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Bĳ de Voorplaat Van de Redactie

De vakantieperiode van dit jaar is weer 
achter de rug. Het was een hete zomer. 

Op het moment dat ik dit schrĳf is het half 
augustus en nog steeds rond de 28 graden. 
Hoe het weer is als u dit leest kan ik niet 
voorspellen maar ik hoop dat het aangenamer 
is geworden.

Het was ook de zomer in corona-tijd. Van-
af half maart hebben we elke week een 
video-overdenking gemaakt in plaats van 
de kerkdienst. We hopen dat u daarvan 
genoten heeft.

Om er toch nog twee weekjes tussenuit te 
kunnen hebben dominee Freytag en Boon 
het bijbelboek Ruth afgestoft, in negen 
delen geknipt en mooie overdenkingen 
bij geschreven. Daar hebben we een mooie 
serie video-overdenkingen van gemaakt. 
Dat was voordat we op vakantie konden 
wel even flink aanpoten maar het was de 
moeite waard.

We kunnen via ons kanaal op YouTube 
zien dat de video's goed tot heel goed 
bekeken worden. Ook is het leuk om 
wekelijks e-mails te krijgen van mensen 
die het kunnen waarderen.

Direct na thuiskomst zijn we met deze Lu-
therroos aan de slag gegaan. Gelukkig had 
Dick Eekel al het nodig voorwerk gedaan 
zodat het lukt om dit blad precies op tijd 
bij de drukker te krijgen.

De corona-anderhalvemeter is er nog steeds 
en het zal ook nog wel een tijdje duren 
voor alles weer normaal is. De kerkdien-
sten gaan voorzichtig weer van 
start. Wellicht treffen wij 
elkaar daar weer.

Martin de Groot

Afstand houden, ademmaskers, geen 
grote groepen mensen etc. etc. Wel-

licht is het nodig, maar het verlangen 
naar menselĳkheid groeit ... vandaar dat 
ik dit moest schilderen. Hopelĳk ooit kan 
en mag dit weer normaal zĳn.

Jouk Boon
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Wilt u ook de Lutherroos ontvangen?

U kunt altĳd contact opnemen met één van de predikanten.

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

Daarnaast kan iedereen die geïnteresseerd is aangeven 
de Lutherroos te willen ontvangen.
Wilt u dan uw naam, adres en geboortedatum opstu-
ren naar:
secretariaat@lutherszuidnederland.nl
Er zĳn geen abonnementskosten maar een bĳdrage 
aan de kosten van het blad in de vorm van een gift is 
van harte welkom.

Digitaal en op papier?
Ontvangt u de Lutherroos op papier en wilt u het blad 
ook digitaal ontvangen geef dit dan via een e-mail met 
uw naam en uw e-mailadres door aan 
redactie@lutherszuidnederland.nl.

Wilt u bĳdragen aan de kosten van het kerkblad:
NL87 INGB 0001 1373 31
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

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 28 september 2020.
Die editie geldt voor de periode
van 26 oktober - 6 december 2020.
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Meditatie:

Een belangrĳke afspraak

D
aarom moeten wĳ al onze aandacht 
richten op wat we gehoord hebben, 
dan zullen we niet uit de koers 
raken. Want als het door engelen ge-

sproken woord al zo veel rechtskracht bezat dat 
op elke overtreding en ongehoorzaamheid een 
rechtmatige straf volgde, hoe zullen wĳ dan aan 
die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan 
op de zoveel meer omvattende redding die be-
gonnen is met de woorden van de Heer en die 
voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden 
hebben gehoord?
(Hebreeën 2: 1 – 3)

Daar stond ik te wachten bij de bushalte. Ik 
hoef u niet uit te leggen, dat het een belang-
rijke afspraak was, die ik had. Ik had mijn 
mondkapje al klaar om in de bus correct aan-
wezig te zijn en mijn OV-kaart in de hand. De 
bus kon snel komen volgens het bordje dat bij 
de bushalte hing.

Een belangrijke afspraak, nou ja, mijn toekomst 
stond niet op het spel, maar ja, ik kon niet te 
laat komen: gemeentehuis en zo. Als je te laat 
kwam, dan moest je wel een nieuwe afspraak 
maken!

Ik werd ongeduldig. Waar bleef die 
bus nou. Ik hou er niet van lang te 
wachten. Toen ging mijn mobieltje 
af. Ik behoor tot die mensen, die zich 
dan laat afleiden. Daarin ben ik niet 
de enige. Veel mensen schermen zich 
met zo’n ding van de wereld af. Daar-
door worden de echt belangrijke zaken 
om je heen wel vergeten. 

Het was iemand van een andere gemeente, die 
mij eraan herinnerde, dat ik de komende zondag 
bij hun zou voorgaan en of ik de teksten voor 
de lector en de gezangen voor de organist en 
voor de koster op tijd wilde doorgeven. We 
raakten in gesprek, hoe de kerkdienst in deze 
Corona tijd zou verlopen.

U vermoedt wel hoe het verder ging: De bus 
kwam eraan en stopte. Er stapten mensen uit 
en er stapten mensen in en ik was volledig ge-
concentreerd op mijn gesprek. Totdat de bus 
wegreed en ik de achterkant van de bus snel 
kleiner zag worden. Mijn afspraak gemist! Nou 
ja, ik ging niet dood en ik kon in het gemeen-
tehuis een nieuwe afspraak maken. Ik was wel 
boos op mijzelf. Hoe had ik zo dom kunnen zijn.

Ik dacht aan dit voorval, toen ik dit stukje in 
de brief aan de Hebreeën las. Daar wil de 
schrijver ons waarschuwen, dat we een gewel-
dig liefdevolle God hebben, die bereid is alle 
missers in ons leven te vergeven. Maar dan, zo 
waarschuwt ons de schrijver van die brief, moe-
ten we wel luisteren, naar de weg, die Jezus 
ons heeft verkondigd. Maar dat is dan ook vol-
doende.

Ds. Willem Boon



5 Lutherroos uitgave 20205

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

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

Jarigen in september en oktober 2020

97	 Dhr. J.W. van der Steen	 PUTTE

92	 Mevr. M.J. Droogendijk - Lagendijk	 EINDHOVEN

89	 Mevr. H.L. Ramaer - Asselbergs	 MAASTRICHT

88	 Mevr. W.F. Koning - Blok	 VELDHOVEN

88	 Dhr. E.F. Keijzer	 EINDHOVEN

85	 Mevr. R.J. Beek	 VELDHOVEN

85	 Dhr. P.G.A. Schwarzbich	 OSSENDRECHT

85	 Dhr. J. Callemeijn	 BRUNSSUM

84	 Mevr. A. Groenen - Brandtner	 MAASTRICHT

84	 Dhr. F.B. van Rijswijk	 EINDHOVEN

83	 Mevr. M. Lankreijer	 VELDHOVEN

82	 Mevr. C.F.T. van Maasbommel - Zwolle	 NIJMEGEN

82	 Dhr. S.F. Schwarz	 ROERMOND

82	 Dhr. A.E.D. Töpperwein	 BOCHOLTZ

80	 Mevr. J.M. Harbers - Corstanje	 OUDHEUSDEN

80	 Dhr. W.B. Pot	 NIJMEGEN

80	 Dhr. L. Riedle	 HOOGERHEIDE

80	 Dhr. F.W. Hilwig	 HEUSDEN

75	 Mevr. E.A. Thijssen - Oosterdijk	 NIJMEGEN

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.

Ĳver

IJver is geen kwade toorn, die vijanden tegen 
elkaar hebben, maar de toorn van de liefde, 
een vriendelijke, vaderlijke toorn zoals degene 
op elkaar toornig kunnen zijn die van elkaar 
houden. Deze vorm van toorn [de ijver] dient 
ertoe dat de liefde erna des te vuriger en he
lemaal nieuw wordt. Want, als een zodanige 
toorn niet soms bij de liefde was, zou de liefde 
lui worden en de roest zou ze aanvreten als 
ijzer. De ijver zuivert echter de liefde op een 
fijne manier en maakt ze weer nieuw. […]
Want de toorn van de liefde probeert en wil 
het kwaad, dat hij haat, van het goede, dat hij 
liefheeft scheiden, opdat het goede en wat hij 
liefheeft behouden blijven zoals een vader zijn 
kind wil bewaren; maar de zonde wil hij afdoen.

(commentaar op Sacharja [1,14], 1527;  WA 23, 
516, 31- 517, 7; Duits)

De ijver, waarvan Luther hier spreekt, heeft 
het tot op de dag van vandaag moeilijk, in de 
opvoeding van kinderen, alsook in gesprekken 
waar het over idealen gaat. Het ijverig optreden 
wordt gauw als een onfatsoenlijk gedrag of als 
een soort grensoverschrijding ervaren. IJver is 
geen teken van beheerstheid, lijkt bovendien 
de gesprekspartner niet als verantwoordelijk 
partner te erkennen en erop te doelen de vrij-
heid van de andere in te perken.

In de opvoeding rekenen wij meer met het be-
grip van kinderen voor onze beslissingen en 
hopen ze daardoor tot redelijk verantwoordelij-
ke mensen op te kunnen leiden. Niet ijver, 

maar onderhandelingen over de verschillende 
belangen lijken hier van toepassing te zijn. Wat 
de kinderen daarbij echter zullen gaan missen 
is de ervaring van de passie, de lijdende liefde 
van hun ouders. Want zonder passie of lijden 
is er ook geen diepe liefde.

In de discussies over levensbeschouwing of 
maatschappelijke vragen staat de tolerantie 
voorop; een tolerantie die misschien voortkomt 
uit een erkenning van de andere als gelijk-
gerechtigd medemens, maar vooral uit een 
algemeen skeptische houding. Is het echt de 
moeite waard zich voor een zaak in te zetten, 
diens waarde, toekomst en waarheid wij niet 
echt kennen. Wat daarbij echter gaat wegzakken 
is de verhevenheid van idealen, van het goe-
de, mooie en ware, waar het de moeite loont 
om voor te vechten. Want zonder een ijverige 
strijd is er ook geen liefde voor idealen.

Volgens Luther is ijver of toornige liefde de an-
dere kant van echte liefde. Als ik zie dat mijn 
kind echt een verkeerde weg inslaat dan zou 
een ijverig of toornig gedrag soms meer van 
de liefde tonen dan een "respectvol" gesprek. 
Want een ijverig gedrag laat zien hoe zeer ik 
zelf gekwetst ben door het verkeerde gedrag, 
hoe zeer ik me met het lot van mijn kind identi-
ficeer, hoe zeer ik in mijn liefde door het niet 
opvolgen van mijn advies gekwetst ben, hoe 
veel daardoor op het spel staat tussen mij en 
mijn kind. Hetzelfde geldt voor discussies over 
gemeenschappelijke onderwerpen. Pas door 
ijverig optreden laten wij zien dat het over iets 
gaat, waar wij op een existentiële wijze bij 
betrokken zijn en dat wij samen met de me-
demensen de goede kant op willen gaan. In 

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 I van het alfabet.
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Bedwing de Jansberg!
Hoe kunnen we veilig en gezond onze 
gemeentedag vieren? Markus Matthias en 
Susanne Freytag braken zich er het hoofd over 
en kwamen op het gezonde idee om te gaan 
wandelen met elkaar. We houden in groepen 
een bezinningswandeling met stilte, teksten 
die inspireren, onderling gesprek en genieten 
van God’s schepping.

Wandelen op de Jansberg
Bij Plasmolen zijn een paar mooie wandelin-
gen uitgestippeld op en rond de Jansberg. We 
kunnen  kiezen uit een parcours van 5 en 2,6 
km. Ook de kortste is al pittig, want de Jans-
berg is steil! Onderweg voeren we opdrachten 
uit en/of zijn er meditatieve momenten.

Eerlijk is eerlijk – de kwetsbaarsten moeten 
we ontzien. Dus het wandelprogramma is al-
leen geschikt voor wie redelijk tot goed ter 
been is. Wie toch wil komen, kan een paar 
stappen naar de vijver zetten, om daar te ge-
nieten van de mooie omgeving op een bankje. 
Even goed is er tussen de middag een medi-
tatief moment bij de ‘Romeinse villa’ waarvoor 
toch nog een stukje klimmen nodig is.

Aanmelden:
klazieneke@gmail.com of 
06 2125 4515

Bij aankomst kunt u een 
vrijwillige bijdrage done-
ren voor kosten van koffie 
en lunch.
Nodig:
stevige wandelschoenen, 
eventueel wandelstokken. 
Kussentje om op te zitten

Bij zeer slecht weer gaat de gemeentedag niet 
door. Allen die zich hebben aangemeld zullen 
we dan informeren.
Aankomst per auto (voldoende parkeerplaat-
sen) of bus 83 vanaf station Nijmegen, halte 
Rijksweg/Witteweg Plasmolen.

Adres: Restaurant de Plasmolense Hof, Rijks-
weg 203, 6586AA Plasmolen

Buiten(wandel)dag 6 september 2020

Programma
10:15-11:00 uur 	 ontvangst met koffie en iets lekkers op het 
	 buitenterras van de Plasmolense Hof,
	 onderaan de St. Jansberg
11:00 uur	 vertrek eerste wandelaars voor de langere
	 wandeling (6 km)
13:00 uur 	 bij de Romeinse villa – bezinning
	 olv ds. Susanne Freytag, iets drinken
14:00 uur 	 lunch op terras van de Plasmolense Hof
15:30 uur 	 afsluiting, vertrek

beide gevallen schemert door de ijver tegen de 
verkeerde wegen de vurige liefde voor de men-
sen heen die op deze wegen willen wandelen.
Volgens Luther is ook God in Jezus Christus bij 
ons op een dergelijke manier betrokken. Ook 
zijn liefde is soms te zien in een goddelijke 

ijver, een lijdende liefde. Het één is niet zon-
der het ander, liefde niet zonder ijver.

Markus Matthias
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I
n de late middeleeuwen klonk de oor-
sprong van dit lied in de mis of na de 
mis bĳ de processie op Sacraments-
dag, de don-

derdag na Trinitatis op 
straat. Het lied had nog 
niet dezelfde bewoordin-
gen als in de vorm, zoals 
wĳ het nu kennen. Maar 
Luther, die dit lied kende, 
waardeerde het omdat de 
tekst verwees en in de hui-
dige vorm nog steeds ver-
wĳst, naar het vieren van 
het Heilig Avondmaal met 
beide elementen, brood en 
wĳn.

"Met zijn vlees en met 
zijn bloed" heeft God ons 
zelf voedsel gegeven om 
te leven. Hierin wordt 
door Luther in zijn be-
werking van dit lied ver-
wezen naar zijn Avond-
maalsopvatting, dat wij 
tegelijkertijd met brood 
en wijn het lichaam van 
Christus ontvangen.
In deze opvatting geeft 
Luther een andere 
Avondmaalsopvatting 
weer als in de filosofische 
scholastische opvatting 
van de toenmalige kerk 
gebruikelijk was. Geen 
magie, die door een ge-
wijde priester alleen 
mogelijk was en waarin 
brood en wijn ver-
anderden in vlees en bloed, maar de aanwezig-
heid van Christus, die ons zijn genade brengt 

en zijn nabijheid.
Dit Avondmaalslied verwijst ons naar het offer 
van Christus waarin Christus zijn leven geeft 

om ons uit de angst 
voor de dood te verlos-
sen. De mensen in de 
tijd van Luther leefden 
in grote angst voor het 
sterven. Daarin ver-
schilden zij niet veel 
van de mensen nu. De 
dood is het enige, wat 
wij niet of vrijwel niet 
in handen hebben. 
Toch komt die elke dag 
een dag dichterbij. Iets 
om je zorgen over te 
maken? 

Niet volgens Luther: 
"Uw heilig lichaam, 
voor ons in de dood ge-
geven is het voedsel 
voor het leven." En wel 
voor het leven bij God. 
Maak je dus maar geen 
zorgen voor die dood.

Maar richt Luther in dit 
lied zijn blik op het 
leven na de dood, hij 
doet dit ook voor het 
leven voor de dood: 
Door het sacrament 
geeft Hij ons ook zijn 
zegen in dit leven. En 
wel met een duidelij-
ke bedoeling.
Wij kunnen dan leven 
"broederlijk één in lief-

de en in trouwe" voor elkaar! Hier verwijst Lu-
ther op niet mis te verstane wijze, dat de Avond-

Liederen van Luther In deze serie behandelen beide predikanten de lie
deren van Luther in willekeurige volgorde. Het is de 
bedoeling dat alle liederen een keer aan bod komen.

Deze keer het lied:

Gott sei gelobet und gebenedeiet
God zĳ gezegend, laat ons dank bewĳzen

1. Gott sei gelobet und gebenedeiet,
der uns selber hat gespeiset

mit seinem Fleische und mit seinem Blute;
das gib uns, Herr Gott, zugute.

Kyrieleison.
Herr, du nahmest menschlichen Leib an,

der von deiner Mutter Maria kam.
Durch dein Fleisch und dein Blut

hilf uns, Herr, aus aller Not.
Kyrieleison.

2. Der heilig Leib, der ist für uns gegeben
zum Tod, dass wir dadurch leben.

Nicht grössre Güte konnte er uns schenken,
dabei wir sein solln gedenken.

Kyrieleison.
Herr, dein Lieb so gross dich zwungen hat,
dass dein Blut an uns gross Wunder tat

und bezahlt unsre Schuld,
dass uns Gott ist worden hold.

Kyrieleison.

3. Gott geb uns allen seiner Gnade Segen,
dass wir gehn auf seinen Wegen

in rechter Lieb und brüderlicher Treue,
dass uns die Speis nicht gereue.

Kyrieleison.
Herr, dein Heilig Geist uns nimmer lass,

der uns geb zu halten rechte Mass,
dass dein arm Christenheit
leb in Fried und Einigkeit.

Kyrieleison. 

Ev. Gesangbuch 214, vertaling van Ad den Besten 
is auteursrechtelijk beschermd
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Verkiezing nieuwe Synodeleden
Het belangrĳkste punt in deze fase van de ver-

kiezingen is het werven van kandidaten. Deze 
kunnen nog tot 1 oktober voorgedragen worden 
aan de kerkenraden.

Daarom deze oproep: draag kandidaten aan! 
Of ga in gesprek met (iemand van) de kerken-
raad als je het zelf wel ziet zitten om mee te 
draaien in synodaal verband. Dus laat in dat 
geval van je horen!

Hieronder het verloop van het hele traject:
• Tot 1 oktober 2020 kunnen stemgerechtig-

den bij hun kerkenraad kandidaten, 
predikant-leden en leden voordragen.

• Vóór 15 november 2020 kunnen kerkenra-
den kandidaten voordragen en kenbaar ma-
ken aan de Synodale Commissie.

• De Synodale Commissie stelt de kandidaten-
lijst op en maakt deze openbaar vóór l janu-
ari 2021.

• De uiteindelijke verkiezingen vinden plaats 
tussen 2 januari - 2 februari 2021.

• In mei 2021 zal de synode in nieuwe samen-
stelling samenkomen en geïnstalleerd 
worden.

De synode streeft, zoals ook vanuit de Luther-
se Wereld Federatie gestimuleerd wordt, naar 
een samenstelling van 40% vrouwen - 40% man-
nen - 20%jongeren.
Dus jongeren worden met nadruk gevraagd te 
overwegen zich beschikbaar te stellen voor de 
synode.
Stemgerechtigd en verkiesbaar zijn zij die:
• belijdend, dooplid of gastlid zijn van een 

zelfstandig lutherse gemeente
• belijdend of dooplid van een gefedereerde 

of gefuseerde gemeente met een 'luthers 
vinkje' in het Leden Registratie Protestant-
se Kerk in Nederland

De volledige verkiezingsregeling is herzien. 
Deze is te raadplegen via de website van de 
PKN (Lutherse synode & luthers). Verdere in-
formatie via

els@protestantsekerk.nl

maalsgang ook een opdracht mee geeft. Een 
opdracht om elkaar mee te nemen in de wande-
ling door dit leven. Een opdracht om elkaar 
lief te hebben.

Ooit sprak ik twee mensen, nabije familiele-
den, erop aan, dat zij wel naar de kerk maar 
nooit naar het Avondmaal gingen. Beiden ant-
woordden mij in onverwachte eensgezindheid, 
dat zij met elkaar ruzie hadden en daarom niet 
naar het Avondmaal gingen, zolang de ander 
eventueel wel zou gaan. Zij begrepen tot mijn 
en hun eigen verdriet, dat het eigenlijk juist 
om verzoening ging bij de viering van dit 
sacrament.

Naast Gods genade en Christus' werk komt in 
het derde couplet ook de Heilige Geest in de 
visie van Luther: God, hou ons vast, door Uw 
Heilige Geest. Geef ons zoveel van Uw Geest, 

dat wij, Uw arme, dat is onwetende, Chris-
tenheid blijven leven in de vrede en de een-
heid van de Geest. Zo kan dit lied met kleine 
wijzigingen toch gelden als een echt oecume-
nisch lied. De mystiek van dit Avondmaalslied 
heeft haar weg gevonden in de Rooms Katholieke 
zangbundels, in de Oud Katholieke en Angli-
caanse tradities, in de Calvinistische traditie 
en dan natuurlijk eens te meer in de Lutherse 
traditie, waar dit lied bijna vast is opgenomen 
in elke viering van het Heilig Avondmaal, de 
Lutherse mis.

Ds. Willem Boon

U vindt dit lied 375 in het Liedboek
en staat als lied 21 in Alle liederen van Luther
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Spiritualiteit
in de Lutherse traditie
Maarten Luther leefde vijftien jaar als monnik (1505
1520) en is de kloosterlijke praktijken van gebed, 
Schriftmeditatie, verinnerlijking en zelfreflectie 
na zijn reformatorische wending blijven beoefenen. 
Spiritualiteit raakt aan het diepste van een menselijk 
leven. Het kan op heel verschillende wijzen worden 
gezocht en vormgegeven. Niet alleen via de weg van 
het gebed, de weg van verstilling en meditatie, maar 
ook in de weg van de liturgie en zelfs in de manier 
waarop we omgaan met lijden en verdriet.
In deze cursus die vijf bijeenkomsten omvat, 
luisteren we niet alleen naar Luther, maar ook 
naar andere inspiratiebronnen.

Spiritualiteit van het bidden
docent: prof. dr. Markus Matthias

Voor Luther was bidden niet vanzelfsprekend. 
Bidden mag dan door Teresa van Lisieux (in 
haar Histoire d'une âme) zo mooi beschreven 
zijn als "het opwaarts bewegen van het hart", 
maar hoe doe je dat precies? Wat voor gebeds-
vormen bestaan er en welke rol speelt het per-
soonlijk gebed in het proces van innerlijke 
groei? Op welke manier kan bidden je toe-
nemend vertrouwd maken met God of het god-
delijke? Hoe kunnen we de nabijheid van God 
ervaren ook al kunnen wij onmogelijk opklim-
men naar Gods ideale wereld? Luther heeft hier 
spannende dingen over geschreven die we gaan 
lezen.

Spiritualiteit van het vieren
ds. Willy Metzger

Liturgie is het geheel van gebeden, lezingen, 
ceremonieën en handelingen waarmee we be-
paald worden bij de nieuwe werkelijkheid van 
God en diens heerschappij. In liturgie wordt 
niet alleen onze verbeelding geprikkeld maar 
nemen we ook fysiek deelnemen aan het zin-
gen, aan gesproken gebeden, aan staan en zit-
ten, en aan het zich heel bewust 'in een ruimte' 
bevinden. De schoonheid van die ruimte, de 
vertrouwde en soms vreemde klanken en 
beelden kunnen ons boven onszelf uittillen. 
Kerkmuziek kan daarbij een centrale rol spelen.

Leren van Luther 2020-2021
Fysieke bijeenkomsten (minimaal 8 personen) 
of online bijeenkomsten (via het gratis 
programma Zoom) wanneer men liever niet 
fystiek bijeen komt of dit niet kan (1,5 meter) 
en het minimum aantal van 8 niet wordt 
gehaald.

Opgave fysieke bijeenkomsten bij:
ds. Susanne Freytag
ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
Opgave voor Zoom-bijeenkomsten via:
LerenvanLuther@gmail.com

Bijeenkomsten van 1,5 uur
in de middag van 14.30 - 16.00 uur.
Cursusgeld: € 20 (inclusief Reader)

Cursusdata:

Cursuslocatie:
Eindhoven: Dommelhoefkerk, 
Dommelhoefstraat 1A, Eindhoven

Nijmegen: (wordt nader bekend gemaakt)

CCuurrssuuss  lleerreenn  vvaann  LLuutthheerr  ......  2200220022002211

Eindhoven
29-september

13-oktober
17-oktober

10-november
24-november

Nijmegen
08-oktober
22-oktober

05-november
19-november
03-december



11 Lutherroos uitgave 20205

Spiritualiteit van het leven uit genade
ds. Louisa Vos

Voor Luther is leven uit Gods genade een voort-
durende spirituele oefening waarbij we leren 
hoezeer we Gods vergeving nodig hebben. In 
de boetepsalm 51 bidt David dat God zijn ogen 
moge afwenden van onze zonden. 'Zonde' is 
een leven dat op zichzelf gericht is: je meent 
dat je je leven geheel zelf in handen hebt, je 
bent volledig autonoom. Daarmee ontken je 
hoezeer alles wat wezenlijk is in je leven je ge-
schonken wordt en hoezeer je afhankelijk bent 
van anderen en de Ander. Wij zijn gemaakt om 
lief te hebben en geliefd te worden. Naar God 
en andere mensen toe leven is wat de Schep-
per heeft bedoeld en dan merk je hoezeer je 
die genade nodig hebt en waarom we dagelijks 
om vergeving kunnen vragen.

Spiritualiteit bij de ervaring van het het lijden
docent: dr. Theo van Willigenburg

Lijden kan het gevolg zijn van liefde (je lijdt 
het meest aan het verlies van wat je lief is), 
maar veel lijden komt ook voort uit natuur-
rampen en uit menselijk kwaad. Vooral dat 
laatste heeft Bonhoeffer moeten ervaren. Daar-
bij werd het hem duidelijk dat een spirituele 
weg van omgang met je eigen lijden ons dichter 
bij de kern van ons bestaan en bij God kan 
brengen. De Bijbel kent niet voor niets talrij-
ke weeklacht-psalmen waarin God wordt be-
vraagd en waarin de bidder een innerlijke ver-
andering doormaakt juist omdat hij huilend 
Gods presentie zoekt.

Spiritualiteit van de Schrift
docent: ds. Susanne Freytag

In de protestantse traditie is de omgang met 
de Bijbel een belangrijke bron van spirituali-
teit. Lutheranen in Duitsland kennen een Ta-
geswort (bijbelvers voor de dag) en een Monats-
spruch (bijbelvers van de maand). Bijbelversen 
bij doop en huwelijk hebben een belangrijke 
betekenis. We verkennen verschillende vor-
men van bijbellezen van lectio continua tot 
bibliodrama. Luthers wijst ons een weg naar 
een levende omgang met de Bijbel. Wie 'in de 
Bijbel' leeft zal, zoals Luther het heeft gezegd, 
"verzadigd en dronken worden" van de vele 
Paasdaden van God en de belofte van het heil 
in Christus.

Spiritualiteit is een veelomvattend en een 
beetje vaag en zweverig woord geworden. 

Spiritualiteit gaat om de persoonlĳke ervaring 
van het bovennatuurlĳke, het hogere, het 
geestelĳke. Hoe spiritueel bent u? Verschillen-
de aspecten van spiritualiteit komen in deze 
cursus aan bod.

Over de Docenten
Ds. Susanne Freytag
was vanaf 1996 verbonden aan de Evangelisch-
Lutherse gemeente Groningen. Vanaf september 
2016 dient zij de Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Zuid-Nederland. Zij was vele jaren lid van de 
Evangelisch-Lutherse synode en van de generale 
synode.

Prof. dr. Markus Matthias
studeerde theologie en germanistiek in 
Göttingen, Tübingen, Jerusalem en Strasbourg, 
promoveerde in Erlangen (Habilitation in Halle 
a.S) en is sinds 2008 hoogleraar Lutherana aan 
de Protestantse Theologische Universiteit (nu 
gevestigd in Amsterdam en Groningen).

Ds. Willy Metzger
is predikant van de Evan-gelisch-Lutherse 
Gemeente het Gooi in deeltijd. Hij studeerde 
theologie in Heidelberg en Amsterdam en kwam 
vanwege de studie theologie in 1987 naar 
Nederland.

Ds. Louisa Vos
is predikant van de Evan-gelisch-Lutherse 
Gemeente Zutphen en Twente. Ze is lid van de 
Evangelisch-Lutherse  Synode en voorzitter van 
het convent van predikanten en kerkelijk 
werkers, en op basis daarvan lid van de 
theologische commissie van de Evangelisch-
Lutherse  Synode.

Dr. Theo van Willigenburg
studeerde theologie en filosofie en promoveerde 
in Utrecht. Hij is emeritus hoogleraar wijsgerige 
ethiek en thans verbonden als onderzoeker 
aan de faculteit Religie en Theologie van de 
Vrije Universiteit.



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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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

13 Lutherroos uitgave 20205

Ieder jaar neem ik in de zomer een nieuw 
studieboek mee naar de camping om inspi-

ratie op te doen voor de komende tĳd. Dit jaar 
is dat een belangrĳk boek: ‘Groene theo-
logie’ van Trees van Montfoort, uitgegeven 
door Skandalon, ISBN 978-94-92183-80-4.
Dit boek is uitgeroepen tot beste theologie-
boek van 2019. Dat is niet zomaar gedaan. 
Het boek gaat over duurzaamheid en de 
vraag of en wat de christelijke theologie 
kan bijdragen aan het gesprek over dit 
uiterst belangrijke onderwerp.

“Duurzaamheid” gaat ons allemaal aan. 
Als mensen sowieso en als christenen al he-
lemaal. Als we over God denken en praten 
hebben we het meestal over zijn liefde, troost, 
redding en andere goede dingen voor mensen. 
We zijn eigenlijk steeds bezig met onszelf. We 
stellen ons zelf centraal in de band tussen God 
en schepping. En dat niet alleen: we doen ook 
alsof we veel belangrijker zijn dan de rest van 
de schepping en plaatsen onszelf boven aan 
een rangorde. Voorts gaan we met de aarde om 
alsof ze ons bezit is waar we vrijelijk over kun-
nen beschikken.

In dit boek wordt kritisch onderzocht of deze 
kijk op onze verhouding tot God en de rest van 
de schepping wel klopt. Nee dus, blijkt uit gron-
dige bestudering van vele bijbelteksten. De lief-
de van God betreft de hele schepping: mensen 
en dieren, licht en donker, de hele natuur, de 
aarde en de ruimte die haar omgeeft. Deze al-
len behoren God toe en zijn voor Hem even 
waardevol. De mensen zijn niet meer dan de 
dieren, de bomen en al het andere. Het is dus 
belangrijk om voor alle onderdelen van de 

schepping even goed te zorgen.
Mooie voorbeelden van liefdevolle zorg in Gods 
naam vinden we in het Oude Testament in de 
instelling van de sabbat met zijn rust voor mens 
en dier (Exodus 20:8-11 en Deuteronomium 
5:12-15) en in de instelling van het jubeljaar 
en het sabbatsjaar met zijn herstel van de grond 
en de maatschappelijke verhoudingen (Levi-
ticus 25). Zo probeert men uitputting en overbe-
lasting van de aarde te voorkomen en te zorgen 
voor dieren en arme mensen.

Dit zijn slechts een paar korte opmerkingen 
over een boek dat met gejuich ontvangen is. 
Met dit kleine stukje tekst hoop ik u nieuws-
gierig te maken naar wat Trees van Montfoort 
allemaal te vertellen heeft. Het is een pittig 
boek en biedt veel om over na te denken en te 
praten. Hopelijk draagt dat alles bij aan een 
andere manier van omgaan met onze kostba-
re aarde.

Ds. Fia Tempelaar

Duurzaamheid
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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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Agenda
Donderdag 10 sept	 10:30 u.	 Koffiebijeenkomst	 Dommelhoefkerk
Maandag 14 sept	 	 13:30 u.	 Bijbelgespreksgroep	 Dommelhoefkerk
Donderdag 8 okt	 	 10:30 u.	 Koffiebijeenkomst	 Dommelhoefkerk
Maandag 12 okt	 	 13:30 u.	 Bijbelgespreksgroep	 Dommelhoefkerk

Sinds langere tĳd vieren wĳ weer een echte Lu-
therse dienst in Bergen op Zoom en wel op 

5 oktober in de Gertudiskerk.

Wij hopen dan met elkaar het Heilig Avond-
maal te vieren. In deze grote kerk is het mogelijk 
de dienst te houden onder alle voorwaarden, 
die er door de overheid aan gezamenlijke ac-
tiviteiten in verband met de Corona worden 
gesteld.

Het thema van deze dienst is:
DE OOGST IS BINNEN!

In veel kerken binnen de Lutherse traditie in 
de gehele wereld wordt op de 1e zondag na het 
feest van St. Michael en alle engelen, waarna 
de herfst in het kerkelijk jaar is begonnen, aan-
dacht gegeven aan de oogst.

Vaak worden uitvoerige oogstdiensten gehouden 
met fruit, groente en graanproducten ter ver-
siering in de kerk.

Dat is niet de bedoeling op 5 oktober. Het be-
stuur van de stichting St. Gertrudis zou niet 
blij met mij zijn. Maar om dit feest nu helemaal 
aan ons voorbij te laten gaan? Het ritme van 
het jaar en het ritme van de natuur is teveel 
een gave van God om opzij te duwen!

Ik verheug mij erop deze dienst met U te mogen 
en te kunnen vieren en gezien de grootte van 
de kerk, mag U rustig iemand meenemen!
Hartelijke groet,

Ds. Willem Boon.

Dienst 5 oktober in de St. Gertrudiskerk

Kamer gezocht
voor student
Beste lezer van de Lutherroos,
Vanuit Zeeland komt de vraag of iemand in 
Eindhoven of Tilburg een (Lutherse) student 
aan een kamer kan helpen.

Het betreft Mario Neubacher,
Haringvlietstraat 81 4301XG Zierikzee.
Tel: van zijn ouders is :
0111-416 490 of 06-2919 2403.
Hartelijke groeten vanuit Kortgene.

Onno en Hanneke Dekker
(oud-Lutheranen uit Eindhoven).
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Berichten uit Armenië

Verjaardagen kinderen
Oktober	 Carlotta Walenciak 11 jaar.

Gezien door de ogen van een vrouw

In de afgelopen periode 
was er een vraag of we 

konden helpen met het 
verbeteren van drie toilet-

ten in een middelbare school.
Gelukkig werd het gemeentestuur op tijd wakker 
en heeft het nu op zich genomen dit project 
ter hand te nemen.
Het was een middeleeuwse situatie (aarden 
vloer en een gat in de grond, ongelooflijk vies 
voor driehonderd leerlingen).
Dit probleem is gelukkig opgelost. Het volgen-
de biedt zich aan in de vorm van een oorlog.

Enkele jaren geleden meldde de president van 
Azerbeidzjan dat een zuidelijk deel van Ar-
menië van Azerbeidzjan was. Er ontstond een 
oorlog en enkele jonge jongens uit het dorp 
Snogh van Ghuschik zijn toen omgekomen, 
heel verdrietig.

Deze president is nu in ongenade gevallen bij 
de bevolking en (om zijn aanzien op te vijze-
len?) is hij nu Armenië binnengevallen in het 
noorden van het land onder de mededeling dat 
dat stuk van Azerbeidzjan is (hoe kom je op 
het idee).
De mensen in Snogh houden hun hart vast met 
deze acties.
Hoeveel jonge mensen worden hieraan opge-
offerd?
Vanuit Nederland komt er een vreedzame ac-
tie in de vorm van 80 nieuw gebreide truien 
voor de kinderen, met dank aan mevrouw Greet 
Droogendijk.
Eerdaags gaan er weer mensen naar Armenië 
die ze mee kunnen nemen.
Hartelijk dank voor al uw goede gaven en me-
deleven.

Thea Dik.

Hittegolf! Vandaag, 9 augustus 2020, is het 33 
graden in het koelste stuk van onze tuin.

Wij zijn heel dankbaar dat we nog in huis kun-
nen zitten. Mijn echtgenoot Peter heeft Par-
kinsonisme. Een vervelende ziekte. Wij redden 
het goed met de juiste medicatie. Bovendien 
loopt Peter nog heel goed met de rollator. Wij 
wandelen ongeveer een kilometer per dag. Van-
daag dus niet door de buitengewone hitte.

Voor mij wordt het schrijven steeds moeilij-
ker. Ik heb een oogziekte met de naam Macula 
droog. Deze ziekte kan niet genezen worden. 

Ik zal heel slechtziend worden, bijna blind.
Onze zoon Frank helpt mij met deze stukjes 
door de tekst in te tikken in de computer. Hij 
seint de tekst door naar onze redacteur Dick 
Eekel. Ik kan niets meer met de computer. Het 
is een prachtige samenwerking met onze zoon. 

Onze belangrijkste hulp hebben wij, zoals ik 
al eerder schreef, van de thuiszorg-verpleeg-
kundigen. Zij blijven altijd opgewekt en 
vriendelijk. Ze hebben een veerkrachtige hou-
ding. Ook met deze hitte, chapeau!!

Sonja de Kort
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In een beperkte oplage waren pannelappen te koop 
waarvan de opbrengst geheel naar ons glas-in-lood 
kerkraam is gegaan.
Alle pannelappen zijn verkocht. De opbrengst 
à €100 is reeds overgemaakt naar het bank-
nummer van de Remonstrantse gemeente voor 
het kerkraam.
Alle kopers hartelijk dank

Lia Eekel.

Actie-geslaagd 70 jaar 
Luthers Eindhoven
Op 24 september wordt de lutherse kern Eind-

hoven 70 jaar! Op die dag werd de oprichting 
van de lutherse gemeente Eindhoven bekrachtigd 
door de handtekeningen van 73 leden, 65 doop-
leden en 40 belangstellenden.

We wilden dit graag samen met de lutheranen 
van Zuid-Nederland op de buitendag op 6 sep-
tember met een speciaal programma vieren. 
Vanwege de onzekerheid over de maatregelen 
die op dat moment zouden gelden is besloten 
het feest en het feestprogramma naar volgend 
jaar te verplaatsen.

De diensten
in september

In de maand september zĳn er elke zondag 
DORELU diensten die door één van de drie 

partners verzorgd worden. Deze diensten begin-
nen om 10:30 uur.

U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Als 
er meer mensen komen dan in de kerk passen 
is er altijd nog ruimte in de hal waar u de dienst 
via de luidspreker kunt volgen. “Zalig zijn zij 
die niet zien en toch geloven” (Johannes 20:29). 

In oktober hopen we onze gewone diensten 
om 9:30 uur te kunnen hervatten.
Kijkt u dan voor de zekerheid op de website.

Koffiebĳeenkomsten

Het is goed om elkaar te ontmoeten daarom 
houden we ook in het najaar weer koffiebĳ-

eenkomsten in de Dommelhoefkerk. Naast het 
bĳpraten met elkaar zal ik per bĳeenkomst ook 
een gespreksonderwerp aandragen.

U kunt zich hiervoor aanmelden
bij Susanne Freytag
ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
of telefoon 06-4395 5283

De data zijn: 
Donderdag 10 september 10:30 uur – 12:30 uur
Donderdag 8 oktober 10:30 uur – 12:30 uur

Tot ziens,
Ds. Susanne Freytag
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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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Heusden gooit de kerk open

Nog steeds waart het coronavirus rond, 
waardoor we niet veilig ‘normaal’ kunnen 

kerken. Geen vieringen op zondag met alle toe-
ters en bellen, vooral zingen zit er niet in. 

Best treurig voor 
onze kleine gemeen-
schap.
Maar wat dan wel? 
Overal in het land za-
gen we dat gemeen-
tes hun kerk open 
stelden: voor indivi-
duele bezoekers en 
op een heel ander 
moment dan zondag-
ochtend. Een idee om 
op te volgen!

Dalai lama? Ja hoor, kan ook.
Sinds een paar weken ontvangen wij in het 
kerkje in Heusden toeristen en andere toeval-
lige passanten. Op middagen dwalen ze door 
de straten van de vesting Heusden, vaak met 
een plattegrondje van de VVV waarop het ge-
bouw vermeld staat.

Binnen kunnen ze een kaarsje branden, een 
korte introductie horen of lezen over de Lu-
therse geschiedenis in Heusden, een kop kof-
fie of thee krijgen of zomaar wat mijmeren.
Maximaal vijf mensen tegelijk, maar meestal 
komen ze met twee of hooguit vier. Velen 
hebben al een boek meegenomen uit de nala-
tenschap van de moeder van Herma Haaksema, 
van een inleiding in het Boeddhisme tot een 
populair wetenschappelijk werk over de Esse-
nen.

“Kan dat allemaal zomaar bij jullie?” vroeg een 
bezoeker bladerend in een Dalai Lamaboek. Ja 
hoor, dat kan. Wel gezond om over je eigen 
grenzen te kijken en te denken.

Bach uit de ghettoblaster
Iedere open middag is er wel een interessante 
ontmoeting of een verrassend gesprek. Zo is 
het openstellen van de kerk ook heel waardevol 
voor onze gemeenteleden die nu de kerk op 
een andere manier als een vervullende en in-
spirerende ontmoetingsplek ervaren.

Iedere gastvrouw of gastheer kan op eigen wijze 
accenten aanbrengen in de sfeer. Hanny de 
Kruijf stelde een gastenboek in, waarin het aan-
tal bezoekers en hun eigen bevindingen in 
komt te staan.
Uit de ghettoblaster klinkt Bach of Pärt of wat 
degene die de kerk opent maar wil laten ho-
ren (tot nu toe doorgaans religieuze muziek).

Onderling wisselen we op de app onze erva-
ringen uit. Zo houden we ons gemeenteleven 
op een nieuwe manier levend!

Klazien Laansma
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Driehonderdvĳftig jaar geleden heeft de 
raad van de stad Nĳmegen aan de luther-

se gemeente Nĳmegen het recht verleend om 
in alle openbaarheid kerkdiensten te houden.
Dat is een belangrijk moment voor de lu-
theranen in Nijmegen en reden om dit te 
gedenken. Dat besluit is op 14 september 
1670 genomen. De kerkenraad van de lu-
therse gemeente ontving een brief met het 
zegel van de stad waarin dit besluit is vast-
gelegd (voor de tekst: zie kader).
Hiermee kwam een einde aan een voortdu-
rend onzeker bestaan voor de lutherse 
gemeente in Nijmegen. Bijna een halve 
eeuw lang wisselden perioden waarin de 
kerkdiensten door de overheid verboden 
werden en de lutherse predikanten de stad 
uitgezet werden elkaar af met tijden waar-
in men met rust werd gelaten.

Aan deze onzekerheid van afwisselend ver-
boden of getolereerd kwam nu een einde. Het 
besluit van de raad van de stad Nijmegen be-
tekende de officiële erkenning van de luther-
se gemeente en gaf haar het recht om in het 

openbaar kerkdiensten te mogen houden. Te-
gelijkertijd met dit besluit kreeg de lutherse 
gemeente de toestemming om een kerkgebouw 
te kopen. Zij kocht diezelfde dag van de stad 
de kapel aan de Grootestraat die bij het St. Nico-
laasgasthuis hoorde.

350 jaar godsdienstvrĳheid
voor de lutheranen in Nĳmegen

De kerncommissie van Heusden heeft beslo-
ten om vooralsnog geen diensten in het kerk-

gebouw te organiseren. 
Alle diensten tot eind september zullen buiten 
worden gehouden, voor zover het weer dat toe-
laat en in overleg met de predikanten. 

In principe is de locatie voor deze buitendien-
sten de tuin van het Gouverneurshuis, 
Putterstraat 14,  5256 AN Heusden, 
of een andere plek in de omgeving. Informa-
tie op te vragen 06 - 2125 4515

Klazien Laansma

Kerkdiensten in Heusden
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De brief op perkament geschreven en van het 
stadszegel voorzien die de lutherse gemeente 
van dit raadsbesluit ontving luidde als volgt:

Wij burgermeesters, schepen en raad van de 
keizerlijke vrije rijksstad Nijmegen doen kond 
en maken aan een ieder middels deze open 
brief bekend, 
hoe wij op verzoek en ijverig aanhouden van 
leden van de lutherse gemeente binnen onze 
stad, 
wij uit christelijke inzicht en op vast vertrouwen
dat zij in alle delen gehoorzaamheid en trouw 
aan de stad moeten laten toekomen en dragen 
zullen, dat zij de vrije en openbare uitoefening 
van de richting van de lutherse religie volgens 
de Augsburgse confessie, zoals die tegenwoor-
dig in Holland binnen Amsterdam, en elders 
in het gebied van de staat van de vrije verenig-
de Nederlanden in het openbaar in haar kerken 
geleerd en uitgeoefend  wordt, toegestaan, ge-
accordeerd en verleend hebben, gelijk wij toe-
staan, accorderen en verlenen in en krachtens 
dezes en vervolgens toelaten en toestaan om 
het door ons aan haar toegewezen en overgela-
ten erf en gebouw, voor het gebruik als pu-
blieke kerk aan te schaffen en te verbouwen 
om daar haar godsdienst zonder enige belem-
mering of hinder van iemand publiekelijk te 
beoefenen, 
verzoekende iedereen aan wie deze [brief ] ver-
toond zal worden, dezelve [de lutherse gemeente] 
in haar verzoek geloof te geven en behulpzaam 
te wezen, 
als waarborg voor de echtheid van deze oor-
konde hebben wij ons stadszegel er aangehan-
gen, de 14e september 1670.
Ter verordening mijner heren voornoemd.
C. Klerck

(Gemoderniseerde tekst door S. Freytag. Origine-
le tekst in "Th.H.M. Akerboom, Lutheranen in 
Nijmegen", p. 11 of "K.G. van Manen, Verboden 
en getolereerd", p. 148)

De ‘Privilegebrief voor de exercitie der Luyter-
se Godsdienst tot Nijmegen’ is op perkament 
geschreven en voorzien van het geheimzegel van 
de stad. De tekst van het raadsbesluit luidt:

Wij Borgemm[eesteren] Scheepenen en Raadt 
der Keijserlijke Vrije Rijcx Stad Nijmegen doen 
condt ende maaken eenen ijgelijken vermits de-
sen openen brieve bekent, hoe dat wij op reques-
te ende ijverigh aanhouden van die van de lutersche 
gemeijnte binnen onse stadt, wij uijt christelijke 
insigte ende op vast vertrouwen, dat haar in al-
len deelen moest gehoorsaam ende trouw aan 
de stadt comporteeren en dragen sullen, desel-
ve de vrije ende publique exercitie van de voors[ij-
de] lutersche religie na de Augsburgse confessie, 
ende gelijk die tegenwoordig in Holland binnen 
Amsterdam, ende elders onder ’t gebiet van den 
staat der vrije vereenigde Nederlanden in ’t 
openbaar in haare kerken geleert ende geëxer-
ceert word, toegestaan, geaccordeert ende geoc-
troijeert hebben, gelijk wij toestaan, accordeeren 
en de octroijeren in ende craght deses ende ver-
volgens toelaaten ende vergunnen seekere bij 
ons aan haar aangeweeesen ende overgelaten 
plaats ende behuisinge, tot eene publiecque kerke 
te approprieren ende op te timmeren om haaren 
godsdienst aldaar sonder eenig bespier of hin-
der van iemand publijckelijk te pleegen, ver-
soekende allenstands persoonen die deesen 
vertoont sal worden, deselve in haar versoek 
geloof te geven ende behulpsaam te weesen, zon-
der argelist in waerer oirkonde hebben wij on-
ser stadts secreet zegel hieronder aandoen 
hangen, den 14 septembris A. 1670.
Ter ordonnantie mijner Heeren voornt.
C. Klerck
Sijnde onder afhangende het stadssecret see-
gel aan een leere staart gedrukt in rooden was-
sen en bedekt met een houte doos.

Als voorbeeld van het zegel van Nijmegen
(dit is het oudst bekende zegel van Nijmgen)

In modern Nederlands de "vertaling" van de 
privilegebrief van Nijmegen aan de Luthera-
nen in die stad
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Tegelijkertijd kreeg de nu offici-
eel erkende lutherse gemeente 
Nijmegen een reglement. Het 
gaat daarbij om het door de 
Amsterdamse lutherse gemeen-
te opgestelde reglement uit 
1644. Met haar officiële status en 
samen met het regelement kon 
de lutherse gemeente Nijmegen 
nu ook een door de lutherse 
gemeente Amsterdam erkende 
lutherse gemeente worden.
Na bijna 50 jaar van volhouden, 
geduld hebben en ijverig aan-
dringen is het de lutheranen in 
Nijmegen gelukt om een door de 
overheid en door de lutherse 
gemeenschap erkende gemeen-
te te worden en tegelijkertijd 
ook een kerk te kopen. Sinds 350 
jaar worden er in Nijmegen in 
vrijheid en openbaarheid lu-
therse diensten gehouden.

‘350 jaar godsdienstvrijheid 
voor de lutheranen in Nijmegen’ dat willen we 
daarom gedenken en vieren. Hoe belangrijk 
godsdienstvrijheid is konden we in dit jaar door 
de corona-epidemie opnieuw ervaren. De vrij-
heid om in het openbaar samen te komen in 
kerkdiensten moest voor het eerst in lange tijd 
– met goede reden – door de overheid worden 
ingeperkt.

Godsdienstvrijheid is een groot goed. Daar 
willen we in ons programma bij het gedenken 
en vieren van 350 jaar godsdienstvrijheid bij 
stil staan. Dat doen we niet alleen, maar samen 
met onze partners in het geloof (programma 
zie onder).

Aan dit besluit van de raad van de stad Nij-
megen is heel wat aan voorafgegaan. Sinds 
1623 al worden er in Nijmegen enkele keren 
per jaar lutherse huisdiensten gehouden. De 
predikanten daarvoor kwamen uit Kleef of Em-
merich. Soms verbleef ook een predikant langer 
in de stad. 30 jaar later (in 1651) hebben de lu-
theranen een vaste predikant, Johann van Büh-
nen. Hij krijgt regelmatig tegenwerking van-
uit het stadsbestuur. Dat stadsbestuur gaat 
optreden tegen de lutheranen op verzoek van 

de kerkenraad van de Gereformeerde (hervorm-
de) gemeente. Herhaaldelijk wordt de luther-
se predikant te verstaan gegeven dat hij geen 
diensten mag houden. Vier jaar lang verzet hij 
zich ertegen maar wanneer er met politiemacht 
wordt gedreigd verlaat hij in 1655 uiteindelijk 
de stad.

In 1659 lezen we in een brief van het bestaan 
van een kerkenraad. Zo krijgt de lutherse 
gemeente steeds meer een vaste vorm. In 1659 
is er sprake van relatieve godsdienstvrijheid 
maar een paar jaar later worden alle diensten 
weer verboden. Pas na internationale druk 
worden de diensten weer oogluikend toege-
staan. De lutherse gemeente dringt steeds op-
nieuw op godsdienstvrijheid aan. In 1670 vra-
gen ze hiervoor de hulp van de lutherse gemeente 
Amsterdam. In augustus reist een commissie 
van het Amsterdamse consistorie naar Nij-
megen om bij de raad van de stad Nijmegen er 
op aan te dringen om vrije en openlijke kerk-
diensten toe te staan. Dit heeft eindelijk suc-
ces en de lutherse gemeente ontvangt gods-
dienstvrijheid.

ds. Susanne Freytag

Plattegrond van Nijmegen in 1657 gemaakt door Johannes Janssonius
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Beste gemeenteleden
Vanaf september mogen we weer, we kunnen 

dan weer naar ons kerkgebouw en elkaar weer 
zien. Natuurlĳk met 1½ meter afstand, maar dat 
zĳn we ondertussen wel gewend. ( De coronaricht-
lĳnen staan in de vorige Lutherroos.)
We proberen samen koffie te drinken, zodat 
we kunnen bijpraten. Hopelijk is het dan goed 
weer, zodat we ook van de buitenruimte ge-
bruik kunnen maken. Ik vind de diensten per 
YouTube heel fijn, maar echt met elkaar praten 
is toch fijner. Ik verheug me erop.

De collectes voor de komende tĳd:
20 september
Collecte voor Syrië: De oorlog in Syrië heeft 
plaatsgemaakt voor een nieuwe vijand: armoe-
de. Acht op de tien Syriërs leeft op dit moment 
onder de armoedegrens. Een sterke kerk is voor 

hen van wezenlijk belang om het vertrouwen 
in hun land terug te krijgen.

4 oktober
 Het Consuminderhuis in Heerlen (aan de Mo-
lenberg) is weer gedeeltelijk opengegaan. Maar 
het helpen van mensen in crisis is al die tijd 
gewoon doorgegaan.

18 oktober
Sprinkhanenplaag in Afrika: jaag de honger 
weg. Een enorme golf woestijnsprinkhanen 
heeft landen in Oost Afrika en Zuid Azië kaal-
gevreten. Een zwerm eet elke dag de dagelijk-
se hoeveelheid voor 2500 mensen. Na corona 
maakt dit de armoede nog groter. 
Kerk in Actie ondersteunt met opzetten van 
waarschuwingssystemen en voedselnoodhulp.

Keety Mulder

Openstelling kerk
Omdat we niet iedereen tegelijk in de kerk 
kunnen uitnodigen stellen we de Lutherse Kerk 
op zaterdag 12 september van 12-17 uur open 
voor de stad en de buurt om met ons stil te 
staan bij ‘het belang van godsdienstvrijheid’.

In de kerk krijgt u informatie over de luthera-
nen in de stad Nijmegen en hun geschiedenis. 
Of u komt even buurten bij een kop koffie of 
thee en even het gebouw van binnen zien.
Deze middag wordt om 16.30 uur afgesloten 
met een kleine viering, een vesper. Voorganger 
ds. Susanne Freytag.

Feest en gedenkdienst
Op zondag 13 september (10 uur) tijdens de 
kerkdienst gedenken en vieren we dat de lu-
theranen 350 jaar geleden toestemming kregen 
om vanaf dat moment openbare lutherse dien-
sten in Nijmegen te houden. Hoe kun je het 
anders vieren dan met het houden van een 
openbare dienst! We staan dan stil bij het be-
lang van godsdienstvrijheid. In deze dienst gaat 
ds. Susanne Freytag voor.

Uiteraard houden we bij alles rekening met de 
maatregelen vanwege het corona-virus. Niet 
meer dan 10 bezoekers tegelijk en bij de ves-
per en de dienst niet meer dan 35 deelnemers.

Programma 12 en 13 september
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Vervolg op deel één, dat in de vorige editie werd 
geplaatst. Veel mensen hielden netjes ander-

halve meter afstand, maar omdat ik met mĳn aan-
dacht bĳ die domme steentjes was, zag ik blĳkbaar 
maar weinig mensen. De laatste dag vroeg een 
oude meneer, die ik niet herkende, of ik weer 
kwam voegen. Hĳ herkende mĳ intussen dus blĳk-
baar wel als voeger in vaste dienst.

Toen het buitenvoegwerk overzichtelijk werd, 
nam ik zwaar gereedschap mee om de twee ka-
potte tegels bij het altaar weg te slopen.
Ook al heb ik geen benul van sloopwerk, ik 
meende er preventief toch goed aan te doen 
de beide buitenste voegen, voor zover mogelijk, 
helemaal open te zagen. Daarvoor dacht ik met 
een multitool met zaagblad en oordopjes uit 
te kunnen komen. Natuurlijk was de steen bij-
na een centimeter dikker dan mijn zaagblad, 
dus ging dat wel goed? Een inderhaast aange-
kochte uitbreidingszaag kwam maar 1 mm die-
per. Als ik met een breekijzer onder de tegels 
zou slaan, zou er misschien toch te veel kapot 
gaan, dus zaagde ik ook de tussengroef nog 
door. Met een voorhamer en een paar fikse 
klappen hoopte ik de tegels allebei los te kun-
nen krijgen, maar ze zaten te vast. Een groot 

stuk brak af, terwijl een stukje van de opstaan-
de rand het ook begaf.

De volgende dag werd ik wakker met het idee 
dat ik toch blijkbaar aan iets te groots begon-
nen was, hoe ging dat in vredesnaam aflopen? 
Keety vond het van het begin af aan al veel te 
gewaagd, die kent me natuurlijk.

Een vriend had gelukkig een 
trilbreekijzer en na nog geen 
half uur met enorm gerom-
mel lagen beide tegels, ge-
broken en wel, los op de vloer. 
Vergaan was de hoop dat ik 
ze misschien omgekeerd te-
rug zou kunnen plaatsen.

Natuursteen van 35 mm dik 
wordt niet meer gemaakt, 25 
mm is de dikste standaard-
maat en ook al kon ik als par-
ticulier niet bij de grossier 
kopen, middels een contante 
betaling kon ik toch direct 
een steen van 60x40 cm mee-
nemen (zielig gezicht?), waar-
uit makkelijk twee stenen van 

24,8 bij 34,8 cm gezaagd konden worden. 
Natuurlijk was die steen niet van dezelfde berg 
gekomen, dus kleurverschil was er wel.

Zaterdag 23 mei werden de beide stenen ge-
legd en gevoegd, en op maandag 25 mei werd 
het kleurverschil zo goed mogelijk weggewerkt 
en werden nog wat gaten en losse tegels in de 
kerk vastgelegd. De beschadiging aan de trap 
aan de voorzijde had ik inmiddels zo goed 
mogelijk hersteld door een plank aan de on-
derkant vast te klemmen en het gat te vullen 
met vrijwel pure cement, in de hoop dat dat 
zou plakken. Daar lijkt het inderdaad op.

Als je zo bezig bent denk je aan heel rare din-
gen, bijvoorbeeld voegend bij de tuin aan de 
zuidzijde, waar de distels vrij spel hebben. Ook 

Het voegwerk van de kerk:
hoe (h)echt is dat?
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al had ik een paar keer wat tuingereedschap 
meegenomen, mijn hoofdtaak (vond ik) toch 
vooral het voegwerk en de distels kwamen 
steeds verhevigd weer op. Net zoals een notaris 
erfenisproblemen op doet laaien, had ik als dis-
telaris het probleem blijkbaar ook alleen maar 
groter gemaakt. Het beestenhol dat onder een 
struik zat, was ook steeds weer open, zodat ik 
denk dat het bewoond is. 's Nachts droom ik 
er wel eens van.

Degenen die denken dat ik alleen maar aan het 
voegen was, vergissen zich. Het in gebogen 
houding voor een muurtje zitten op een in-
middels kapotte ingezakte emmer, is geen pret-
je en als het 10 graden is en stormt, moet je 
ook om warm te worden pauze houden. 's 
Morgens zette ik er koffie, maar meestal kwam 
ik pas om een uur of half een tot tegen zes uur 
en nam een pot thee mee en de boeken van 
Nico ter Linden, 'Het verhaal gaat'. Die zijn vrij-
wel allemaal in die tijd, net als een aantal 
zakken cement, verslonden. Vlak voor ik ver-
trok zong ik meestal nog paar psalmen, maar 
ik vond achter in de kerk ook de oude liedboeken, 
waarin nog wel het gezang van Franciscus van 
Assisi staat (400), waarin vers vier zo mooi ver-
haalt van zuster maan en alle sterren die er 
staan. Ik heb me goed vermaakt dus.

Op 26 mei hoorde ik van Willem Boon dat Ger-
da Boon meende dat er twee wonderen waren 
geschied. Ik wist slechts van één wonder en 
ben benieuwd naar het andere.

Begon ik deze actie zonder gevoel voor het 
kerkgebouw, na 21 dagen (ik heb de legendari-
sche 40 dus net niet gehaald), heb ik er naar 
mijn idee best wel wat feeling voor ontwik-
keld, ook al ben ik dan blijkbaar een rasechte 
calvinist. Ik merkte dat ik niet de eerste was 
die ooit stukken muur en tegels had hersteld 
en ook al heb ik hen niet gekend, ik voelde me 
met hen verbonden, om niet te zeggen samen-
gevoegd.

O ja, ik vond bij mijn zoekacties in de kerk nog 
het Introïtusboekje, dat met Pasen 1979 door 
de Ev. Lutherse Gemeente Heerlen C.A. is uit-
gegeven. Ds. Allan schrijft daarin o.a. dat psal-
men eigenlijk in de meest letterlijke vorm 
gezongen moeten worden, onberijmd dus. Zo 
staan ze ook in dat boekje. Zelf ben ik overi-
gens zeer gelukkig met de berijmde psalmen, 
die me wandelend of voegend spontaan te bin-
nen of te buiten schieten en waarvan ik vaak 
de oude en de nieuwe berijming door elkaar 
kan gebruiken. Er is tegenwoordig zelfs een 
nieuwste berijming.

Ab Mulder

Kaartenactie
tegen corona-eenzaamheid.

De gemeente Heerlen en Heerlen Mĳn Stad star-
ten de kaartenactie ”Lieve Heerlenaar”.

Met deze actie kunnen Heerlenaren elkaar op-
beurende of inspirerende boodschappen sturen. 
Om elkaar te steunen, een hart onder de riem 
te steken of alleen maar te laten weten dat we 
aan elkaar denken stelt Heerlen Mijn Stad in 
samenwerking met de gemeente Heerlen gratis 
Lieve Heerlenaar-kaarten ter beschikking. 
Via deze link kunt u de kaarten bestellen

https://form.jotform.com/200773418201042

Keety Mulder
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Lutherse Woordzoeker 4

De oplossing van de puzzel uit de vorige editie is:
Met hart en ziel geloven.

Uit de goede inzendingen werd de winnaar getrokken:
Mevr. de Groot uit Brunssum

Gefeliciteerd! De prijs wordt u toegezonden.

Bijna dezelfde woorden maar een heel andere uitkomst!

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 28 september 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
Corona

Dichtbijenverweg
Dominee

Dommelhoefstraat
Dopen
Dorelu

Eindhoven
Gesprekskring

Giraalcollecteren
Heerlen

Heiligegeest
Hoofddienst
Kerkbalans

Kerkelijkebijdrage
Kerncommissie

Kernen
Kerst

Koffiedrinken
Leden
Metten

Nietvergeten
Overdenkingen

Pasen
Pinksteren
Preekstoel
Psalmen

Thuisblijven
Tvkerk

Uitstorting
Vergaderenopafstand

Vesper
Virus

Zomerdiensten
Zuidnederland

De oplossing is:
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mw. ds. S. Freytag

 06-4395 5283
St. Jorislaan 14
5611PM Eindhoven

NIEUW e-mailadres:

ds. W.J.H. Boon

 06-4070 4017

Birder Strasse 16
52538 Selfkant-Höngen (D)

NIEUW e-mailadres:

  ddss..bboooonn@@lluutthheerrsszzuuiiddnneeddeerrllaanndd..nnll  

Predikanten

  ddss..ffrreeyyttaagg@@lluutthheerrsszzuuiiddnneeddeerrllaanndd..nnll  

Contactadressen 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland 

Kerkenraad
Secretaris: hr. T. Tempelaar
email: secretariaat@lutherszuidnederland.nl
tel: 040262 3104

Rekeningen
Graag de juiste tenaamstelling vermelden.

EvangelischLutherse Gemeente ZuidNederland
NL43 RABO  0373 7412 51
NL87 INGB  0001 1373 31
NL25 ABNA  0860 1918 42

Diaconie EvangelischLutherse Gemeente ZuidNederland
NL57 RABO 0373 7110 26

Overige
S.O.S. Telefonische hulpdienst [Sensoor]
tel: 040212 5566

Luthers ZuidNederland op Internet:
www.lutherszuidnederland.nl
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Heusden

Putterstraat 32
Heusden

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

6 september - 13e zondag na Trinitatis
BUITEN(wandel)DAG zie pag. 7

12/13 september - 14e zondag na Trinitatis
Monumentenweekend: 

actuers en organisten in en om de 
Lutherse kerk in Heusden 

t.g.v. 250 jaar Heusden.

20 september - 15e zondag na Trinitatis
ds. E.Aarsen -Schiering

dienst in tuin Gouverneurshuis

4 oktober - vanaf nu planning nog onzeker.

Eindhoven

Dommelhoefstraat 1A
Eindhoven

Aanvang 9:30 u.
(tenzij anders vermeld)

6 september - 13e zondag na Trinitatis
BUITEN(wandel)DAG zie pagina 7

In de maand september is er elke
zondag één DoReLu dienst

Aanvang 10:30 uur

6 september - 13e zondag na Trinitatis
dr. A. Ipenburg [Re]

13 september 14e zondag na Trinitatis
ds. S. Coenradie [Re]

20 september - 15e zondag na Trinitatis
ds. W.J.H. Boon [Lu]

viering van het Heilig Avondmaal.

27 september - 16e zondag na Trinitatis
ds. A.C. Thimm-Stelwagen [Do]

11 oktober 18e zondag na Trinitatis
ds. S.Freytag

18 oktober 19e zondag na Trinitatis
dr. T.H.M. Akerboom [Nijmegen]

25 oktober 20e zondag na Trinitatis
DOreLu-dienst

ds. A.C. Thimm-Stelwagen
Aanvang 10:30 uur.

Bergen op Zoom

6 september - 13e zondag na Trinitatis
BUITEN(wandel)DAG zie pagina 7

Op 5 okt. 13:30  Lutherse viering in de 
Gertrudiskerk Bergen op Zoom

Deze viering is in plaats
van de huisdienst van 16 okt.

Janno de Engelsman gaat deze dienst bege-
leiden op het Rogier orgel.

KERKDIENSTEN

ONDER
VOORBEHOUD

in verband met corona
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Zuid-Limburg

Meezenbroekerweg 70
Heerlen

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

6 september - 13e zondag na Trinitatis
BUITEN(wandel)DAG zie pagina 7

20 september - 15e zondag na Trinitatis
ds. P. Crom

4 oktober - 17e zondag na Trinitatis
ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

18 oktober - 19e zondag na Trinitatis
ds. P. Crom

Nĳmegen

Prins Hendrikstraat 79
Nijmegen

Aanvang 10:00 u.
(tenzij anders vermeld)

6 september - 13e zondag na Trinitatis
BUITEN(wandel)DAG zie pagina 7

13 september - 14e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag

Feestelijke herdenkingsdienst (zie pag 18-21)

20 september - 15e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

4 oktober - 17e zondag na Trinitatis
dr. T. van Willigenburg

18 oktober - 19e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag 

Viering Heilig Avondmaal.

31 oktober - hervormingsdag
ds. S. Freytag

Aanvang 19:30 uur.

KERKDIENSTEN

ONDER
VOORBEHOUD

in verband met corona
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Uitzending gemist?

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

Zoek in YouTube op: 

Luthers Zuid-Nederland.

Of kĳk op de website

lutherszuidnederland.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 een e-mailbericht

als we er een nieuw video op zetten.

Het Boek Ruth
Een heel mooi bĳbelverhaal met een triest begin

en een mooi einde.

Een videoserie in negen delen.
Heeft u die nog niet gezien?

Ga naar ons youtubekanaal daar staan ze voor 
u klaar!


