gaven in het 
midden van het lied te staan.

(3) Als de Heilige Geest in de mens vloeit dan 
schenkt hij licht aan het verstand, liefde in het 
hart en kracht in het zwakke vlees. Met het 
woord ‘vlees’ wordt verwezen naar ons li-

Met  deze  editie  begint  een  nieuwe  serie  in  de  Lu
therroos  waarin  beide  predikanten  de  liederen  van 
Luther  in  willekeurige  volgorde  behandelen.  Het  is 
de  bedoeling  dat  alle  liederen  een  keer  aan  bod  komen.

Deze  keer  het  lied:

Komm,  Gott  Schöpfer,  heiliger  Geist
(Kom  Schepper  God,   o   Heil'ge  Geest)
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chamelijke, aardse bestaan. De Heilige Geest 
werkt in heel ons bestaan. 

(4) In het vierde couplet wordt gesproken over 
de zevenvoudige gaven van de Geest. Dit ver-
wijst naar een tekst uit Jesaja 11:2 ‘De geest 
van de HEER zal op hem rusten: een geest van 
wijsheid en inzicht, een geest van kracht en 
verstandig beleid, een geest 
van kennis en ontzag voor 
de HEER.’

Wie heeft meegeteld zal 
maar op zes gaven komen. 
In de Latijnse vertaling van 
de Bijbel is, anders dan in 
het Hebreeuwse tekst, nog 
de liefde bijgevoegd, 
waardoor er sprake is van 
zeven gaven van de geest: 
wijsheid, inzicht, kracht en 
verstandig beleid, kennis, 
liefde en ontzag voor de 
Heer. Het getal zeven is in de 
Bijbel het getal voor de vol-
heid, compleetheid – het 
kan niet beter. In de tekst 
van dit lied komen al deze 
zeven gaven op de één of an-
dere manier aan de orde.

(5) De vrede in het vijfde 
couplet gaat in eerste in-
stantie niet over de vrede 
onder de volkeren, het gaat 
allereerst over de vrede met 
God. De vijand is alles wat je 
hiervan weerhoudt. De ge-
nade schenkt ons de vrede, 
waardoor we bereid zijn ons 
door God te laten leiden.

(6) God leren we kennen in 
God de Vader en zijn Zoon 
en de Heilige Geest die van 
beiden uitgaat. Hier wordt uitdrukkelijk gezegd 
dat de Heilige Geest van beiden, God de Vader 
en van Jezus Christus de Zoon, is uitgegaan. U 
kunt zich het misschien niet voorstellen, maar 
over deze vraag hebben hevige disputen plaats-
gevonden. Dit is één van de geschilpunten tus-
sen de rooms-katholieke kerk (en alle kerken 

die daaruit zin voortgekomen, zoals de protes-
tantse kerken) en de Oosters-orthodoxe kerken., 
Voor hen gaat de Heilige Geest alléén van God uit.
Omdat het oorspronkelijk Latijnse lied met dit 
couplet eindigt, vermoedt men dat dit lied als 
een leerlied over de Heilige Geest is geschreven 
ten tijde van deze disputen. 

(7) Toen Luther eeuwen la-
ter dit lied naar het Duits 
vertaalde was deze discus-
sie voorbij en schreef hij 
er nog een laatste, zeven-
de (!) lofcouplet bij.

Luther had dit lied lief om-
dat het zo strak en helder 
over de Heilige Geest sprak, 
zonder te vervallen in dwe-
pen en dromen. Misschien 
helpt het lied ook in onze 
tijd nog wanneer u zich 
weer eens afvraagt: Wat 
moet ik me voorstellen bij 
de Heilige Geest? Dan kunt 
u dit lied bij de hand 
nemen. Veel van wat er in 
de Bijbel over de Heilige 
Geest staat is samengevat 
in dit lied.

Dit lied is een bede om de 
Heilige Geest, dat de Hei-
lige Geest - hoe veelzijdig 
de Geest ook is - werkzaam 
wordt in ons hart.

Hoe Luther met dit lied is 
omgegaan, kenmerkt hem 
als hervormer. Hij maakt 
gebruik van wat de tradi-
tie heeft overgeleverd, ver-
taalt dit naar de eigen tijd 
en gaat er in alle vrijheid 
mee om. Daarin kan hij 

ook voor ons een voorbeeld zijn. 
Ds. Susanne Freytag 

U vindt dit als lied 670 in het Liedboek,
en staat als lied 10 in Alle liederen van Luther.

Komm Gott, Schöpfer, Heiliger Geist 

1. Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist,
besuch das Herz der Menschen dein.
Mit Gnaden sie füll, wie du weißt,

Daß dein Geschöpf vorhin sein.

2. Denn du bist der Tröster genannt,
Des Allerhöchsten Gabe teur,

ein geistlich Salb an uns gewandt,
Ein lebend Brunn, Lieb und Feur.

3. Zünd uns ein Licht an im Verstand,
gib uns ins Herz der Liebe Brunst.

Das schwach Fleisch in uns, dir bekannt,
erhalt fest dein Kraft und Gunst.

4. Du bist mit Gaben siebenfalt
Der Finger an Gottes rechter Hand,
des Vaters Wort gibst du gar bald

mit Zungen in alle Land.

5. Des Feindes List treib von uns fern,
den Fried schaff bei uns deine Gnad,
Daß wir dei’m Leiten folgen gern 

Und meiden der Seelen Schad’.

6. Lehr uns den Vater kennen wohl,
dazu Jesum Christ, seinen Sohn,

Daß wir des Glaubens werden voll,
dich, beider Geist, zu verstahn.

7. Gott Vater sei Lob und dem Sohn,
der von den Toten auferstund,
dem Tröster sei dasselb getan

In Ewigkeit alle Stund.

De vertaling van J.W. Noordholt is
auteursrechtelijk beschermd.
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De  opleiding  tot  predikant  is  voor  Willem  Boon 
begonnen  in  Amsterdam.  De  bakermat  van 

luthers  Nederland

Door de contacten met ds. Roskam is hij naar 
Duitsland gegaan en heeft daar 2 jaar zijn studie 
verder afgemaakt met daarna nog 2 jaar vicariaat. 
(Lijkt wat op de uitzending van ds. Bonhoeffer 
naar Barcelona).

In 1979 door zijn contacten in Nederland 
(ds. Wonno Blij) kwam Nederland weer in zicht. 
Zijn start viel in Deventer bij ds. Karla Hage in 
december 1979. Dat waren heel aparte tijden. 
Hij begeleidde de jeugdkring. Bij een advents-
avond werden er kerstliederen gezongen. Daar 
Willem zich ook goed kon uiten met de gitaar 
was dat dus snel geregeld. Hij speelde en zong 
mee. Maar zijn routine lag toch nog in het 
Duits. Dus zong hij mee tot groot vermaak van 
de groep in het Duits en deed ook de aankon-
diging van de liederen in het Duits. Hij had het 
zelf niet in de gaten totdat iemand hem er at-
tent op maakte dat men gewend was het in het 
Nederlands te doen. De nodige hilariteit ont-
stond en dat zorgde voor een bijzonder aan-
gename sfeer.

Waar de jeugdgroep nog meer voor ver-
antwoordelijk was, was de ontmoeting met de 
vrouw waar hij verder mee door het leven zou 
gaan, zijn Gerda.
Toen kwam het moment dat de Lutherse 
gemeente Pekela hem “begeerde”. Op de be-
langrijke dag, 8 juni 1980 is hij geordineerd als 
predikant, waarbij naderhand ook Winscho-
ten erbij kwam. Bij de ordinantie wilde de 
gemeente een kaart sturen als felicitatie en er 
werd gevraagd om de felicitatiekaart te teke-
nen. Willem was het ontgaan waarvoor deze 
kaart eigenlijk was en tekende heel enthou-
siast mee op de kaart. Natuurlijk hilariteit toen 
hijzelf de kaart naderhand ontving.

Belangrijke momenten vonden daar ook plaats, 
zoals de geboorten van hun twee kinderen.
Maar een predikant wordt geroepen en die roep 
kwam in 1986 van de ELG Naarden-Bussum, in 
het midden van het land. Een nieuwe omge-
ving met een andere cultuur dan Duitsland en 

ds.   Willem  Boon

40jarig  Ambtsjubileum

40 jaar geleden.
De jonge Willem (29) loopt naar de kerk voor zijn ordi-
natie.
Vooraf loopt Ds. Wonno Bleij, toenmalig president 
van de Lutherse Synode en Ds. Aad Jense. Jense was 
predikant in Deventer, maar of hij op dat tijdstip nog 
was of al in Ede, dat weet ik niet meer.
In de achterhoede loopt ds. Jan Roskam, Willem zijn 
dominee in Den Haag. Hij heeft Willem door Grieks 
en Hebreeuws "gesleept".
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het noorden van Nederland. Voor 
een predikant is dat natuurlijk 
boeiend om die cultuurverschillen 
te ervaren.

In 1990 kwam een beroep vanuit 
de luchtmacht om luchtmacht 
predikant te worden. Hij werd ge-
stationeerd in Duitsland. Weer een 
geheel andere wereld, zowel 
geestelijk als civiel.

In 1995 volgde een beroep vanuit 
Ispringen. Dat is een plaats in 
de Duitse deelstaat Baden-Würt-
temberg. Weer een ander deel van de wereld 
met zijn eigen cultuur.

Voor het gezin hebben uitzendingen naar het 
buitenland ook zo zijn voor- en nadelen. Het 
aanpassen aan schoolsystemen verloopt meest-
al niet zo eenvoudig, maar opgevoed worden 
in een twee-talen situatie geeft je toch wat mee 
in je verdere leven. Voor het gezin is het een 
regelmatig aanpassen aan een andere cultuur. 
Want die verschillen zijn er in geheel Europa  
en binnen elk land aanwezig. Het is soms ba-
lanceren om binnen die verschillen de juiste 
toonhoogte en houding te zoeken en te vinden.

In 2002 volgde een beroep vanuit Luthers Zuid-
Limburg met vestigingsplaatsen Maastricht en 
Heerlen. Dat is het zuiden van Nederland. Weer 
andere culturen, om maar niet te spreken soms 
ook een andere taal.

Door de ontwikkelingen binnen de kerk moesten 
moeilijke beslissingen genomen worden zoals 
het afstoten van de kerk in Maastricht. Dan te 
zorgen dat de kerkgemeenschap zich toch als 
één gemeenschap blijft voelen. Een hele opgave.

Door ontwikkelingen in het lutherse zuiden 
van Nederland is Willem nauw betrokken ge-
raakt bij het samenvoegingsproces tot de Lu-
therse gemeente Zuid-Nederland. Dat leidde 
tot een goede samenwerking met de nieuw be-
roepen collega predikant Susanne Freytag.
Hierdoor is er nu een aantal jaren bestuurlijk 
rust en vindt een goede communicatie plaats 
tussen de partners. Dan blijkt dat het leren om-
gaan met diverse culturen en opvattingen zo 
zijn vruchten afwerpt.

Terugkijkend op 40 jaar predikantschap komt 
er een rust over je en je put kracht uit de op-
gedane ervaringen. Door de corona-perikelen 
heeft de gemeente helaas niet de volle aan-
dacht aan dit heuglijke feit kunnen geven. Maar 
daar wordt nu over nagedacht hoe we dit ge-
zamenlijk kunnen organiseren wanneer de 
regels dat toelaten. Wellicht tijdens het moment 
dat Willem volgend jaar met emeritaat gaat.

Kerncommissie Heerlen ELG Zuid-Nederland
Horst Oosterveer
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Het  lijkt  mij   alweer  heel   lang  geleden,  nu  ook 
bij   het  zomerse  weer  dat  wij,  Lilo  en  Ben  Dank

baar,  bij   1 5  graden  onder  nul   in  Siberië  waren.

We vertrokken op 5 maart en onze eerste be-
stemming was Irkoetsk. Van Perla kwam de tip 
om daar op zoek te gaan naar de Lutherse kerk. 
Met behulp van Google maps vonden wij ook 
de plek op de kaart, waar de kerk moest staan. 
Je denkt natuurlijk aan een groot gebouw met 
een toren en een kruis. Dus wij liepen zo denk 
ik wel twee keer om de kerk heen, voordat wij 
doorhadden dat er alleen maar een deur was 
en een bord met een kruisje erop. Door het 
raam kon je het altaar en stoelen zien voor zo’n 
20 mensen. Alles was gesloten.

Een aardige man, die zijn kantoor had in hetzelf-
de gebouw probeerde nog iemand te bellen, 
maar zonder succes. Maar er bestond een Lu-
therse kerk, verscholen midden tussen ver-
schillende woonblokken en huizen!

Naast Irkoetsk bezochten we Wladivostok, he-
lemaal aan de oostkust van Siberië, tegenover 
Japan. Hier hadden wij meer geluk. In de buurt 
van de grote haven vonden wij een echt kerk-
gebouw met een toren en een kruis en de kerk 
was open. Binnen was het lekker warm en een 
vriendelijke vrouw stond ons in het Duits te 
woord.

De kerk was duidelijk een plaats van ontmoe-
ting, muziek, bijeenkomsten, concerten, dien-

sten, een huis van 
God en de mensen. 
Wij waren daar 
rond de verjaardag 
van Johann Sebasti-
an Bach en ze 
hadden een hele 
“Bachweek” geor-
ganiseerd. “Bach 
was ook lid van 
onze gemeente”, 
zei de vrouw. Heel 
even dachten we 
dat ze bedoelde dat 
Bach daar was ge-
weest, maar toen 
begrepen we dat 

het er om ging dat Bach ook een Lutheraan 
was. In en rond de kerk waren tafeltjes en ban-
ken opgesteld en er werd duidelijk veel publiek 
in de zomermaanden verwacht.

Deze St. Pauluskerk heeft een heel bijzondere 
geschiedenis. Lutheranen kwamen al 400 jaar 
geleden naar Rusland en de Lutherse kerk maak-
te deel uit van het multiculturele en multinati-
onale leven. Begin van de 20ste eeuw leefden 
meer dan 3,6 miljoen Lutheranen in Rusland 
(Duitsers, Esten, Letten, Finnen, Zweden maar 
ook Armeniërs en Russen).

Wladivostok werd in 1880 als belangrijke ha-
venstad aan de Oostkust gesticht en geen vijf 
jaar later vestigde zich al de eerste Lutherse 
gemeente. In 1887 werd op de plaats van de 

Lutherse kerk St. Paulus
in Wladiwostok

Interieur kerk Vladiwostok

Lutherse  kerken  in  Siberië

  Ingang Lutherse gemeente Irkoetsk
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huidige kerk een houten kerkje gebouwd. De 
Lutherse gemeente in Wladivostok en omge-
ving telde toen meer dan 3000 leden. Maar het 
levendige, dynamische kerkelijk leven duurde 
nog geen 50 jaar. In 1935 werd Dominee 
Reichwald met vele anderen naar een stali-
nistisch werkkamp gebracht en nooit meer te-
rug gezien.
De kerk werd een zeeliedenclub, een bioscoop 
en later een museum over de Russische vloot 
op de Stille Oceaan. Wladivostok als stad en 
marinehaven ging op slot en werd pas na de 
perestroika voor bezoekers uit het Oosten en 
het Westen weer geopend.

Zo kwam in 1992 de Duitse Dominee Manfred 
Broekmann uit Hamburg naar Wladivostok, 
waar hij nog steeds verblijft. Hij vierde op 
zondag Exaudi na 47 jaar weer de eerste kerk-
dienst.

In 1997 kreeg de kerk het gebouw officieel van 
de staat terug en de restauratie kon beginnen. 
Sinds 2006 klinkt er ook weer een orgel en de 
gemeente telt nu 200 leden. Zulke verhalen 
ken je uit de literatuur en van documentaires, 
maar als je echt in een kerk met deze geschie-
denis staat, raakt het je wel.

Lilo Dankbaar

Dinsdag  1 1   juni   werd  de  kerkenraads
vergadering  van  Luthers  ZuidNederland  ge

houden.  De  kerkenraadsleden  kwamen  bijeen  in 
de  hal   van  de  Dommelhoefkerk  en  met  veel   ge
schuif  van  tafels  is  het  gelukt  om  gepaste  afstand 
te  houden  tussen  de  elf  aanwezigen. 

Als eerste werd aandacht besteed aan het 40-jarig 
ambtsjubileum van ds. Willem Boon. De ge-
plande festiviteiten rond dit jubileum kunnen 
door de coronamaatregelen helaas geen door-
gang vinden. Maar toch is dit voor hem niet 
geheel onopgemerkt voorbijgegaan, want Ire-
ne en Horst Oosterveer hebben hem op de dag 
zelf een grote bos bloemen gebracht. Een gro-
te verrassing voor hem.

Dan de gemeentedag op 6 september in Nue-
nen. Die kan door de coronamaatregelen he-
laas ook geen doorgang vinden. Als alternatief 
probeert een commissie toch een soort bui-
tengebeuren te organiseren op een plek waar 
dit wel zou kunnen. U hoort er meer van.

Een zwaar punt waren de jaarstukken van 2019 
en de begroting van 2020. Er is een verlies ont-
staan van ruim €140.000 door de eerste face 
van de restauratie van het kerkgebouw in Nij-
megen en verder door met name de geringe 
kerkelijke bijdragen en het slechte beurs-
klimaat.

De kascommissie heeft alle financiën gecon-
troleerd en in orde bevonden. De kerkenraad 
keurde vervolgens de stukken goed. Met dank 
aan Irene Oosterveer voor al het werk aan deze 
financiële administratie.
In alle kernen zullen deze jaarstukken en be-
groting nog aan de gemeenteleden gepresen-
teerd gaan worden. Gebruikelijk was het om 
dit te doen in de diverse gemeentevergaderingen 
in de kernen. In deze coronatijd moeten we 
daar misschien toch een andere vorm aan geven.

Het dagelijks bestuur had voor alle kernen over-
koepelende gedragsregels voor het hervatten 
van kerkdiensten opgesteld. Daar worden nog 
aan toegevoegd de regels die gelden voor na 
elkaar komende kerkdiensten en de vermel-
ding dat het predikantschap een contactberoep 
is. Dit laatste is nodig om bijvoorbeeld de doop-
handelingen te kunnen verrichten.

Het zijn de kernen zelf die bepalen hoe ze de 
diensten in de komende maanden zullen gaan 
invullen.
Als laatste punt werden de data voor de 
eerstvolgende twee kerkenraadsvergaderingen 
vastgesteld.

Tom Tempelaar, secretaris

Uit  de  kerkenraadsvergadering
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I n  overleg  met  de  kerncommissie  Eindhoven 
heeft  de  kerkenraad  besloten  om  de  buitendag 

die  de  kern  Eindhoven  dit  jaar  zou  organiseren, 
niet  door  te  laten  gaan.  U  begrijpt  wel   dat  dit  met 
de  huidige  situatie  van  coronamaatregelen  te 
maken  heeft.  De  kerncommissie  van  Eindhoven 
had  al   mooie  plannen  gemaakt  voor  een  leuk  pro
gramma.  Dat  houdt  u  te  goed.  Eindhoven  zal  
volgend  jaar  de  buitendag  gaan  verzorgen.

Het is dan wel jammer om dit jaar helemaal 
niets te organiseren en elkaar als Zuid-Neder-
land niet te ontmoeten.
Dus gaat de voorbereidingscommissie een al-
ternatieve invulling van de buitendag organi-
seren die veilig is in deze tijden.
Er is nog geen programma en nog geen loca-
tie bekend maar wel zijn er al veel ideeën.

We  gaan  de  natuur  in!
We gaan samen de natuur in met een bezinnings-
wandeling, met inspiratie voor onderweg.
We komen aan het einde van de wandeling 
samen op een plek waar nog iets van een ‘ha-

gepreek’ of dienst in de buitenlucht kan plaats-
vinden.
Tenslotte kunnen we op picknickkleedjes of 
zelf meegebrachte kampeerstoelen samen (op 
gepaste afstand) gaan picknicken.

Nu nog zoeken naar een mooie locatie en zo 
nodig het regelen van een vergunning.
We gaan hiermee aan de slag en moet natuur-
lijk ook het weer een beetje meespelen.

Zodra meer bekend is vermelden we dit op 
onze website en informeren we u via de nieuws-
brief per mail (Heeft u uw e-mail-adres al door-
gegeven?).

In de volgende Lutherroos die kort voor 6 sep-
tember verschijnt komt ook alle informatie te 
staan.

De voorbereidingscommissie
Markus Matthias, Klazien Laansma en Susanne Freytag

Zondag  6  september

Alternatieve  buitendag
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Lutherse  Woordzoeker  3

De  oplossing  van  de  puzzel   uit  de  vorige  editie  is:
Kom  Schepper  God  o  Heilige  Geest.

Uit de goede inzendingen werd de winnaar getrokken:
Tini   van  Maasbommel

Gefeliciteerd! De prijs wordt u toegezonden.

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 1 augustus 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.

Anderhalvemeter
Avondmaalswijn

Belijdenis
Bergenopzoomluthers

Bijbelkring
Buitendag

Dichtbijenverweg
Dommelhoefstraat

Dopen
Eindhoven
Eredienst

Gesprekskring
Giraalcollecteren

Heerlen
Heiligegeest

Heusden
Hoofddienst

Kerk
Kerkblad

Kerkelijkebijdrage
Kerncommissie

Kinderkerk
Koffiedrinken

Leden
Metten

Nietvergeten
Orgelspel
Ouderling

Overdenkingen
Pasen

Psalmen
Puzzel

Thuisblijven
Uitstorting

Vergaderenopafstand
Woordzoeker

Zomerdiensten
Zuidnederland

De  oplossing  is:



advertenties

Adverteren  in   de  Lutherroos  ?
Jazeker,   dat  kan.

Advertenties  moeten  wel   passen  bi j   het  karakter  van  de 

Lutherroos  en  haar  lezerspubliek.

Heeft  u   vragen  of  wi lt  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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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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Gaan  als  Abraham
Na  een  turbulente  periode  waarin  ons  leven  op 

zijn  kop  stond,  zijn  we  langzaam  aan  het  bij
komen.  Er  wordt  gerouwd.  Mensen  proberen  weer 
op  krachten  te  komen.  Er  wordt  diep  nagedacht 
en  veel   gepraat    over  een  veilige  manier  om  het 
dagelijkse  leven  meer  ruimte  te  geven.

Het blijft voorlopig onzeker hoe de strijd te-
gen het coronavirus verder gaat. En we hebben 
meer aan ons hoofd. Andere gezondheidsperi-
kelen, werk en financiën, de gesteldheid van 
de aarde waarop we leven, de manier waarop 
mensen met elkaar omgaan.

Het is veel. Maar eerst willen we graag naar 
buiten, tot rust en tot onszelf komen. Misschien 
kunnen we dan wat dingen voor onszelf op een 
rijtje zetten. We hebben tenslotte ook onze 
persoonlijke vragen en gedachten. “Wat vind 
ik voor mezelf nu belangrijk, wat geeft me 
houvast, wat is mijn perspectief ?  Wat kan ik 
daarmee?”

In verband daarmee speelt er de laatste dagen 
steeds een lied van Hanna Lam door mijn hoofd: 
“Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je 
stam”. Volgens het bijbelverhaal deed Abraham 
dat letterlijk.  Toen hij jong was, werd hij ge-
roepen om van huis te gaan en een eigen leven 
op te bouwen. Hij ging op weg samen met zijn 
vader Terach, zijn vrouw Sarai en neef Lot. Ze 
namen alles mee wat ze bezaten en ook nodig 
hadden om als half-nomaden te kunnen leven: 
hun vee en hun herders (slaven!).

Abraham ging dus op pad met alles wat hij no-
dig had. Hij vertrok niet in het wilde weg, maar 
langs bekende wegen, waarschijnlijk langs de 
rivier de Eufraat naar het noorden. Abraham 

heeft in zijn leven heel wat afgereisd. Veel 
gezien en meegemaakt. Als je zijn verhaal leest, 
lees je over een gewoon mens van vlees en 
bloed. Hij was wel eens bang en nam wel eens 
onhandige beslissingen. Een andere keer was 
hij heel dapper en loyaal. Abraham was een 
gelovig man. Levenslang zocht hij houvast bij 
God. Die was zijn steun en toeverlaat en gaf 
hem zicht op een toekomst: een eigen plek om 
te wonen, middelen van bestaan, nageslacht.

Het levensverhaal van Abraham wordt vaak ge-
bruikt als model voor ons leven. We kunnen 
ons met hem identificeren. Wat we er vooral 
van kunnen leren hoe Abraham zijn weg ging 
met God in gesprek, Hem vertrouwend en 
erend; hoe zijn band met God en zijn geloof in 
Hem zich ontwikkelden. Dat was niet iets 
statisch dat altijd hetzelfde bleef. God ging echt 
met Abraham mee door het leven met al zijn 
vragen, vreugde en onzekerheden. Abraham 
groeide ook in dat opzicht. Met Gods zegen 
kon hij altijd verder. Daarom is Abraham zo’n 
sterk voorbeeld voor ons.

Ook wij mogen ons houvast blijven zoeken bij 
God, in wat voor omstandigheden we ook 
terecht komen. Ons geloof ontwikkelt zich 
door het leven heen. Het is niet statisch. Zo 
merken we dat God  met mensen meegaat. We 
kunnen op zijn aanwezigheid vertrouwen. Ook 
als we denken dat we Hem uit het oog verlo-
ren zijn en niet weten waar we Hem kunnen 
vinden. Dan kunnen we God weer vinden in 
de verhalen van mensen zoals Abraham of van 
mensen nu.

Die verhalen kunnen ons helpen om (weer) ons 
leven op te pakken. Zoals nu bijvoorbeeld.
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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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Tot 1 september zijn alle diensten geannuleerd.
Kijk voor de actuele agenda  op de website: www.lutherszuidnederland.nl

Agenda

We kunnen niet vast blijven zitten in de lock-
down en alleen maar terug willen naar het ou-
de vertrouwde. Bij alle onzekerheden die er 
zijn en veranderingen die nodig lijken, mogen 
we vragen om Gods hoede en zegen en daar-
mee met vertrouwen de toekomst tegemoet 
gaan.
We zullen het ontdekken. Net als Abraham zul-

len we over wegen gaan die we nog niet ken-
nen, maar waar leven vast ook goed is en vol 
kansen en mogelijkheden. Laten we bedenken 
dat we niet berooid op weg gaan als vluchte-
lingen, maar als rijk gezegende mensen. 
Ik wens u een rustige zomer toe, lekker buiten 
en met gezellige ontmoetingen.

ds. Fia Tempelaar

Mens  zou  ik  willen  zijn

I k  was  niets  meer  dan  een  hoopje  klei,  waar  ie
dereen  omheen  liep.  Men  wilde  zich  niet  door 

mij   laten  vervuilen.  Viezigheid  noemde  men  mij  
en  de  mensen  begonnen  te  vloeken  als  ik  onder 
hun  schoenen  terecht  was  gekomen.

Op een dag raapte iemand me op en nam me 
mee naar zijn huis.
Daar werd ik op een draaischijf gelegd en hij 
begon zich met me bezig te houden. Heel 
voorzichtig en teder raakte hij me aan, druk-
te me voorzichtig op de schrijf, gaf mij warmte 
door zijn handen. En gelijktijdig bracht hij me 
in beweging en gaf mij een vorm waarvan ik 
nooit zou hebben gedroomd. Hij veranderde 
mij in een schaal. Hij maakt van mij datgene, 
wat ikzelf niet was. Zijn handen hebben het 
mogelijk gemaakt.

Als ik een mens 
zou zijn, dan 
zou ik geen 
angst hebben 
voor viezig-
heid. Want  in 
elk stukje aar-
de kan een 
schat verbor-
gen zijn. Men 
moet alleen 
weten, hoe je 
het aan moet pakken, in beweging moet laten 
komen, teder ermee omgaan.
Mijn handen zouden het mogelijk kunnen ma-
ken.
Mens zou ik willen zijn. 

Marlies de Vries

De data van de Zomer-Koffiebijeenkomsten zijn:
• Donderdag 9 juli 10-12 uur
• Donderdag 16 juli 10 -12 uur
• Zaterdag 22 augustus 10-12 uur
• Zaterdag 29 augustus 10-12 uur

Lees meer over de
Zomer-Koffiebijeenkomsten

op pagina 24
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Gezien  door  de  ogen  van  een  vrouw

Present  wilde  ook  in  de  crisisperiode  waarin 
de  reguliere  projecten  niet  doorgaan  bruggen 

slaan  tussen  mensen  die  hulp  willen  bieden  en 
mensen  die  hulp  nodig  hebben.  Daarom  heeft  Pre
sent  Eindhoven  zich  aangesloten  bij   #Nietalleen.

#Nietalleen is een landelijk netwerk voor hulp 
tijdens de coronacrisis. Met steun van een aan-
tal kerken en kerkelijke organisaties is in 
Utrecht een contactcentrum op poten gezet 
met een landelijk telefoonnummer en website. 
Mensen die hulp nodig hebben en organisaties 
die hulp willen bieden, kunnen zich daar melden 
zodat vraag en aanbod kunnen worden gekop-
peld.

Present Eindhoven heeft aangeboden dat ze 
het koppelen van vraag en aanbod in Eindho-
ven e.o. tijdens de coronacrisis kan en wil coör-
dineren. In principe worden de vragen die 
vanuit het contactcentrum naar Present door-
gestuurd worden, niet zelf opgepakt maar aan 
organisaties gekoppeld die de gevraagde hulp 
kunnen bieden. Dat kunnen organisaties zijn 
die zich aangemeld hebben bij #Nietalleen 
maar ook organisaties uit het eigen netwerk. 
Bijzondere tijden vragen om bijzondere  acties 
en daarom geldt de coördinerende rol ook voor 
vragen die niet passen bij het reguliere aanbod 
van Present.

Vriendengroepen, kerken, organisaties en in-
dividuen die tijdens de coronacrisis hulp wilden 
bieden in de regio Eindhoven, hebben zich bij 
Present Eindhoven aangemeld. Wanneer hulp-
vragen binnenkomen, kijkt Present welke or-
ganisatie deze hulpvraag op zou kunnen pakken 
en geeft de vraag aan de contactpersoon van 
die organisatie door.

In de nieuwsbrief voor Luthers Eindhoven van 
Witte donderdag stond een oproep, om als 
gemeente ook mee te doen. Vijf personen 
hebben zich gemeld en ik heb onze 
kerngemeente aangemeld bij Present. Vrij snel 
kwam een eerste hulpvraag binnen.

Maar sinds de versoepeling komen nagenoeg 
geen hulpvragen voor onze regio meer binnen 
en Present heeft ons laten weten, dat we (voor-
lopig?) niet meer benaderd worden. Hun dank 
voor onze hulp geef ik door aan alle die zich 
hadden aangemeld. Ik hoop dat ze ook weer 
meedoen indien toch weer hulp nodig blijkt 
te zijn.

Annegret Hoyer

Onze  thuiszorgorganisatie  is  een  geweldige 
steun  in  ons  leven.

Mijn echtgenoot Peter wordt elke ochtend ge-
wassen en aangekleed door een steeds wisse-
lende verpleegkundige hier bij ons in Eindhoven. 
‘s Avonds wordt hij weer keurig in zijn pyama 
geholpen en worden zijn ogen gedruppeld.

Een paar weken geleden had Peter nogal pijn 
in zijn rechterheup. Hij was heel duidelijk in 
zijn uitleg waar de pijn zat. Onze zorghulp 

merkte dat hij heel slecht liep met kleine pas-
jes. Hij had veel pijn. Zij paste haar tempo on-
middellijk aan naar heel langzaam lopen vanaf 
het bed naar de badkamer. Zij douchete Peter 
en bracht hem terug naar de slaapkamer. 
Met de verzorgster kwam hij keurig aangekleed 
terug naar beneden. Een beetje scheren en 
klaar voor de dag!!

Dank je wel lieve thuiszorg voor alle goede zor-
gen.

Sonja de Kort

Present  in  deze  tijd
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Verjaardagen  kinderen
Augustus	 Sarah Schertzer 9 jaar
	 	 Kevin Boutkan 11 jaar
	 	 Fenne de Klijn 4 jaar
September	 Demi-Bodelier 12 jaar
	 	 Ellemieke Boutkan 13 jaar

Het  glasinloodraam  in  de  kerkzaal   staat  op 
instorten.  Het  is  een  kunstwerk  van  Erna  van 

Osselen  en  is  de  ziel   van  ons  kerkgebouw.  Dit 
omdat  het  gebouw  door  de  architect  om  dit  raam 
heen  ontworpen  is.  Gezien  de  cultuurhistorische 
waarde  van  het  raam,  wordt  er  volop  ingezet  om 
het  te  behouden.  Velen  moeten  er  niet  aan  den
ken  dat  het  raam  door  gewoon  vensterglas  zou 
worden  vervangen.

Kunstenares Erna van Osselen (1903-1989) maak-
te dit kerkraam oorspronkelijk voor de Wereld-
tentoonstelling in Parijs van 1937 en wel voor 
het paviljoen “Religieuze Kunst”.
In het Algemeen Handelsblad van 01-08-1937 
wordt het raam als volgt omschreven: het 
bijzonder fijne gevoelige raam met de wijnran-
ken van Erna van Osselen. Het raam laat in te-
genstelling tot vrijwel alle andere, veel licht 
door. En ook, niet zo gebruikelijk, het bevat 
een tekst. En het beeld is slechts een bescheiden 
wijnstok met ranken uitgevoerd in verschillen-
de grijstinten. De tekst is prachtig gekalli-
grafeerd. Bijzonder is ook de gelijkmatige en 
toch levendige vlakverdeling. 

Restauratie van het glas-in-loodraam is mogelijk, 
maar wel kostbaar. Het wordt geschat op 
€ 33 000. 

Het bestuur van de remonstranten doet er al-
les aan om subsidies hiervoor aan te vragen en 
een aantal daarvan is al toegekend. Ook de me-

de-gebruikers van het kerkgebouw hebben een 
bedrag voor de restauratie toegezegd. Toch zal 
er nog een aanzienlijk bedrag van de gemeente 
zelf moeten komen.

Omdat wij daar ook al jaren kerken, is dit voor 
ons ook een zeer vertrouwd onderdeel van het 
kerkgebouw. Als u persoonlijk daar aan bij wilt 
dragen dan kunt u dit doen op het speciaal voor 
de restauratie geopende rekeningnummer:

NL60 ABNA 0549 3418 11 t.n.v. Remonstrant-
se Gemeente Eindhoven.

Uw overgemaakte bedrag is aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting omdat kerkgenootschap-
pen een ANBI beschikking hebben.

De kerncommissie van luthers Eindhoven hoopt 
dat velen van ons hier persoonlijk aan zullen 
bijdragen.

Tom Tempelaar, secretaris

Glasinloodraam  kerkzaal  Dommelhoefkerk
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De corona heeft in Ar-
menië hard toegeslagen. 
De situatie is niet bemoe-
digend, er zijn niet vol-

doende mensen in de hospitalen.
De materialen en medicijnen ontbreken. 
Normaal is het al een probleem om in het 
ziekenhuis te komen en verzorgd te worden, 
nu is het gewoon in alle situaties kritiek.

Iedereen moet maskers dragen en heel veel is 
niet toegestaan in de openbare ruimtes. Dit 
jaar wordt het heel moeilijk zo niet onmogelijk 
om naar Armenië toe te gaan.
En dat terwijl de trouwe breisters weer 56 truien 
hebben gebreid, het totaal van alle gebreide 
truien van het team van Greet Droogendijk is 
inmiddels meer dan 3500 stuks.

Lia Eekel heeft de opbrengst van haar sokjes 
weer gedoneerd, waarvoor onze hartelijke dank. 
Er zijn nog 23 computers en beeldschermen 
en toetsenborden verstrekt in Alkmaar, maar 

tot nu toe hebben we nog niet één vorm van 
transport gevonden die naar Armenië gaat.
We hebben gevraagd naar nieuwe projecten. 
Armenië wilde graag middelen om toiletten 
op te knappen maar waar en wanneer en hoeveel 
is nog niet bekend.

Marijke zou heel graag een busje met een tand-
arts langs de scholen willen realiseren. De 
kinderen hebben al heel jong uitzonderlijk 
slechte gebitten. Via de Lions en de Rotary zou 
ze hier geld voor kunnen krijgen en dan samen 
met “Wilde Ganzen” is dit te realiseren. Maar 
wonderlijk genoeg wordt dit voorstel (tandarts) 
niet met gejuich ontvangen.

We wachten op meer informatie. U allen heel 
hartelijk dank voor uw bijdragen en meeleven.

Thea Dik

Berichten  uit  Armenië

I n  een  beperkte  oplage  zijn  er pannenlappen  te  koop 
waarvan  de  opbrengst  geheel  
voor  ons  glasinlood  kerk
raam  is.

Materiaalkosten zijn on-
geveer €8 per paar en voor die 
prijs kunt u ze ook kopen, 
maar een hoger bedrag is ze-
ker welkom.

De pannenlappen zijn er in 
verschillende kleuren (zie fo-
to); Andere kleuren zijn ook 
nog te bestellen bij 

Lia Eekel.

Email: lia.eekel@gmail.com  of telefoon 040-253 2175.

Miniactiepannenlappen  voor  kerkraam
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Donderdag  1 1   juni   kwamen  de  kerncommis
sieleden  op  gepaste  afstand  bijeen  in  de 

kerkenraadskamer  van  de  Dommelhoefkerk.

Het belangrijkste en bijna enige onderwerp 
was de voortgang van de DoReLu-diensten in 
juli en augustus. De remonstranten waren al 
zeer voortvarend bezig geweest om de kerk co-
ronaproef te maken, waardoor het mogelijk 
werd om de diensten in juli weer op te kun-
nen starten.
Het maximum aantal bezoekers dat nog cor-
onaveilig in de kerk kan plaatsnemen, is op 22 
uitgekomen.
Wel moet men zich dan aanmelden en meerde-
re personen zijn dan nodig voor ontvangst, 
plaatsbegeleiding en zo meer.

Vrijwel alle kerncommissieleden hadden gro-
te moeite met het hervatten van deze diensten. 
Het merendeel van onze kerkgangers valt in 
de risicogroep en het ophalen van ouderen is 
in deze coronatijd tijd ook een heikel punt. 
Daarnaast is veel menskracht nodig om de 
dienst goed te begeleiden. En van een zingen-
de kerk – zoals ze ons lutheranen ook wel 
noemen – is absoluut geen sprake, want het 
zingen is nog steeds niet toegestaan.

De kerncommissieleden durven het risico niet 

te nemen en besloten uiteindelijk dat we onze 
DoReLu-diensten eind augustus niet zullen la-
ten doorgaan. 
In een extra DoReLu vergadering zullen wij ons 
besluit mededelen.

In plaats daarvan wordt geprobeerd de video-
diensten voor heel de gemeente Zuid-Neder-
land tot eind augustus te continueren. Wel 
meer bescheiden van opzet.
De videodiensten zijn een groot succes, er wordt 
gemiddeld op zondag meer dan 125 keer ge-
keken naar de diensten Vanuit het hele land  
komen lovende reacties. Met dank aan Martin 
de Groot en alle medewerkenden.

Als alternatief voor de vervallen diensten worden 
de komende maanden een aantal gespreks-
momenten georganiseerd. Hoe die er uit gaan 
zien kunt u leze elders in dez Lutherroos.

Tom Tempelaar, secretaris

Zowel  de  kerkenraad  van  de  Doopsgezinden 
als  de  kerncommissie  van  de  Lutheranen 

hebben,  alles  overwegende,  besloten  om  de  aan 
hen  toegewezen  DoReLuZomerdiensten  niet  te 
hervatten  en  laten  deze  dus  niet  doorgaan.

Reden is de kwetsbaarheid van de ouderen en 
het gebrek aan voldoende menskracht. Ook 
ophalen ouderen is door de coronamaatrege-
len nog niet mogelijk.

De Remonstranten laten de aan hen toege-
wezen DoReLu-Zomerdiensten op 5, 12 en 19 

juli doorgaan, aanvang 10.30 uur.
Er zijn in totaal 22 plaatsen beschikbaar. En ie-
dereen moet zich altijd aanmelden!!!!

Hoeveel er met de DoReLu diensten komen, is 
afwachten. Maar meer dan 24 plaatsen in de 
kerkzaal is (nog) niet mogelijk.

Uit  het  verslag  extra  DoReLu  vergadering  van  16  juni  2020

De  DoReLuZomerdiensten

Uit  de  kerncommissie
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1. Als u last hebt van verkoudheid (ook lich-
te!), hoesten, neusverkoudheid of als u zich 
ziek voelt, kunt u geen bijeenkomsten bijwo-
nen.

2. U moet u zich voor een bijeenkomst van te 
voren opgeven.

3. In het gebouw worden maximaal 22 men-
sen toegelaten. 
Onderling wordt steeds een afstand van 1,5 
meter in acht genomen.

4. De kerkzaal wordt maximaal geventileerd. 
Als het even kan is het ventilatierooster geo-
pend, is het raam in de liturgische ruimte geo-
pend, staat de deur naar de bestuurskamer 
open en zijn de tuindeuren geopend.

5. U wordt welkom geheten door de “Ont-
vangst”. Hij/zij kan u naar behoefte inlichten 
over de geldende maatregelen. 
Als u zich niet van tevoren opgegeven hebt, 
worden uw naam en telefoonnummer geno-
teerd. 
U wast uw handen met de daar aanwezige gel. 
Er is papier om uw handen af te vegen.
U wordt vervolgens een plek in de kerkzaal 
toegewezen. 
U kunt die niet vrij kiezen.
U kunt geen gebruik maken van de garderobe. 
Uw jas neemt u mee de kerkzaal in.

6. In het kerkgebouw is er eenrichtingsver-
keer. Steeds linksom: kerkzaal, vergaderzaal, 
garderobe, hal, kerkzaal.

7. U kunt van het toilet gebruik maken met 
1 persoon tegelijk in de toiletruimte. 
Zowel voor als na het toiletbezoek moet u uw 
handen met zeep gedurende minstens 20 se-
conden wassen bij het in de toiletruimte aan-
wezige fonteintje. 
Er zijn papieren handdoeken.

8. Eventueel staat koffie en thee klaar in de 
bestuurskamer. Als u koffie of thee heeft, ver-

spreidt u zich dan over de ruimten: de jeugd-
kamer, de kerkzaal, en bij droog weer de tuin, 
zodat we op 1.5 m afstand van elkaar staan of 
zitten.

9. Blijf buiten voor het gebouw niet op een 
kluitje napraten.

10. Voor en na iedere bijeenkomst wordt het 
sanitair schoongemaakt, inclusief alle deur-
klinken en knoppen, microfoons en lezenaars.

Vieringen

11. Het is noodzakelijk om u van tevoren op 
te geven
voor de door de remonstranten verzorgde dien-
sten bij Harry Raap,
liefst per email harry.raap@iae.nl
Of via telefoonnummer 040 252 87 13. 
U kunt tot zaterdag 18 uur een plaats reserve-
ren voor de dienst van de zondag daarop.

12. De predikant houdt zich aan de wettelijke 
regels die voor een contactberoep gelden.

13. De liederen worden geprojecteerd op de 
beamer of staan op de liturgie. Helaas is mee-
zingen verboden. Meeneuriën mag met geslo-
ten mond.

14. Collecteren gebeurt na afloop van de dienst 
in een open schaal die op de liturgietafel, of bij 
de deur naar de vergaderkamer, staat.

15. De predikant geeft u na de viering geen 
hand, maar legt bijvoorbeeld de hand even op 
het hart.

16. Bij het vieren van de maaltijd worden 
bekertjes gevuld en brood gebroken met 
handschoenen aan. 
De bekertjes en het brood worden niet gedeeld, 
maar klaar gezet op de tafel. 
U wordt in rijen uitgenodigd om brood en een 
bekertje te komen halen.

Coronarichtlijnen  voor  bijeenkomsten
in   de  Dommelhoefkerk  te  Eindhoven
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Pastoraat:	 mw. ds. S. Freytag	 06-4395 5283
Algemeen:	 mw. H. Haaksema	 073-511 7006
Pastoraat/Gastpredikanten:	 mw. J. de Kruijf	 hannydk@planet.nl
Diaconie:	 mw. I.M. Veldkamp	 06-341 41 322
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Dan  maar  naar  buiten

Eerste  dienst  in  ‘het  nieuwe  nu’!   Wat  moet  je 
doen  als  je  kerkgebouw  zo  klein  is  dat  zelfs 

je  eigen  minigroepje  gelovigen  er  niet  in  past 
volgens  de  coronaregels?  Misschien  zou  dat  nog 

wel  lukken  met  enig  gepuzzel,  maar  het  zanglusti
ge  Heusdense  kerkvolkje  beletten  om  te  gaan 
zingen  onder  het  tongewelf,  dat  was  de  grootste 
uitdaging.

Zomer
Koffiebijeenkomsten

Het  gaat  dit  jaar  allemaal  anders.  De  DORELU 
diensten  in  de  zomer  gaan  voor  een  deel   niet 

door  en  er  zijn  maar  beperkt  plaatsen.  Daarom 
heeft  de  kerncommissie  besloten  om  deze  zomer 
een  aantal   zomerkoffiebijeenkomsten  te  plannen.

In de hal van de kerk kunnen we met 10 per-
sonen op een veilige afstand bijeenkomen en 
als het weer het toelaat gaan we achter de kerk 
buiten zitten.
Naast het bijpraten met elkaar zal ds. Susanne 
Freytag ook per bijeenkomst een gesprekson-
derwerp aandragen.

U moet zich wel hiervoor aanmelden:
ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
of 06-4395 5283
Helaas kunnen we niet voor vervoer zorgen.

De data zijn:
• Donderdag 9 juli 10-12 uur
• Donderdag 16 juli 10 -12 uur
• Zaterdag 22 augustus 10-12 uur
• Zaterdag 29 augustus 10-12 uur

Wilt u dit in uw agenda zetten en niet verge-
ten u aan te melden.
Wanneer er zich meer dan de 10 personen aan-
melden dan moeten we ons in het gebouw op-
splitsen of een tweede alternatieve datum 
prikken. Voor de regels zie de informatie elders 
in de Lutherroos.
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Daarom besloten de leden van de kern Heus-
den dit voorjaar de diensten voorlopig niet te 
laten doorgaan. Op afstand hielden we onder-
ling contact, predikanten en organisten kregen 
een attentie om de gemiste diensten te com-
penseren. Maar het viel ons allemaal steeds 
zwaarder om elkaar niet te zien. Toen de maat-
regelen langzaam maar zeker werden versoe-
peld, besloten we te gaan kijken wat er wél 
mogelijk was. Drs. Elsa Aarsen-Schiering was 
meteen enthousiast over het voorstel om een 
buitendienst te houden op zondag Trinitatis.

Tuin  van  het  Gouverneurshuis
We waren blij en dankbaar dat we op 7 juni 
terecht konden in de tuin van het 
Gouverneurshuis. Een thuiswedstrijd als het 
ware, want het Gouverneurshuis ligt op een 
paar stappen van ons kerkje. Het is onze vaste 
pleisterplaats voor de koffie na de dienst. Voor-
waarde was wel dat we niet zouden zingen, 
want zingen brengt nog altijd een groot be-
smettingsrisico met zich mee, zoals nog recent 
bleek na een dienst in Frankfurt.
We groepeerden ons als vanzelfsprekend rond 
de zonnewijzer tussen de rozenperken, in het 
midden van de tuin. Om ons heen kwinkeleerden 
de vogels, wiegden de bloemen aan struiken 
en in hun borders. De tuin is een waar lust-
oord, waar Hanny de Kruijf, die als een van de 
vrijwilligers deze tuin bijhoudt, dan ook com-
plimenten voor kreeg.

IJs  en  weder  dienende…
Dominee Elsa had aan alles gedacht, ook aan 
het zangverbod, en zo verscheen ze met een 
uitstekende geluidsinstallatie om ons allen ge-
durende de dienst vier mooie muziekstukken 
te laten horen, van Amalia Jackson tot Bach. 
Om haar apparatuur te beschermen stond er 
een grote paraplu overheen. Want dat bleef tot 
op het laatste moment spannend: houden we 
het droog? Gesterkt door buienradar en gebed 
voelden we slechts een paar spatjes en onder 
de dienst brak zelfs de zon door.

Gelieve  niet  aan  te  raken
Maanden hadden we elkaar niet gezien – en 
nu konden we elkaar niet aanraken. Heel vreemd 
was het om in onze kleine Lutherse kring elkaar 
niet meer ‘normaal’ hartelijk te kunnen be-
groeten. Ieder bleek hier een eigen alternatief 

voor te hebben ontwikkeld. Zo werden er veel 
vingertoppen sereen tegen elkaar gedrukt op 
z’n Oosters, diep of licht gebogen, de hand op 
het eigen hart gelegd of juist armen gespreid 
voor een omhelzing met de lucht.

‘Zweden’   was  er  ook  bij!
Als we iets hebben geleerd in deze coronatijd 
is het wel videobellen. Zo waren Barbro en 
Frederik Hilwig-Sjöstedt vanuit Zweden er ook 
online bij. Ze zaten klaar in de bibliotheek van 
Mobäcken om de hele dienst bij te wonen. Ho-
pelijk zijn ze niet zeeziek geworden van het 
matige camerawerk dat zo’n telefoontje met 
zich meebrengt.
De dienst was vol en volledig, het was een heer-
lijke verrassing dat naast onze ‘vaste bezetting’ 
ook Ina en Pieter van Rij, Louisa Vos en Anne-
lies de Rooij, Kees Janson en Adriaan van de 
Pol waren gekomen. Bijzonder was het dat Riet 
Veldkamp even mocht ‘ontsnappen’ uit haar 
streng bewaakte seniorenburcht.

Nota  bene  een  echte  dienst
Herma Haaksema en Klazien Laansma deden 
de schriftlezingen en Elsa Aarsen vertelde on-
der andere over de prachtige glas-in-lood af-
beelding van de Heilige Geest in de St.-Pieter 
in Rome. Ze slaagde erin om zinnige zaken te 
vertellen over de drie-eenheid: waar dit dogma 
vandaan komt (kerkpolitiek in de eerste eeu-
wen Christendom) en hoe je het kunt opvat-
ten (ruimzinnig) en dat het niet zo gek is want 
veel reële dingen bestaan uit drie, bijvoorbeeld 
de levensfasen van de mens.

Met de meegebrachte muziek werd het halve 
uurtje overdenking die morgen uiteindelijk 
een echte volwassen volledig liturgische dienst! 
Zonder zang, lekker buiten.

Klazien Laansma
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Allemaal  mooi  en  aardig,  zo’n  gemeente  aan 
de  gang  houden,  diensten  organiseren  en  het 

kerkje  onderhouden  gaat  niet  vanzelf. 

In Heusden zijn wij niet zo van de actie Kerk-
balans, maar nu wordt het toch wel eens tijd 
om met de denkbeeldige collectebus te ram-
melen.
Maak jij regelmatig een bijdrage over aan de 
gemeente? Ga ervan uit dat we het van jouw 
contributie moeten doen, net als een sportclub!
Ja, het zijn voor iedereen zware tijden. Maar 
ook voor de kerk!

Kijk dus even wat redelijk is, gezien jouw bud-
get, het belang van het voortbestaan van ons 
schattige kerkje met alle lieve mensen die we 
al zo lang kennen en die we willen blijven ont-
moeten. Je hoeft niet zwaar in de bus te blazen, 
we vragen alleen een redelijke bijdrage. Dat 
kan per maand, per kwartaal of per (half )jaar. 
Het is fijn als we weten waar we op kunnen 
rekenen.

Meteen de daad bij het woord voegen? Dit is 
de bankrekening van ELG kern Heusden: 
NL59 RABO 0120 3314 70.

Hartelijke groeten van jullie kerkrentmeesteres,
namens ELG Zuid-Nederland. kern Heusden

Herma Haaksema

Geef  je  liefde  voor  de  kerk  daadwerkelijk  vorm!

Voordeel  van  zo’n  compact  kerkje  is  dat  echte  vaklieden 
in  hun  overgeschoten  uren  nog  even  langs  komen  om  ons 

een  zetje  te  geven  in  ons  kerkonderhoud.  In  de  laatste  weken 
heeft  Ivo  van  Bladel   de  puntjes  op  de  i   gezet  aan  het  gebouw 
met  zijn    zorgvuldige  voegwerk.

Aan de klokkenstoel en de 
muren zijn diverse 
voegen gerepareerd om 
inwatering tegen te gaan. 
Zo kan het ijzeranker niet 
meer roesten.

De stoep is bevrijd van 
mos en opnieuw grondig 
gevoegd, zo hebben we 
weer een frisse entree!

Laatste  hand  aan  kerkgebouw
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Pastoraat:	 mw. ds. S. Freytag	 06-4395 5283
Coördinatie:	 Prof. dr. M. Matthias	 024-848 8744
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We  hebben  nog  steeds  een  berg  plannen,  maar 
we  weten  niet  wat  de  komende  tijd  ons 

brengt.  Omdat  we  een  flink  oude  club  zijn  en  ons 
gebouw  piepklein  is,  houden  we  nog  een  slag  om 
de  arm  voor  het  najaar.

Noteer in ieder geval in je agenda:

23  augustus  –  eerste  dienst  na  de  zomer,
voorganger ds. Susanne Freytag
Als het weer goed is, gaat deze dienst zeker 
door als buitendienst

6  september  –  trek  je  wandelschoenen  aan
of zet je rollator in de olie, want we gaan een 
eindje wandelen met elkaar op onze 
Gemeentedag. Een groepje zoekt uit hoe we 
toch deze dag samen kunnen vieren, op ander-
halve meter, in de buitenlucht. Meer nieuws 
volgt!

1 2/1 3  september  –  Monumentendag.
De kerk ligt op straat – door de eeuwen heen. 
Iets grappig creatiefs in en vooral vóór de kerk 
in Heusden. Een verrassing!

Jubileum  250  jaar  Luthers  Heusden
en  diensten  najaar

De  kerncommissie  heeft  zich  beraden  op  de 
richtlijnen  en  deze  toegepast  op  de  situatie 

in  de  kerk.  De  richtlijnen  kunt  u  lezen  lezen  op  de 
volgende  pagina.

Aangezien er op een gewone zondag tussen de 
tien en twintig personen komen zien we af van 
het van te voren aanmelden bij een dienst.
Wel houden wij een lijst bij van de aanwezi-
gen op een zondag. Deze lijst bewaren we enke-
le weken.
Zouden er onverhoopt meer dan dertig perso-
nen komen dan zijn we genoodzaakt mensen 
weg te sturen.
Vanaf zondag 5 juli gaan de diensten zoals ge-
pland weer door. Omdat we zo lang geen dien-
sten hebben kunnen houden en mensen dit 
jaar minder met vakantie gaan houden we dit 
jaar een kortere zomerpauze. Zie de lijst met 
kerkdiensten.

DDee   ddiieennsstteenn   wwoorrddeenn   hheerrvvaatt
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Coronarichtlijnen  voor  bijeenkomsten
in   de  Luthersekerk  in   Nijmegen

1. We raden u dringend aan om bij verkoud-
heidsklachten (ook lichte!!), hoesten en neus-
verkoudheid niet naar de kerk te komen. Ook 
leden met een kwetsbare gezondheid kan 
worden afgeraden om de komende tijd naar 
de kerk te komen.

2. In het kerkgebouw is plaats voor 30 bezoe-
kers (naast de medewerkers).

3. U wordt welkom geheten door een coördi-
nator. De coördinator noteert ook uw naam en 
telefoonnummer. 
Die vraagt u of u verkouden bent of koorts 
heeft. In dat geval mogen we u vanwege het 
besmettingsgevaar helaas niet toelaten. 

4. U moet bij de ingang gebruik maken van 
de desinfecterende gel, die daar gereed staat.
We houden te allen tijde 1,5m afstand van elkaar

5. U kunt alleen op de aangegeven plaatsen 
zitten. Behoort u tot één huishouden mag u 
naast elkaar in één rij gaan zitten.

6. De looproute in de kerk is door de midden-
gang naar voren en via de beide zijkanten naar 

achteren.

7. U kunt van het toilet gebruik maken. Zo-
wel voor als na het toiletbezoek moet u uw 
handen met zeep wassen. Er zijn papieren hand-
doeken.

8. Helaas is meezingen verboden. Meeneuriën 
mag met gesloten mond. Een aantal liturgische 
onderdelen in de liturgie die we gewoon zijn 
om te zingen, spreken we nu, op een zachte toon..

9. Collecteren doen we in het collecteblok bij 
de uitgang.

10. We geven elkaar geen hand.

11. Koffie en thee staat bij de uitgang klaar 
om - als het weer het toe laat - in de buiten-
lucht nog met elkaar bij te praten.

12. Bij het vieren van het heilig avondmaal 
staan bekertjes en ouwel voor u klaar. U wordt 
in rijen uitgenodigd om naar voren te komen 
en brood en wijn (in kleine bekers) te komen 
halen.

13. Bij het verlaten van de 
kerk niet vergeten om 1,5m 
afstand te bewaren.

Rekening  houdend

met  elkaar

maken  we  de  kerkgang

voor  een  ieder

tot  een  zo  veilig  mogelijk 

samenzijn.
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Pastoraat:	 ds. W.J.H. Boon	 0049-245 650 70318
Diaconie:	 mw. K. Mulder	 045-525 0209
Ledenadministratie:	 mw. G. Boon	 0049-245 650 70318
Coördinatie:	 dhr. H. Oosterveer	 040-223 0960
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Door  de  coronacrisis  hebben  we  geen  norma
le  kerkdiensten  kunnen  houden.  Daardoor 

wordt  ook  de  opbrengst  van  de  collectes  voor  de 
kerk  gemist.

Terwijl veel onkosten wel gewoon doorgaan. 
De afgelopen tijd is bijvoorbeeld alle verlichting 
in het plafond van de kerkzaal vervangen. Al-
le lampen doen het nu weer. We hopen dat u 
ook financieel wilt steunen.
We willen vanaf 6 september onze kerkdien-
sten weer houden.

U kunt uw bijdrage voor de gemiste kerkcollec-
tes storten op Ev. Luth. Gem. Zuid-Limburg 
NL 80 INGB 0001 0461 80

De  Diaconiecollectes
Elke week (tot 6 sept.) ziet u het collectedoel 
en het rekeningnummer in de zondagsbrief en 
op onze website. U kunt ook op de welkomst-
pagina van onze internetsite een link aanklik-
ken om met iDEAL uw collectegeld over te 
maken.
Tot ziens op 6 september

Keety Mulder

Collecte  voor  de  kerk

Op  21   juni   vond  er  voor  het  eerst  na  drie  maan
den  weer  een  dienst  in  het  kerkgebouw  plaats.

Dat was dan meteen ook een heel bijzondere 
dienst waarin Mirthe Mulders en Helen Nagel-
hout werden gedoopt en Martijn Beukenhorst 
belijdenis deed. In de dienst is ook het Heilig 
Avondmaal gevierd.

Bijzonder was hierbij ook dat niet alleen de 30 
mensen in de kerk deze dienst meevierden 
maar tegelijkertijd een nog veel grotere groep 
de dienst via de live-stream konden volgen.
U kunt deze dienst nog steeds terugkijken op 
ons YouTube kanaal (Ga naar YouTube en zoek 
naar ‘Luthers Zuid-Nederland’).

Tegelijkertijd was het ook de eerste keer dat 
we in onze viering rekening moesten houden 
met alle maatregelen rond het corona-virus.

We  verwelkomen  hen  van  harte  in  onze  geloofs
gemeenschap.

Op pagina 32 vindt u foto’s van deze dienst.
foto's: Lars König

Een  bijzondere  dienst
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Ergens  vorig  jaar  stonden  Jouk  en  Willem  Boon 
en  ik  voor  de  kerk  met  elkaar  te  praten,  toen 

ons  oog  viel   op  een  hoekje  van  het  omheinende 
muurtje:   die  steen  daar  kon  wel  eens  los  zitten. 
Dat  bleek  inderdaad  het  geval   en  om  te  voor
komen  dat  hij   ook  nog  kwijt  zou  raken,  of  erger, 
door  een  raam  zou  zeilen     vorig  jaar  was  er  ook 
al   een  hakenkruis  in  de  deur  gegraveerd     haalden 
we  hem  naar  binnen,  met  de  gedachte:   hier  gaan 
we  wat  aan  doen.

Zo gezegd, zo niet gedaan natuurlijk, 
want er zijn altijd dringender zaken. 
Toen mij begin dit jaar gevraagd 
werd een boekje te schrijven over de 
kerk in Heerlen, had ik dan ook nau-
welijks een fysiek gevoel bij de kerk. 
Ik wist van niets, alle gegevens 
moesten van buiten komen.

Bij onze laatste kerkdienst op 8 
maart sprak ik af dat ik toch eerdaags 
aan de reparatie van het voegwerk en 
de losse steen zou beginnen - thuis 
had ik immers nog een zak specie 
staan, die nodig op moest. Toen nog 
denkende dat een middag, of misschien nog 
een tweede middag, wel genoeg zou zijn. De 
eerste actie op 7 april duurde niet erg lang, 
want ik had vooral de losse steen op het oog. 
Maar omdat ik niet genoeg gereedschap bij me 

had, stelde het resultaat me allerminst tevreden. 
Inspectie van de muur leverde op dat er min-
stens vijf stenen nauwelijks meer vast zaten, 
en dat er van zeker vijf ook stukken waren af-
gebroken.

Maar zomaar voegen kan natuurlijk niet, eerst 
moet alle troep en korstmos worden verwijderd. 
Ik begon na nog een dagje werken de bui al te 

zien hangen: dit ging weken duren. Zolang je 
met emmers water en een koperen borstel nog 
bij de ingang was, leek het nog niet op een vier-
daagse, maar om de hoek zat nog eens 20 van 
de 50 meter muur. Er zat weinig anders op dan 

gewoon maar te beginnen en 
kijken of het ging lukken.

Terwijl ik bezig was viel me 
gelijk het opstapje op bij de 
zijdeur: een grote barst onder-
langs en een paar stukken die 
de tand des tijds blijkbaar niet 
doorstaan hadden. Omdat mijn 
ervaring met metselen heel be-
perkt is, besloot ik gewoon te 
proberen en desnoods dingen 
opnieuw te doen, zoals ook met 
de eerste vastgezette steen, die 
ik er met moeite heel uit kreeg 
en nu wel perfect terug kon zet-
ten.

Het  voegwerk  van  de  kerk:  hoe  (h)echt  is  dat?



31 Lutherroos  uitgave  20204

Lieve  en  beste  gemeenteleden

De  tijd,  gaat  verder…   Corona  schijnt  niet  meer 
spannend  te  zijn  voor  veel   mensen,  maar  wel  

voor  de  kernraad.  De  gezamenlijke  diensten  via 
internet  of  via  de  zondagsbrief  zijn  nu  niet  alleen 
hier  in  Limburg  maar  in  vele  gebieden  binnen  en 
buiten  Nederland  bekend  geworden.  Daar  zijn  we 
erg  blij   mee.

Samen met mijn collega werken wij iedere 
week hard onder leiding van haar man om voor 
u iedere week een geestelijke groet te verstu-
ren. (You Tube: Lutherse gemeente Zuid-Neder-
land)

Overigens: Mijn collega Susanne Freytag is af-
gelopen zaterdag getrouwd met haar Martin  
de Groot. Van harte gefeliciteerd namens ons 
allen hier in Limburg.

6 september beginnen wij weer met de kerk-
diensten in onze kerk. Dit zal gebeuren onder 
in achtneming van alle daarvoor geldende vei-
ligheidsmaatregelen. Bij de deur wordt u op-
gevangen en naar uw plaats begeleid door onze 
koster. De plaatsen zijn aangegeven door kus-
sentjes. 1 ½ meter wordt daarbij in de gaten 
gehouden.

De viering van mijn 40-jarig ambtsjubileum is 
door de Corona afgelast. Ik wil u danken voor 
de bloemen, die ik namens u van de kernraad 
mocht ontvangen.

Ik verheug mij erop, begin september elkaar 
weer te zien. Wees niet bang om te komen, de 
kerk is groot genoeg voor ons gemiddelde kerk-
bezoek, hebben we al uitgerekend.

Ds. Willem Boon

Vorig jaar waren bij het afvoeren van de piano 
een paar tegels op de trap bij het altaar ge-
sneuveld en ook was er een stuk van een gro-
te traptrede bij de buiteningang afgebroken. 
Als je daar in weer en wind zit te voegen, voegt 
zich de ene gedachte bij de andere en u kunt 
gevoeglijk van me aannemen dat ik al gauw 
echt niet meer wist waaraan ik was begonnen. 
Er kwam steeds meer bij. Gelukkig had men 
besloten de coronacrisis juist nu te laten uit-
barsten, zodat het niet zo erg zou opvallen als 
ik weken, zo niet maanden, aan het romme-
len zou blijven.

Op 30 april was er bezoek: de vervangende 
dienst werd opgenomen. De dag ervoor had ik 
nog net de hal kunnen stofzuigen, want er was 
nogal wat rommel binnengelopen. Intussen 
was het mijn achtste dag en had ik de lange 
muur zo'n beetje af, maar ik had ook ontdekt 
dat het trottoir daar zo verzakt is, dat er over 
de hele lengte een ongevoegde voeg zichtbaar 
was geworden. Natuurlijk was mijn eerste zak 
specie, aangesterkt met extra cement, intus-
sen op. Regelmatig haalde ik nu een zak van 
het een of ander.

De buurt liet zich ook niet onbetuigd. De buur-
man bood me al de eerste dag koffie aan, maar 
ik had toen net zelf gezet. Na een paar weken 
kwamen Luna en Sterre me een paar dagen 
gezelschap houden. Die wilden me graag hel-
pen, maar met anderhalve meter afstand was 
dat lastig. Toen wilden ze me de danspasjes la-
ten zien die een lieve meneer (dezelfde buur-
man dus) hen geleerd had. Helaas dacht ik te 
laat aan mijn fototoestel.

Ik denk dat ze bij hun oma logeerden, want ze 
hadden het over opa die een half jaar geleden 
plotseling op 72-jarige leeftijd in elkaar was ge-
zakt toen hij hun oudste zusje, Zonne (!), naar 
school bracht en die net de dag erop jarig zou 
zijn. Ze wilden weten of onze kerk ook vol 
doodskisten stond en ik nam me voor hen de 
kerk te laten zien. Jammer genoeg zag ik het 
firmament (die kinderen) de volgende weken 
niet meer terug, dus het kwam er niet van.

wordt vervolgd in de volgende editie
Ab Mulder
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mw.   ds.   S.   Freytag

   064395  5283
St.   Jorislaan  1 4
561 1 PM  Eindhoven

NIEUW  emailadres:

ds.   W.J.H.   Boon

   064070  401 7

Birder  Strasse  1 6
52538  SelfkantHöngen  (D)

NIEUW  emailadres:

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

Predikanten

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

Contactadressen 
EvangelischLutherse  Gemeente  ZuidNederland 

Kerkenraad

Secretaris:   hr.   T.   Tempelaar

email:   secretariaat@lutherszuidnederland.nl

tel:   040262  31 04

Rekeningen

Graag  de  juiste  tenaamstell ing   vermelden.

EvangelischLutherse  Gemeente  ZuidNederland

NL43  RABO    0373  741 2  51

NL87  INGB    0001   1 373  31

NL25  ABNA    0860  1 91 8  42

Diaconie  EvangelischLutherse  Gemeente  ZuidNederland

NL57  RABO  0373  71 1 0  26

Overige

S.O.S.   Telefonische  hulpdienst  [Sensoor]

tel:   04021 2  5566

Luthers  ZuidNederland  op  Internet:

www.lutherszuidnederland.nl
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Heusden

Putterstraat 32
Heusden

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

23 augustus - 11e zondag na Trinitatis
Bij goed weer is deze dienst

in de buitenlucht.
ds. S. Freytag [Eindhoven]

6 september - 13e zondag na Trinitatis
BUITENDAG

ds. S. Freytag en ds. W.J.H. Boon

details volgen

Eindhoven

Dommelhoefstraat 1A
Eindhoven

Aanvang 09:30 u.
(tenzij anders vermeld)

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

26 juli tot en met 30 augustus
GEEN diensten

6 september - 13e zondag na Trinitatis
BUITENDAG

ds. S. Freytag en ds. W.J.H. Boon

details volgen

Bergen  op  Zoom

6 september - 13e zondag na Trinitatis
BUITENDAG

ds. S. Freytag en ds. W.J.H. Boon

details volgen

KERKDIENSTEN

ONDER
VOORBEHOUD
in verband met corona
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ZuidLimburg

Meezenbroekerweg 70
Heerlen

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

Geen diensten in juli en augustus

6 september - 13e zondag na Trinitatis
BUITENDAG

ds. S. Freytag en ds. W.J.H. Boon

details volgen

Nijmegen

Prins Hendrikstraat 79
Nijmegen

Aanvang 10:00 u.
(tenzij anders vermeld)

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

19 juli - 6e zondag na trinitatis
ds. Susanne Freytag

Viering Heilig Avondmaal

16 augustus 10e zondag na trinitatis
prof. dr. M. Matthias

30 augustus - 12e zondag na trinitatis
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

6 september - 13e zondag na Trinitatis
BUITENDAG

ds. S. Freytag en ds. W.J.H. Boon

details volgen
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ONDER
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lutherszuidnederland.nl

Elke  zondag  een  nieuw  Zondagvideobericht

Kijk  op  het 
YouTube  videokanaal   van 
Luthers  ZuidNederland
voor  alle  videoberichten.

Zoek  in  YouTube  op: 

Luthers  ZuidNederland.

Of  kijk  op  de  website

lutherszuidnederland.nl

voor  de  pdf  met  de  teksten

en  een  link  naar  ons  kanaal

Abonneer  u  op  ons  YouTubekanaal  en 

klik  daarna  ook  op  het  belletje.

Dan  krijgt  u  een  emailbericht

als  we  er  een  nieuw  video  op  zetten.


