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Bĳ de Voorplaat Van de Redactie

Kasteel De Wartburg - Eisenach

De Wartburg is een kasteel op een 441 m 
hoge heuvel boven de stad Eisenach in het 

Duitse Thüringen. De hoogteburcht werd 
volgens de legende in 1067 gesticht. Minstens 
drie elkaar opvolgende vorsten uit het huis 
Saksen-Weimar-Eisenach resideerden in het 
kasteel.

De Wartburg heeft ook een belangrijke rol 
gespeeld bij de reformatie. Op 26 mei 1521 
werd Maarten Luther in de rijksban ge-
daan bij het keizerlijk edict van Worms.
Luther had een beschermheer in de persoon 
van de keurvorst Frederik III van Saksen, die 
hem voor zijn veiligheid naar de Wartburg 
liet overbrengen. Daar verbleef hij bijna een 
jaar incognito als de jonker Jörg.

De kamer waar Luther woonde en waar hij 
het Nieuwe Testament in het Duits vertaal-
de, is in de originele staat bewaard gebleven 
en te bezichtigen.

Ja, het zĳn rare tĳden. Als je een krant of 
tĳdschrift opent of de TV aanzet, zie je 

heel veel (bĳna alles) over het virus.
De naam is bekend dus noem ik die nu even 
niet.

We zijn eigenlijk allemaal heel rijk dat 
we tijdens deze crisis met elektronische 
middelen, computers en een goede in-
ternetkwaliteit, toch door kunnen gaan 
met onze activiteiten.

Zo hebben we ook nu weer een Lutherroos 
kunnen samenstellen met een hele groep 
vrijwilligers. Mensen die artikelen en 
foto's aanleveren en wij als blad-samen-
stellers. 

En . . . over zes weken mogen we dat weer 
doen.
Heel fijn en hartelijk dank weer allemaal.

Namens de redactie:
Dick Eekel
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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 9 november 2020.
Die editie geldt voor de periode
van 6 december – 31 januari 2021.
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Meditatie:

Zo spreekt de Heer: ik zal 
zelf naar mĳn kudde omzien
(Ezechiël 34: 11.) Hervormingsdag 2020

D
e Hervormingsdag is eigenlijk geen 
Christelijk feest. Legde mij eens een 
Lutherse collega uit. Het is daarom 
geen reden om die dag met een 

kerkdienst te vieren. Het gaat toch immers alleen 
bij de Christelijke feestdagen om wat God heeft 
gedaan, om wat Hij doet of om wat Hij zal gaan doen.

Hij laat zijn Zoon te midden van ons geboren 
worden, Hij geeft zijn Zoon in de dood, zijn 
Zoon staat op uit de dood, zijn Geest geeft ons 
kracht.
Dat protserige beeld van Luther. Alsof ons heil 
van hem afhangt. Als hij er niet geweest was, 
dan hadden we nu nog onze aflaten betaald en 
waren we nu nog afhankelijk geweest van  de 
macht over leven en dood van de christelijke 
geestelijkheid. 
Zo kun je inderdaad naar de reformatie kijken. 
Mensenwerk. En, als de reformatie mensenwerk 
was geweest, dan zou een vernieuwing van de 
kerk, die op het ogenblik hard nodig is, ook 
van ons afhankelijk zijn. Dan zouden wij vandaag 
aan de slag moeten.
Luther heeft geweldig mooie dingen gezegd 
over de kerk en over de genade, maar Luther 
sprak niet Gods Woord. Heeft over de Joden en 
over de boeren en arbeiders dingen gezegd, die 
wij als Lutheranen zeker niet meer in de mond 
zouden durven te nemen. Hij was ongeduldig, 

kon hevig twisten en was zeker niet de 
diplomaat, die misschien in zijn tijd nodig was 
geweest. Dat was zijn medewerker Melanchton 
misschien veel meer.
Luther was wel een zanger. Hij heeft geweldig 
mooie liederen gecomponeerd, bewerkt en 
gezongen. In al die liederen bezingt hij de 
geweldige daden, die God heeft gedaan. 
Misschien moeten wij wel in zijn navolging die 
geweldige daden van God gaan bezingen. 
In onze tijd lijkt het wel afgelopen met het 
geloof in God. Misschien wel omdat we teveel 
hebben gezegd, dat wanneer je gelooft dan 
moet je dit… en mag je niet meer dat… De 
kerk gaat kapot aan macht, stromingen en 
politiek. We denken dat we van alles kunnen 
voorschrijven aan anderen. Maar in het geloof 
gaat het echt alleen maar om het aannemen: 
van Gods liefde, het aannemen van zijn leiding 
en het aannemen van de gedachte, dat je niets 
hoeft te doen om bij Hem te horen. De profeet 
Ezechiël verwoordt dit geweldig in bovenstaande 
tekst. “Ik wil zelf naar mijn kudde omzien.” 
Geen machtige op de bijbel slaande hervormer 
maar één over Gods grote daden zingende vader. 
Dat is mijn Luther.

Ds. Willem Boon

Stuiterkerk
Luchthavenpastoraat

Op het vliegveld sprak ik een vrouw die haar 
zus had weggebracht die naar Spanje ging. 

Ze vertelde over haar zus en hoe hard ze gewerkt 
had en vakantie verdiend had.

Ik zei dat ik luchthavenpastor ben. Ze begreep 
meteen wat dat is en vertelde dat haar zus naar 
een stuiterkerk gaat. "Wat bedoelt u?" vroeg ik 

verbaasd. Ze bedoelde een kerk waar iedereen 
met de handen omhoog staat te dansen en te 
hopsen. De zus voelde zich prima thuis in die 
kerk, het paste bij haar persoon. Er zijn vele 
verschillende mensen en vele verschillende 
manieren om God te loven. Wat een kliederkerk 
is, dat wist ik al, maar van een stuiterkerk had 
ik nog nooit gehoord. Dat is het verrassende 
van dit soort ontmoetingen. Je leert altijd weer 
wat nieuws.

Mirjam van Nie



5 Lutherroos uitgave 20206

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 november en december 2020

95	 Mw. J.A.M. van der Horst - Spruit	 Best

98	 Mw. P. van Dinteren - van Valen	 Wijchen

85	 Mw. I.I. Heimplaetzer - Köster	 Brunssum

75	 Hr. C.F. Besseling	 Nuenen

82	 Mw. M. Versteegh	 Wijk & Aalburg

88	 Mw. J.C. Duivesteijn	 Roosendaal

89	 Mw. L. van der Wal	 Nijmegen

84	 Hr. C.J. Nordemann	 Millingen a/d Rijn

75	 Hr. F.A.V. Jurgens	 Heilig Landstichting

99	 Mw. S.C. de Bruijn - van Dorp	 Heerlen

84	 Mw. K.S.M. Aschemeyer	 Roosendaal

84	 Mw. M.H. Teunissen - Pot	 Wijchen

83	 Mw. O.J. Kirchheim - Vos	 Brunssum

80	 Hr. H.W. Nieboer	 Bruchem

(Her)verkiezing kerkeraadsleden

G
e
fe

lic
it
e
e
rd

Aftreden en herkiesbaarstelling kerkenraads-
leden. Conform de kerkorde en onze 

plaatselĳke regeling treedt elke twee jaar de helft 
van onze kerkenraadsleden af. De aftredende 
leden zĳn:

Markus Mathias, ouderling (Nijmegen)
Rob Schaak, diaken (Eindhoven)
Ingrid Veldkamp, diaken (Heusden)
Marlies de Vries-Dix, diaken (Bergen op Zoom)

De datum van aftreden is 25 november 2020. 
Behalve mevr. Ingrid Veldkamp zijn alle 
genoemde kerkenraadsleden weer herkiesbaar.

Gemeenteleden van de Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Zuid-Nederland kunnen voor iedere 

kandidaat een tegenkandidaat stellen en voor 
mevr. Veldkamp een kandidaat. 
De brief met de (tegen)kandidaat moet vóór  
15 november 2020 bij het secretariaat worden 
ingediend en ondertekend zijn door minimaal 
10 gemeenteleden.

Indien er geen tegenkandidaten zijn, dan zijn 
de genoemde aftredende kerkenraadsleden 
terstond herkozen. Zijn er wel tegenkandidaten 
dan zal er een verkiezing uitgeschreven worden.

Tom Tempelaar, secretaris
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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.

Jaren
Op de dag van Bonifatius is mijn zoon Hans [gebo-
ren op 7 juni 1526] zes jaar oud geworden en be-
gint hij het zevende levensjaar. Ik zal de verjaardag 
van hem vieren, die nu het zevende jaar ingaat, 
want dat is een kritisch jaar, een jaar van ver-
andering. Want elk zevende jaar verandert altijd 
de mens. De eerste periode van zeven jaar is de tijd 
van onmondigheid.

Vervolgens komt de jeugd terwijl de kinderen ge-
wend moeten worden aan de wetenschappelijke 
studies of de kunsten. In het veertiende jaar begin-
nen ze de wereld te zien. Dan moeten ze leren van 
grotere dingen. In het eenentwintigste jaar streven 
ze naar grotere zaken en naar het huwelijk. Met 
achtentwintig zijn ze kostwinner en vader [of moeder] 
van een gezin.

Met vijfendertig zijn ze politieke- of kerkelijke ambts-
dragers. Met tweeënveertig zijn ze leiders en daar-
na nemen ze af met betrekking tot hun zintuigelijk 
vermogen. Zo is elk zevende jaar van een mens een 
kritisch jaar en brengt een nieuw leven, nieuwe ze-
den of een andere toestand.

(Tafelgesprek; [1532]; WA.TR 3, Nr. 3161; Latĳn en Duits)

Wij weten uit ervaring dat relaties soms in hun 
zevende jaar in een crisis komen. Het „verdorie 
zevende jaar“ noemen wij dat. En bekend was 
het eerder uit de film ‘The seven year itch‘ 
met Marilyn Monroe uit 1955, waarin de the-
orie opgang deed dat de passie in een huwelijk 
na zeven jaar afneemt. Deze ervaring van een 
(fysieke, emotionele en diepgaande) ver-
andering, die weliswaar ook tot op de dag van 
vandaag nog het bestaan van een huwelijk be-
dreigt, is echter veel ouder. Ze gaat terug tot 

in de oudheid. Wij vinden deze gedachte al bij 
Solon (640 – 559 v. Chr.). Hij verdeelde het 
menselijk leven in tien „hebdomas“ (Grieks 
voor „het zevende getal“), dus in perioden van 
elk zeven jaar, die hij beschreef in zijn beroem-
de elegie met de beginregel “Weliswaar een 
onvolwassen jongen.” En wij zien dat Luther, 
bekend met de klassieke literatuur, ook meent 
dat het leven van mensen in een cyclus van 
zeven jaar loopt. Elk zevende jaar is dan een 
kritisch jaar en het is daarom de moeite waard 
om er met een feestje bijzondere aandacht aan 
te geven. Dus niet elk tiende „ronde“ jaar.

In hoeverre deze een beetje symbolisch-mys-
tieke visie op het menselijk leven echt weten-
schappelijk – tenminste gedeeltelijk – waarge-
maakt kan worden, is moeilijk te beantwoorden. 
Het maakt immers deel uit van het menselijk 
bestaan dat lichaamscellen afsterven en door 
nieuwe worden vervangen. Dit proces kan ge-
makkelijk worden waargenomen bij een gene-
zende wond op de huid. Volgens onderzoek 
blijkt echter dat de lichaamscellen met een uit-
eenlopend snelheid worden vervangen. Het 
duurt bijvoorbeeld acht dagen voordat onze 
longblaasjes weer als nieuw zijn. Een vetcel 
heeft daarentegen acht jaar nodig en we hebben 
ongeveer elke tien jaar een nieuw skelet. (Dus 
een soort wedergeboorte tijdens ons leven!).

Luther had trouwens zijn eigen leven (1483–
1546) en juist de diepgaande veranderingen als 
voorbeeld van zo’n levenscyclus aan kunnen 
halen. Wij weten dat Luther pas met zeven jaar 
naar de Latijnse basisschool ging (1490–1497). 
Het vervolgonderwijs, vooral in Eisenach, was 
al bedoeld als voorbereiding op de universiteit, 
die hij in 1505 met een algemeen masterdi-
ploma afmaakte. En in het midden van 1505, 
hij had zijn tweeëntwintigste jaar nog niet vol-
tooid, moest hij kiezen: of trouwen of intreden 
in een klooster!

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 J van het alfabet.
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Uit de kerkenraad
Deze vergadering zou eerst in Heerlen plaats 

vinden, maar is uiteindelĳk naar de 
Dommelhoefkerk in Eindhoven verplaatst om 
volgens de coronaregels te kunnen vergaderen.

We hebben ons vrijwel de gehele avond gebogen 
over de toekomst van het kerkgebouw van 
Nijmegen. In het begin van de vergadering 
samen met de kerncommissie van Nijmegen. 
Daarvoor gaan we ook advies inwinnen bij de 
lutherse synodale commissie en het CCBB 
(financieel orgaan van de Protestantse kerk).
Daarnaast zullen we ons gaan beraden over de 
toekomst van Luthers Zuid-Nederland. Ons 
beleidsplan is namelijk aan een nieuwe versie 
toe. Hiervoor zal er in november een aparte 
beleidsbijeenkomst georganiseerd worden met 
een dagvoorzitter van buiten.

Voor de overige agendapunten was vrijwel geen 
tijd meer, alleen de namen voor opgave van 
leden voor de verkiezing van de lutherse synode 
werden nog behandeld.

Tom Tempelaar

Binnenkort verschĳnt het Evangelisch-Luthers 
Dagboek 2020-2021. Dit boek kan voor u een 

dagelĳkse begeleider worden voor het komende 
kerkelĳk jaar. Elke dag wordt een bĳbellezing 
aangereikt met een bĳbehorende uitleg, gedicht, 
lied of gebed. U heeft met dit boek een waardevolle 
verzameling van teksten in handen.

Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de 
liturgische gegevens van de zon- en feestdagen 
met de bijbellezingen van zowel het Luthers 
rooster als het gemeenschappelijke rooster, 

het zondagslied en de liturgische kleuren van 
de zondagen.
Een boek dat zeer de moeite waard is! De prijs 
van het dagboek is dit jaar vastgesteld op 
€ 16,00 (exclusief verzendkosten).

Bij voorkeur bestellen bij uw lokale contact-
persoon. Dat maakt verzenden eenvoudiger.
• Voor Eindhoven is dit Tom Tempelaar,
• Voor Heusden mw. Hannie de Kruijf,
• Voor Nijmegen ds. Susanne Freytag
• Voor Zuid-Limburg mw. Keety Mulder.

Luthers Dagboek 2020–2021

De concrete beslissing midden in het onweer 
van Stotternheim (2 juli 1505) om monnik te 
worden heeft waarschijnlijk met dit alternatief 
te maken.
Met achtentwintig (1511) was hij echter geen 
pater familias, maar begon zijn bestendige ver-
blijf in Wittenberg. Zeven jaar later (eind 1517/ 

begin 1518; hij was toen 34/35 jaar) begon hij 
zijn reformatie werk. Pas met tweeënveertig 
(1525) trouwde Luther. Toen was hij de erken-
de leider van de Wittenbergse reformatie. Op 
de leeftijd van drieënzestig jaar (negen keer 
zeven) jaar overleed Luther in 1546.

Markus Matthias

In Memoriam

Maria Frieda (Ria)
Brombacher – Reisinger

22 februari 1943 – 1 oktober 2020

Ria was vele jaren samen met haar man Hans 
betrokken bĳ de lutherse gemeente Eind-

hoven. Zĳ deed veel mee met haar man die zeer 
actief was in de kerkelĳke gemeente.
Ook heeft zij in het koor meegezongen. La-
ter nam ze afstand van de gemeente. De laat-
ste jaren had zij veel moeite met haar 
gezondheid en werd verzorgd in een ver-
pleeghuis. Gaandeweg moest ze steeds meer 
inleveren.
“Tot het laatste toe wilde je leven
Door je sterke wil hiertoe gedreven
Je geest nog op volle kracht
Maar over je lichaam had je geen macht”
Stond op de kaart. Het afscheid vond in be-
sloten kring plaats.
We gedenken haar en wensen haar man, 
kinderen en kleinkinderen troost en steun 
van de Eeuwige toe.

ds. Susanne Freytag
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D
it lied is het lied van de dag voor 
hervormingsdag. Dit lied heeft Lu
ther in 1541 geschreven.  Het behoort 
tot de vijf laatste liederen die Luther 

na 1540 nog heeft geschreven.

Dat was in de tijd dat de Turken Boedapest 
hadden veroverd en dreigden vandaaruit de 
Duitse landen te veroveren. 
De keurvorst verzocht alle 
predikanten om te bidden 
voor bescherming tegen 
deze opmars. In die situatie 
schreef Luther dit lied voor 
een gebedsdienst in okto-
ber 1541 in Wittenberg als 
een lied voor de kinderen. 
Zo kreeg het lied de titel 
‘Een kinderlied, te zingen 
tegen de twee aartsvijan-
den van Christus en zijn hei-
lige kerk, de paus en de 
Turken’. Ja, Luther ver-
wacht juist hulp van de on-
schuldige kinderen omdat 
zij geen deel hebben aan de 
strijd en verdeeldheid.

In een tafelgesprek uit het jaar 1542 zegt Lu-
ther: “Bidt! Want er is geen hoop meer op wa-
pens, maar bij God. Als niemand de Turken kan 
weerstaan, zullen de arme kinderen het doen, 
die het Onze Vader bidden. Er is maar één red-
ding nl. als God ons in zijn genade de verkon-
diging van het Woord van het Evangelie doet 
horen. In Jezus Christus alleen is voor de Kerk 
bescherming te vinden en door de Heilige Geest 
wordt ons het leven gegeven.” Ik moest hier-
bij ook aan de jongeren denken in onze tijd in 
opstand komen vanwege de oprukkende 
klimaatverandering.

Dit geloofslied heeft dus tegelijkertijd een po-
litieke en kerkpolitieke spits. De tweede regel 
luidt in de oorspronkelijke tekst ‘en stuur de 
paus en Turken moord’. De paus en de Turken 
op één rij, dat is nog al wat. En hen de dood 
toewensen is ook niet niets. Maar voor Luther 
waren beiden, de paus en de Turken, op hun 
eigen manier aartsvijanden van Christus en 

van het Woord van God.
De regel over de paus en 
de Turken gaf al vrij snel 
aanstoot. Al spoedig kwa-
men er variaties in omloop 
waarin alleen in het 
algemeen over de Satan of 
Gods vijanden wordt ge-
sproken. In het Nederlands 
vertaalde Pieter Boender-
maker deze regel met 
‘betoom der bozen roof en 
moord’, dat werd later 
‘betoom des vijands roof 
en moord’ en Sytze de Vries 
vertaalt ‘houd tegen wie 
uw heil vermoordt’.

Ook in onze tijd wordt de paus soms een 
‘moordenaar’ genoemd. Dat gebeurde in ver-
band met een andere pandemie dan corona, 
die onze wereld nog steeds teistert namelijk 
AIDS. Door zich uit te spreken tegen het ge-
bruik van condooms zou de paus mede bijge-
dragen hebben aan de tot op heden 33 miljoen 
slachtoffers van deze pandemie.

Het lied is dus geschreven in tijd van angst, 
onzekerheid en strijd. Juist in die omstandig-
heden wijst het lied één en al naar God. Het is 
een kort lied, met maar drie strofes, die de Drie-
eenheid volgen, God de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. Elk vers is een kort gebed.

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:

Erhalt uns Herr, bei deinem Wort
Bewaar ons, Here, bĳ uw woord.

1 Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
und steure deiner Feinde Mord,
die Jesus Christus, deinen Sohn,
wollen stürzen von deinem Thron

2 Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ,
der du Herr aller Herren bist
beschirm dein arme Christenheit,
daß sie dich lob in Ewigkeit.

3 Gott Heilger Geist, du Tröster wert,
gib deim Volk einerlei Sinn auf Erd,
steh bei uns in der letzten Not,
g’leit uns ins Leben aus dem Tod

Ev. Gesangbuch 193
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Deze ingekleurde houtsnede en flyer (Flugblatt) is 
rond 1548 bij dit lied gemaakt. Bovenin kunnen we 
God de Vader, Zoon en Heilige Geest herkennen. In 
het midden zien we de katholieke geestelijken en de 
Turken door kleine duiveltjes geplaagd door de 
grond zakken. Naar de hel? Links zien we Luther 

samen met reformatoren en vorsten. Rechts zien 
we Katharina van Bora en de vrouw van de keurvorst. 
Op de achtergrond Lukas Cranach d.J. met zijn 
familie. Zij staan er allen met een zekere innerlijke 
gelatenheid bij.

De eerste strofe is gericht tot God de Vader. 
Daarin wordt gebeden dat Hij de kerk wil be-
waren bij zijn Woord en dat Hij haar wil be-
hoeden voor alle vijanden. Het Woord van God 
is het enige houvast in moeilijke tijden.

De tweede strofe is gericht tot Christus. Daar-
in wordt gebeden dat Christus zijn macht ge-
bruikt en bij de gelovigen blijft en de arme 
christenheid beschermt. Christus is Heer bo-
ven alle heren die over ons willen heersen. Ook 
in onze tijd voelen we ons als christenen soms 
arm en zwak ten opzichte van de machten en 
krachten in deze tijd.

En u raadt het al, de derde strofe is gericht tot 
de Heilige Geest, de Trooster. Daarin wordt ge-
beden om onderlinge eenheid en troost, ook 
bij het sterven. De laatste nood verwijst naar 
het moment van sterven. Sterven moeten we 
alleen – met of zonder mensen om ons heen. 
Maar in het geloof vertrouwen we erop dat God 
ons door de dood heen leidt. ‘Leid ons ten leven 
uit de dood’. Zo besluit dit lied.

Bewaar ons, Here, bij uw woord. Dat is de kern 
waar het in dit lied om draait. Daarom is dit 
lied ook een geschikt lied voor hervormings-
dag. De hervorming heeft opnieuw Gods Woord 
centraal gesteld. Dat is in elke tijd de uitdaging 
hoe we Gods Woord in ons leven centraal stellen. 
Het dagboek, zoals elders in dit nummer aan-
geprezen, is een goede vorm om dagelijks in 
gesprek met Gods Woord te blijven.

Een kort en krachtig lied dat ons bij de kern 
van het geloof bepaalt en sterkt in moeilijke 
tijden. Daarom wordt het nog steeds gezongen.

ds. Susanne Freytag

U vindt dit lied als lied 310 in het Liedboek der 
kerken 1973 en staat als lied 31 in Alle liede-
ren van Luther in de vertaling van Pieter 
Boendermaker.

In het Liedboek, zingen en bidden in huis en 
kerk, 2014 vindt u niet één maar zelfs twee  
vrijere vertalingen van dit lied: 721 van Sytze 
de Vries en 722 van Jaap Zijlstra.
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Buiten(wandel)dag 6 september 2020Buiten(wandel)dag 6 september 2020
Gezellig & meditatief
De Buitendag vieren met een 
wandelevenement, zonder corona wa-
ren we er misschien niet op gekomen. 
Het bleek een goede ingeving van Mar-
kus Matthias, Klazien Laansma en 
Susanne Freytag. Wandelen rond de 
St. Jansberg bij Plasmolen.
Vooral de langste route trok veel 
zuidelijke Lutheranen, enkelen ver-
legden duidelijk hun wandelgrenzen 
op deze stralende zondag, afgesloten 
met een korte meditatie door Willem 
en Susanne en een uitgebreide lunch 
op een overdekt terras.



11 Lutherroos uitgave 20206

Buiten(wandel)dag 6 september 2020



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
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Aan de slag
We zitten alweer in de herfst. Ik hoop dat u 

een beetje bĳgekomen bent van het onge-
wone voorjaar met zoveel zieke mensen en gro-
te beperkingen voor degenen die gezond waren.

Het is nogal wat als je je dierbaren niet kunt 
bezoeken in het ziekenhuis, niet persoonlijk 
afscheid van ze kunt nemen, niet op de gebrui-
kelijke troostvolle manier kunt rouwen met 
familie en bekenden. En het is ook heel wat 
om je baan of je bedrijf  te verliezen. Anderen 
werden dol van thuiswerken en tegelijk op de 
kinderen passen. Nog weer anderen wisten zich 
geen raad van eenzaamheid.

Ik hoop dat u de afgelopen maanden veel bui-
ten hebt kunnen zijn en daar hebt genoten van 
groen en bloemen in tuinen en parken of mis-
schien wel op het platteland of in het bos.
En dat u veel vogels hebt horen zingen en fij-
ne ontmoetingen en goede gesprekken met fa-
milie en vrienden hebt gehad. Daar verlangde 
iedereen naar en dat zijn de dingen die men-
sen goed doen en sterken.

Die opgedane nieuwe kracht moet ons helpen 
om de komende herfst en de winter zo goed 
mogelijk door te komen. Want het corona-vi-
rus speelt weer flink op en een vaccin is er nog 
niet. De medische zorg is wel beter voorbereid 
dan vorige winter, maar veel hangt van onszelf 
af. Ik denk dat we allemaal wel geleerd hebben 
van de eerste golf, ons nu niet zo overrompeld 
en verlamd voelen door wat er om ons heen 
gebeurt. Er zijn rond corona vast dingen die 
we nu anders willen organiseren dan in het 
voorjaar. Volgens mij zijn we daar nu actief 
mee bezig.
Daarnaast vragen andere grote problemen van 
de wereld aandacht.

Één daarvan is 
het verlies van 
planten- en dier-
soorten, de ver-
vuilde lucht die 
alle levende we-
zens inademen, 
de klimaat-ver-
andering. Die 
vraagstukken 
kunnen niet 
wachten tot cor-
ona klaar is met 
ons.
We zijn het aan de Schepper verplicht om ons 
daarvoor in te zetten. Echt inzetten en afstand 
doen van de gedachte dat we de aarde en al 
haar schatten voor eigen gewin kunnen gebrui-
ken en uitputten. Niet de economie kan nog 
leidend beginsel zijn. maar het welzijn en de 
leefbaarheid van de aarde. De plek waar we 
leven, de enige die we hebben en waar we het 
mee moeten doen. Dat moet leidend beginsel 
zijn. Daarvoor is de term rentmeesterschap 
niet geschikt, want dat is een economische 
term. Die houdt ons vast in de vraag hoeveel 
geld het kost om de aarde te redden. Dat is niet 
relevant. We moeten er alles voor over hebben. 
Een grote opdracht voor alle mensen.

Het is weer herfst. De tijd van mooi gekleurde 
bomen, paddenstoelen, noten, storm en regen. 
En dan tot slot bergen afgevallen bladeren waar 
je zo heerlijk doorheen kunt schoppen. Zou u 
dat moois willen missen? Ik niet. Ik zing mezelf 
en u daarom goede moed in met woorden van 
lied 993:
“Samen op de aarde, dat beloofde land,
God zal ons bewaren, want Hij houdt in stand 
wat Hij heeft geschapen met zijn hand, zijn 
woord. Hij zal niet verlaten wat Hem toebehoort."

Ds. Fia Tempelaar
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Pastoraat: mw. ds. S. Freytag 06-4395 5283
Gastpredikanten / organisten: Mw. E.M. Eekel-Schendelaar 040-253 2175
Present / ouderencontact: Mw. A. Hoyer 040-252 7272
Kinderoppas: Dhr. R. Schaak 040-848 1149
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Agenda
Dinsdag 3 nov.	 	 10:30 u.	 Dommel Break	 Dommelhoefkerk
Dinsdag 3 nov.	 	 19:45 u.	 Kerncommissie	 Dommelhoefkerk
Maandag 9 nov.	 	 13:30 u.	 Bijbelgespreksgroep	 Dommelhoefkerk
Donderdag 12	 nov	 10:30 u.	 Koffieochtend	 Dommelhoefkerk
Dinsdag 24 nov.	 	 18:00 u.	 Bijbelkring Do-Re-Lu	 Dommelhoefkerk
Donderdag 3 dec.	 	 19:45 u.	 Kerncommissie	 Dommelhoefkerk

Maandag 5 oktober j.l. vierden leden van kern 
Bergen op Zoom een lutherse avondmaals-

dienst in de Gertrudiskerk. Er waren 10 mensen. 
Ds. Boon ging voor in de dienst en het eigen orgel 
van de Lutherse Gemeente werd bespeeld door 
dhr. Janno Engelsman. De corona-regels werden 
keurig in acht genomen.

De bijbellezingen waren Amos 8:4-7 en Lucas 
16:1-9.

Verkondiging aan de hand van de volgende tekst:
“Maak vrienden met behulp van de valse mam-
mon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden 
opgenomen wanneer de mammon er niet meer 
is” ( Lucas 16: 9).
“Wat is dat nu voor raars? Lees ik dat wel goed?” 
denkt u nu misschien.
Die uitspraak lijkt in ieder geval in tegenspraak 
met de woorden van de profeet Amos.
Amos confronteert zijn gehoor op een sarcas-
tische manier met alle onrecht waar ze zich 
schuldig aan maken. Hij gaat fel te keer. Jullie 
handelen met een verkeerd oogmerk. Jullie 
willen er alleen maar zelf rijk van worden. An-
deren doen jullie onrecht.
Als je Amos zo te keer hoort gaan, lijkt hij wel 
op opstandelingenleiders als Ché Quevarra of 
Fidel Castro. Maar Amos voegt er nog wel iets 

aan toe wat deze leiders niet zeiden. Wat jul-
lie doen is in strijd met het recht en de ge-
rechtigheid die God van  mensen vraagt.
De woorden van Amos zijn heel actueel. Er zijn 
nu ook grote verschillen tussen mensen. Tus-
sen arm en rijk, tussen vluchtelingen die he-
lemaal niets hebben en vele anderen die in 
overvloed leven. Wat doen we aan die ongelijk-
heid? Hoe helpen we de zwakken in de wereld?
In dit verband had ds. Boon laatst een gesprek 
met buitenkerkelijke jongeren. Zij vonden dat 
de kerk het allemaal verkeerd doet. Jullie ge-
loof is een slavenreligie. Vandaag de dag geldt 
het recht van de sterkste: zwak zijn is fout. Als 
je zwak bent ben je niet geschikt om mee te 
draaien. Zwak zijn is niks.
Ds. Boon stelde daartegenover: wat ben ik trots 
op mijn God. Dat ik mag geloven dat Hij me 
accepteert in mijn zwakte.
Bovendien liggen de woorden van Amos in één 
lijn met de boodschap van Jezus. In het verhaal 
van Lucas zegt Jezus niets over de handelwijze 
van de rentmeester. Voor de duidelijkheid: Hij 
keurt die niet goed. Maar Jezus legt geen na-
druk op wat mensen verkeerd doen. Hij bena-
drukt juist hoe je dingen goed kunt doen. Wees 
eerlijk, dan krijg je geen ruzie.
Amen.

ds. Fia Tempelaar.

Dienst 5 oktober in de St. Gertrudiskerk
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De oorlog in het noorden 
van Armenië zorgt nog 

altĳd voor heel veel angst 
en zorgen.

Zorgen om de jonge dorpsgenoten die 
opgeroepen worden, of ze wel weer levend 
terugkeren en of ze dan kunnen verwerken 
wat ze allemaal hebben meegemaakt.
Passen ze nog in het familie- en dorpspatroon?
Vanuit Nederland is er contact opgenomen met 
het Consulaat van Armenië.
De consulente, het is een mevrouw, heeft geld 
ter beschikking gesteld voor een heel speciale 
schuilplaats in de bergen in het noorden van 
het land.
Er is een enorme schuilplaats gemaakt en door 
deze gelden komen er koelkasten en voorraden 
eten en drinken en aggregaten voor elektriciteit 
en licht.
Deze plek is voor de strijders van groot belang. 
De toestanden met corona maken de 
levenssituatie in de dorpen er niet beter op.
Eerder konden de mannen op de hoeken van 
de straten gaan staan als ze werk zochten.
Dan reden er auto’s van werkzoekende bedrijven 
langs en kozen zo hun mensen uit om te komen 
werken.
Maar nu met de corona voorschriften zijn deze 
mogelijkheden weggevallen en zijn inkomens 
tot nul gereduceerd.
Het is nog de vraag of de scholen weer kunnen 
beginnen. 
Marijke, die deze kinderhulp Armenië heeft 
opgezet, belde en bedankte de Lutherse Kerk 
van Eindhoven met de kerstcollecte en allen 
die zo genereus hebben gegeven in de loop van 
dit jaar (2019) voor de ontvangst van € 985,-. 

Wat geweldig en hiermee 
kunnen ze weer heel veel gezinnen helpen.
Marijke vertelde me nog dat toen haar 
schoonmoeder overleed, er op dat moment een 
lerares Engels uit Armenië bij haar logeerde. 
Haar schoonmoeder had een prachtige collectie 
kleding waar de lerares naadloos in paste, zelfs 
de schoenen waren haar maat. De lerares was 
dolgelukkig en zei stralend:”Ik zal de prinses 
van het dorp zijn”. Het was en is haar van harte 
gegund.
Zo gunde u ook allen uw bijdrage voor de 
kinderhulp en daarvoor onze hartelijke dank.
Ook dank aan Greet en Lia die onverstoorbaar 
truien en sokjes breien om de kinderen een 
beter leven te geven.
Wat zeker lukt als u zou zien hoe blij ze zijn 
met een nieuwe vrolijk gekleurde trui.

Thea Dik

Berichten uit Armenië

Bĳbelkring DoReLu
Ook dit jaar verzorgen de predikanten ieder een 

avond in een reeks bĳbelkringen. De eerste 
bĳeenkomst is op dinsdag 24 november.

Aan de hand van enkele bijbelteksten gaan we 
zelf exegetiseren (uitleg geven aan de verhalen). 

Ds. Coenradie begeleidt de avond, die om 19:00 
uur begint.
Daarvoor kunt u eten, dat begint om 18:00 uur.

Aanmelden bij Truus Lodewijk
email: truitje59@hotmail.com

ds. Sigrid Coenradie

Tijdens onze redactiewerkzaamheden ontvingen 
wij het trieste bericht, dat op woendsdagavond 
23 september is overleden, de oprichtster en 
voorzitster van de Stichting Kinderhulp Armenië.

Marĳke Langenberg

Wij wensen haar man Jaap en hun dochter 
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur van de stichting wil heel graag 
doorgaan met het werk in de geest van 
Marijke. Veel succes en sterkte namens de 
redactie van de Lutherroos.

Dick Eekel
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Dommel Break

Voorlopig worden onze sociale contacten ern-
stig beperkt door COVID-19. Wĳ ervaren dat 

als een groot verlies. Sommigen zien er vanwe-
ge hun kwetsbare gezondheid, hoge leeftĳd of 
vanwege de noodzakelĳke maatregelen, tegen-
op om de diensten en de activiteiten bĳ te wo-
nen. Daar hebben we alle begrip voor. Toch missen 
we u. 
Daarom is er in de donkere maanden novem-
ber en december DE DOMMEL BREAK. Op dins-
dagochtend, te beginnen met dinsdag 
3 november, is de kerk van 10 tot 12 uur open 

voor koffie/thee en een luisterend oor.
U kunt zo lang blijven als u wilt, of desgewenst 
alleen een kaarsje komen branden in de kerkzaal.

Ook willen we onze buurt (via de buurtvereni-
ging) en de directe omwonenden van de kerk 
uitnodigen. Mensen die de hele dag thuis werken 
willen ook weleens even weg vanachter de com-
puter. Er is op elke ochtend één van de 
predikanten aanwezig. Hoort zegt het voort.

ds. Susanne Freytag
Op 24 november zal ik aanwezig zijn.
U bent van harte welkom.

Op 18 augustus is de inzameling voor de res-
tauratie van het kerkraam beëindigd. Er zĳn 

bĳdragen ontvangen van de fondsen: Erna van 
Osselen Fonds, Iona Stichting, Stichting Elise 
Mathilde Fonds en dr. Hendrik’s Muller Fonds. Van 
de Doopsgezinde Gemeente Eindhoven en de Lu-
therse Gemeente Zuid-Nederland. Verder werd er 
bĳgedragen door ongeveer 70 particulieren. In 
totaal is er € 36.871,58 binnengekomen. Veel geld 
dat in korte tĳd is opgehaald. Een geweldig re-
sultaat.

Na een zorgvuldige afweging is de opdracht 
voor de restauratie gegund aan het toonaange-
vende glasatelier Hagemeier in Tilburg. Zij voe-
ren de restauratie uit voor het bedrag van € 
33.173,84. Er is dus iets meer opgehaald dan 
nodig is voor de restauratie van het raam. Dat 
is erg fijn, want ook een aantal scheuren in de 
muur rondom het raam moeten worden gere-
pareerd. Deze scheuren zijn vermoedelijk ont-
staan door het uitzetten van de frame-ijzers 
van het raam die in de muur verankerd zijn.  

Begin september is de restauratie gestart. Dat 
kon zo vroeg omdat een eerder geplaatste order 
bij Hagemeier was vervallen. 

Begonnen werd met het maken van een groot 
aantal foto’s van de huidige situatie. Daarna 
werden de ruitjes één voor één losgemaakt uit 
de segmenten waaruit het raam is opgebouwd. 

Hiervoor moesten zowel binnen de kerkzaal 
als daarbuiten, steigers worden geplaatst. De 
segmenten en de vele ruitjes zijn vervolgens 
naar het atelier gebracht. Het in de muur ver-
ankerde frame bleek gelukkig in goede staat 
te verkeren en behoefde niet uit de muur ge-
haald te worden. Dat was een meevaller. De 
schilder kon dus het frame ter plaatse diverse 
malen behandelen.

Tijdens de restauratie in het atelier is het gat 
van het raam afgesloten met een houten scherm. 
De restauratie verloopt voorspoedig. Zodra de 

Restauratie raam in de kerkzaal
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Het oecumenisch beraad heeft al vele jaren oe-
cumenische vieringen in de deelnemende 

kerken georganiseerd. Sinds twee jaar doen we 
dit ook door deze diensten samen in één kerk te 
vieren.

De Oud-katholieke parochie, de Johannes-
gemeente en de lutherse gemeente hebben 
hierdoor drie keer per jaar een gezamenlijke 
dienst, roulerend is één van deze gemeenten 
gastvrouw. Aan het oecumenisch beraad nemen 
ook leden van de rooms-katholieke kerk deel.

Op zondag 8 november is het de beurt aan de 
lutheranen om deze gezamenlijke dienst te or-
ganiseren. Omdat de Dommelhoefkerk te klein 
is maken de lutheranen hiervoor dankbaar ge-
bruik van de gastvrijheid van de Johannes-
gemeente die hun kerkgebouw daarvoor ter 
beschikking stellen. De dienst begint op de 
daar gebruikelijke aanvangstijd om 10 uur.

Ondanks de beperkingen die de coronamaat-
regelen met zich meebrengen willen we de on-
derlinge banden niet laten verwateren. Uiter-
aard staat alles onder voorbehoud van de 
geldende maatregelen op dat moment. Kijkt 
voor de zekerheid op onze website en houdt u 
de nieuwsbrief in de gaten.

Er is in de Johanneskerk plaats voor 56 perso-
nen. Omdat de lutherse gemeente deze keer 
gastvrouw is zou het mooi zijn als er ook veel 
lutheranen naar deze dienst komen.

U moet zich aanmelden bij Annette Buitenhuis, 
uiterlijk vrijdag 6 november voor 12.00 uur,

bij voorkeur via de mail:
johanneskerk.scriba@pkn-eindhoven.nl
of eventueel met een WhatsApp,
of per telefoon: 06 123 92 751

U kunt de dienst ook via live-stream volgen of 
later terug kijken.
Ga daarvoor naar "www.kerkdienstgemist.nl". 
Selecteer "provincie brabant" dan "gemeente 
Eindhoven" dan "Johannesgemeente".
U kunt dan rechtstreeks de kerkdienst volgen 
op zondagmorgen van 10.00 uur tot ongeveer 
11.30 uur.
Maar daarna kunt u (vanaf maandag) de dienst 
ook nog een paar weken bekijken.

ds. Susanne Freytag

scheuren in de muur zijn hersteld, kan het 
raam geplaatst worden. Naar verwachting zal 
dit in de loop van november gebeuren.

De Remonstrantse Gemeente Eindhoven is erg 
blij met de gulle giften en het snel opstarten 
van de restauratie. Hopelijk zullen we binnen-
kort weer in een sfeervolle kerkzaal bij elkaar 
kunnen komen. Ook hopen we veel mensen 

te mogen ontvangen, die het raam willen zien.

Mocht u meer willen weten over Erna van Os-
selen, ga dan naar onze website: https://eind-
hoven.remonstranten.nl/wiki/erna-van-osselen.

Namens het bestuur van de Remonstrantse 
Gemeente Eindhoven,

Willem Stoppelenburg

Koffiebĳeenkomsten

Het is goed om elkaar te ontmoeten daarom 
houden we koffiebĳeenkomsten in de Dom-

melhoefkerk. Dit keer op een middag. Naast het 
bĳpraten met elkaar zal ik per bĳeenkomst ook 
een gespreksonderwerp aandragen.

Donderdag 12 november 10:30 - 12:30 uur

U kunt zich hiervoor aanmelden bij:
ds.freytag@lutherszuid-
nederland.nl
of telefoon 06-4395 5283

Tot ziens,
ds. Susanne Freytag

8 november in de Johanneskerk

Oecumenische viering
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Diaconie: mw. I.M. Veldkamp 06-341 41 322
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Gezien door de ogen van een vrouw

Het is inmiddels herfst geworden, eind 
september. De bomen en de struiken in onze 

tuin zĳn nog helemaal groen. Toch vallen al wel 
wat bladeren op de grond.

Tijdens de grote hitte is een mooie grote 
hortensia verbrand door de zon. Een deel van 
een boom die precies in de zon staat is letterlijk 
verbrand.

Ik blijf me verbazen dat na die droogte de tuin 
zich grotendeels heeft hersteld. De tuin is heel 
mooi geworden, het lijkt op een engelse 
landschapstuin. Wij kijken met heel veel plezier 
naar onze tuin. Hopelijk heeft u allemaal ook 
plezier van de nazomer.

Op het gezondheidsfront mocht ik ter controle 
naar het ziekenhuis. Een jaar na het dotteren 
van mijn hart is een uitgebreide echo (doppler) 
gemaakt. Bijna alles is goed. Over een jaar moet 
ik me weer melden bij de cardiologe.

Ik ben nu meer dan twee jaar mantelzorger 
van mijn Peter. De dames en heren van de 
thuiszorg helpen ons ook alweer bijna twee jaar. 
Daarom nogmaals een compliment voor onze 
thuiszorg. Deze prachtige verpleegkundigen 
zijn altijd vol belangstelling voor hun cliënten. 
We blijven zeggen: "Jullie zijn kanjers!"

Sonja de Kort

Kerk naar buiten toe

De laatste maanden zĳn we vaak de 
weekendmiddagen open.

Onverwacht veel mensen komen binnen om 
ons gebouw te bekijken, te luisteren naar 
Lutherse kerkmuziek (onder meer van Arvo 
Pärt), een kaarsje te branden of zomaar wat te 
mijmeren in een kerkbank. We schenken koffie 
of thee en er ontvouwen zich verrassende 
gesprekken over geloof en alle mogelijke 
onderwerpen die daarvan aftakken.

Gezien de hoge opkomst hebben we 
geconcludeerd dat we duidelijk voorzien in een 
behoefte, niet alleen toeristisch maar ook voor 
belangstellenden uit de omgeving. Daarom 
hebben we besloten om dit initiatief te blijven 
voortzetten.

Wie wil ook eens een zaterdag- of zondagmiddag 
gastvrouw of gastheer zijn in de Heusdense 
Lutherse kerk?  App naar 06-2125 4515

Klazien Laansma

Barbro Hilwig vertegenwoordigt op
Open Monumentendag Scandinavië
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Kerkdiensten hervat
(onder voorbehoud)

Mogen we weer? Of DURVEN we weer?

Na de laatste heerlĳke buitendiensten in de 
tuin van het Gouverneurshuis moesten we 

ons wel beraden op het najaar. Inmiddels hebben 
we ervaring met het virus - en weten we hoe 
precies we moeten zĳn.

Ons kerkgebouw is klein 
en heeft geen echte venti-
latiemogelijkheid. Aan 
dat laatste gaan we zo 
spoedig mogelijk een 
mouw passen. Boven het 
tongewelf wordt een 
ventilator aangebracht. 
Onderzocht wordt waar 
de aanzuiging plaats-
vindt, via roosters of een 
glazen portaal aan de 
voorkant - of door het 
vervangen van de gaska-
chels door een meer ei-
gentijdse warmte- en 
ventilatievoorziening.

Warm ingepakt ter kerke
Tot het zo ver is, zullen we moeten improviseren 
in het huidige gebouw. In ieder geval betekent 
dat voortaan: flink warm ingepakt naar de kerk 
gaan, want vanwege de nodige ventilatie laten 
we de deur open staan. De kerncommissie heeft 
besloten om de diensten door te laten gaan op 
de volgende voorwaarden:
• voordeur en tussendeur open voor de nodige 
ventilatie. Extra fleecedekens liggen klaar voor 
iedereen.
• zitplaatsen zoals aangegeven
• handgel bij entree
• iedereen een mondkapje op
• NIET zingen tijdens de dienst
• dienst duurt maximaal 30 minuten

Dapper samen naar de Kerst!
Deze maatregelen beschermen ons maximaal. 
Ons eigen gedrag bepaalt in hoge mate of we 
veilig zijn in elkaars nabijheid. De kerkenraad 
is verantwoordelijk voor de naleving van de 
regels en kan de dienst onderbreken of stoppen.

Klazien Laansma

Herma Haaksema fleurt de 
Open Monumentendag op

Elsa Aarsen vertelt over de Lutherse 
traditie

De organist komt per motor
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Pastoraat: mw. ds. S. Freytag 06-4395 5283
Coördinatie: Prof. dr. M. Matthias 024-848 8744
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Trek je digitale portemonnee!

In de kerk merken we het wel dat de diensten 
niet kunnen doorgaan. Buiten in de Gouver-
neurstuin gaan we ook niet rond met de collecte-
zakken, dat vinden we kennelijk een beetje gê-
nant… 
Laten we ervoor zorgen dat de kas niet helemaal 
leeg raakt door dat gemene RNA-strengetje dat 
rondwaart. Kijk naar het aantal diensten waar 
je anders ook naartoe zou gaan en denk aan 
de goede doelen die wij steunen! Dat zijn 
komend najaar: Nsobe Trust Community School 
in Zambia, Voedselbank/Voedselbrigade, LWF 
(Lutherse Wereld Federatie), Kerk in Actie: PAX, 
Lutherstichting, Lutherse Eredienst en Kerk-
muziek, 

Maak je ‘normale’ bijdrage over aan de diaconie:
NL14 RABO 0374 3935 16 ELG Heusden Diaconie

Verantwoording Diaconie

Ingrid Veldkamp heeft de balans opgemaakt 
voor de diaconie vanaf de lock-down in maart. 
Vanaf 16 maart is er op de rekening van de dia-
conie in Heusden € 900 binnengekomen. Bij 
een deel van de overboekingen (€ 310) was het 
doel vermeld, met als opbrengst-topper € 235 
voor de Nsobe Trust Community School. De 
rest wordt verdeeld over de andere doelen van 
het voorjaar. 

En laten we ook de bijdrage aan de gemeente 
niet vergeten! Maak je kerkelijke bijdrage (zeg 
maar: contributie) over naar 
NL59 RABO 0120 3314 70 ELG Heusden

Klazien Laansma

Collectes en kerkelĳke bĳdragen

In de vergadering in augustus hebben we met 
name het weekeind van 12 en 13 september 

voorbereid. Een terugblik hierop vindt u verderop.

Het was goed om in de zomer extra diensten 
te houden. Daardoor konden we elkaar weer 
ontmoeten. Het kerkgebouw biedt gelukkig 
voldoende ruimte voor onze kern. Als het weer 
goed is drinken we buiten voor de kerk koffie. 
Dat bevalt goed.
Verder is de kerncommissie veelal bezig 
praktische en organisatorische zaken te regelen.

Van de kerncommissie
Hervormingsdag

We gedenken dit jaar hervormingsdag op 
1 november in de zondagochtenddienst. In de 
vorige Lutherroos stond nog een dienst op 
31 oktober om 19:30 uur vermeldt. Maar omdat 
hervormingsdag dit jaar op zaterdag valt heeft 
de kerncommissie besloten dat het handiger 
is om hervormingsdag de volgende ochtend te 
vieren in plaats van een zaterdagavonddienst 
en een zondagochtenddienst achter elkaar.

ds. Susanne Freytag
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350 jaar godsdienstvrĳheid herdacht
voor de lutheranen in Nĳmegen

In het weekeind van 12 en 13 september hebben 
de we herdacht dat de lutheranen 350 jaar ge-

leden op 14 september 1670 van de raad van de 
stad Nĳmegen een ondertekende ‘privilegebrief’ 
ontvingen.
In die brief werd aan de lutheranen toegestaan 
om openbare erediensten te houden.

In de middag op 12 september hebben ver-
schillende relaties een bezoek aan de kerk ge-
bracht. Er werd die middag ook een openbare 
repetitie gehouden van Tom Smits, blokfluit, 
Annemarie van Dijk, viola da gamba en Leo 
Quijtaal, orgel. Dit was de repetitie voor de uit-
voering tijdens de dienst van 20 september. De 
middag werd afgesloten met een vesper waar-
voor we de leden van de Raad van kerken 
hebben uitgenodigd.

Op zondagochtend was er een speciale dienst. 
Een dienst van dank dat de lutheranen in alle 
vrijheid openbare erediensten in Nijmegen 
mogen houden.

Bijna een halve eeuw lang wisselden perioden 
waarin de kerkdiensten door de overheid ver-
boden werden en de lutherse predikanten de 
stad uitgezet werden elkaar af met tijden waar-
in men met rust werd gelaten. In die tijd was 

de Nederduitse Gereformeerde kerk (later ge-
naamd: hervormde) kerk de enige openbare 
religie. Het hing dan ook met name van de hou-
ding van hun predikanten en kerkenraad af 
hoe moeilijk het de lutheranen in de stad werd 
gemaakt.

Wie had toen gedacht dat deze twee protes-
tantse richtingen, die elkaar zo vijandig kon-
den bejegenen, meer dan driehonderd jaar later 
verenigt zijn in één kerk, de Protestantse kerk. 
We waardeerden het daarom zeer dat de Pro-
testantse gemeente Nijmegen in persoon van 
Gerbrand Hoek, scriba, bij de viering aanwezig 
was. We gedenken de gezamenlijke geschiede-
nis op een verzoenende manier.
Tegelijkertijd beseffen de lutheranen het pri-
vilege dat ze met deze  privilegebrief ontvin-
gen omdat veel kerken pas veel later, eeuwen 
later, godsdienstvrijheid ontvingen.

Godsdienstvrijheid is een groot goed dat we 
moeten blijven koesteren ook in onze tijd.
Het was jammer dat we vanwege het rondwa-
rende corona-virus dit niet groter hebben kun-
nen vieren. En toch was het goed — zij het op 
een wat beperktere manier — hierbij stil te staan.

ds. Susanne Freytag
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Ontwikkelingen van onze kerk als wĳkcentrum

Na een veel te lang durende pauze door de co-
rona was de vergadering van de kerncommissie 

op 2 september alweer voor de tweede keer bĳ 
elkaar.

Wat hadden we toch veel in te halen. Uiteraard 
op gepaste afstand gaf het toch weer een ge-
voel van saamhorigheid om elkaar zo weer te 
zien. Door de belangstelling van een stichting 
Wijkpreventie Parkstad kunnen wij overgaan 
tot verhuur van ons bijgebouw gedurende een 
aantal dagdelen in de week.

Wij zijn blij dat onze partner een goede invul-
ling wil geven aan activiteiten die speciaal 
gericht zijn op de wijk Meezenbroek. Dus we 
komen duidelijker in de gemeenschap te staan.
Wel zijn er nogal wat aanmerkingen over de 
uitrusting in de keuken, die hierop (nog) niet 
berekend is. Maar daaraan wordt gewerkt.

Wij zijn met elkaar bezig om een functioneel 
ontwerp te krijgen waardoor groepen uit de 
wijk activiteiten kunnen ontwikkelen, zoals 
koken met de wijk, praat-
groepen, jeugdgesprekken, 
naaicursussen en ander 
educatieve activiteiten. De 
stichting doet dit nu al enke-
le jaren maar moest van 
locatie wisselen en wilden 
gezien de ligging van onze 
kerk graag met ons verder 
werken.

Ook zijn wij nog niet met 
onze tijd meegegaan. Er is 
nog geen wifi in het bijge-

bouw en ook niet in de kerk. Men was wel een 
beetje verbaasd in deze tijd. Maar samen met 
de huurder gaan we dit aanpakken.

De entree van de kerk en het bijgebouw zijn 
opgesierd met een desinfectiestation.

Een aantal gasten van onze gemeente zijn mee-
gegaan naar de alternatieve buitendag van Zuid-
Nederland. Allen waren zeer te spreken over 
het gevoel bij een groter geheel te behoren en 
ook met elkaar gezamenlijk te overleggen. De 
weergoden waren ons ook zeer van dienst. Al 
met al een geslaagde dag.

Onze binnentuin, die normaal gesproken slechts 
uit tegels bestaat, was rijkelijk voorzien van 
groen. Wat groeit onkruid hard en hoog. Ab 
Mulder heeft al ruim drie dagen besteed om 
de groene vloed met wortel en al te verwijde-
ren. Zijn rug had daarna speciale aandacht no-
dig om weer op orde te komen.
Ja echt, we zien de tegels weer.

Horst Oosterveer
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Op 20 september was na de lange zomerperiode 
weer onze eerste kerkdienst. Toch wel 

onwennig.

Bij de deur werden we door Jouk naar onze 
plaatsen geleid. Keurig afgezette plekken met 
een ruime 1,5 meter, of was het zelfs twee 
meter. Zeer gedisciplineerd verlieten wij de 
kerk in ganzenpas na een goede dienst. Toch 
weer geheel anders dan de videodiensten die 
van een hoog gehalte waren, maar wel op een 
andere manier. De preek van de gastpredikant 
ds. P. Crom uit Leeuwarden was onbedoeld een 
goede inleiding voor de gemeentesamenkomst 
na afloop van de dienst.

Aansluitend is er een kernraadpleging geweest 
waar drie onderwerpen behandeld zijn. Als 
eerste de ontwikkelingen met de stichting 
Wijkpresentie Parkstad die ons bijgebouw als 
centrum voor de wijk gaat inzetten en een 
groot aantal activiteiten ontplooit. Het ligt in 
de bedoeling dit vanaf nu en de komende twee 
jaren op te zetten (met een aansluitende 
doorloop als de financiën het toelaten).

Als tweede onderwerp werden de jaarcijfers 
van de Luthers-Zuid-Nederland besproken en 
toegelicht door Irene Oosterveer vanuit het 
college van kerkrentmeesters. We werden aan 
de hand meegenomen waarom die cijfers er zo 
stonden. Wij in Heerlen hadden het gevoel dat 
op bepaalde plaatsen het geld wat harder 
wegstroomt dan wenselijk. Maar er werd 

aangegeven dat de kerkenraad bezig is dat in 
betere banen te krijgen. De indruk was dat 
Heerlen wel perspectief heeft om door te gaan, 
omdat in het verleden op een goede en 
verantwoorde wijze is omgegaan met de 
beschikbare gelden en benodigde investeringen.

Als gemeenteleden waardeerden wij het zo 
uitvoerig en diepgaand op de cijfers in te kunnen 
gaan. Een applaus als dank.

Het derde onderwerp was het komende 
emeritaat van onze dominee Willem Boon 
midden volgend jaar. De gemeenteleden werden 
opgeroepen om ter vergadering zich te uiten 
wat voor ons belangrijk gevonden wordt. Er 
werd in openheid op diverse onderwerpen 
ingegaan, zoals aantal kerkdiensten, pastorale 
zorg, voorgangers, opstarten bijbelkringen, het 
met elkaar verbonden voelen als Zuid-Nederland.

Het is de bedoeling om een verslag te maken 
van de ideeën en wensen en dat aan de 
kerkenraad toe te zenden. Deze kan dan in de 
uiteindelijke besluitvorming rekening houden 
met onze wensen.
Al met al een druk bezette zondag met 
belangrijke onderwerpen. De gemeenteleden 
gingen met een goed gevoel naar huis dat zij 
mee konden praten over onderwerpen die ook 
op hen betrekking hadden .

Namens de kerncommissie
Horst Oosterveer

Eerste kerkdienst na (eerste golf) corona

Collectes
voor de komende tĳd
• 1 nov. Stichting Lutherse Ontspanningsini-
tiatieven en Activiteiten (SLOA). Deze stichting 
maakt een aangepaste vakantie mogelijk voor 
mensen van lutherse huize die een belemme-
ring hebben van welke aard dan ook en zelf 
geen gewone vakantie kunnen regelen.

• 15 nov. Nederlands Luthers Genootschap: 
Noodhulp. Het N.L.G. ondersteunt de Lutherse 

Wereldfederatie daar waar nodig is in haar 
werkzaamheden op het gebied van ontwikke-
lings- en noodhulp. Op dit moment is op veel 
plekken in de wereld noodhulp nodig.

• 29 nov. Consuminderhuis. In december zorgt 
het consuminderhuis Parkstad altijd voor voed-
selpakketten voor mensen die dit heel hard 
nodig hebben. Helpt u ook mee om dit mogelijk 
te maken?

Keety Mulder
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Lutherse Woordzoeker 5

De oplossing van de puzzel uit de vorige editie is:
Ruth leest aren bij Boas op het veld.

Uit de goede inzendingen werd de winnaar getrokken:
Mw. Dini de Jonge uit Eindhoven.

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 diagonaal of zelfs omgekeerd. Streep die woorden door. 
Als u alle woorden gevonden heeft blijven er letters over. Die vor-
men een zin en dat is de oplossing.
Stuur de oplossing vóór 9 november a.s. 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

Boa
Dichtbijenverweg

Dominee
Dommelhoefstraat

Dopen
Eindhoven

Gesprekskring
Giraalcollecteren

Heerlen
Heusden

Hoofddienst
Kerkblad

Kerkelijkebijdrage
Kerst

Kleinebekertjes
Koffieopafstand

Leden
Lopendavondmaal

Metten
Nietmeermeedoen

Ouderling
Overdenkingen

Puzzel
Rodezone
Strafblad

Thuisblijven
Tvkerk

Vergaderenopafstand
Vesper

Videoviering
Virus

Woordzoeker
Zomerdiensten
Zuidnederland

De oplossing is:



25 Lutherroos uitgave 20206

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

e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

tel: 040-262 3104

Rekeningen

Graag de juiste tenaamstelling vermelden.

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

NL43 RABO  0373 7412 51

NL87 INGB  0001 1373 31

NL25 ABNA  0860 1918 42

Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-

Nederland

NL57 RABO 0373 7110 26

Overige

S.O.S. Telefonische hulpdienst [Sensoor]

tel: 040-212 5566

Luthers Zuid-Nederland op Internet:

www.lutherszuidnederland.nl
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Heusden

Putterstraat 32
Heusden

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

25 oktober - Hervormingsdag
ds. L.E. Vos [Zwolle]
In de Catharinakerk

15 november - laatste zondag na Trinitatis
ds. L.E. Vos [Zwolle]

29 november - 1e Advent
ds. D. Bohlken [Leerdam] 

13 december - 3e Advent
ds. B.J.T.M. v. Litsenburg [Eindhoven]

Eindhoven

Dommelhoefstraat 1A
Eindhoven

Aanvang 9:30 u.
(tenzij anders vermeld)

25 oktober 20e zondag na Trinitatis
DOReLu-dienst

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

8 november - 22e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag

I.s.m. Oecumenisch beraad
Johanneskerk, Mercuriuslaan.

Aanvang 10:00 uur.

15 november - 23e zondag na Trinitatis
dr. T.H.M. Akerboom [Nijmegen]

22 november - Eeuwigheidszondag
ds. S. Freytag

Gedenken overleden gemeenteleden
Viering Heilig Avondmaal

29 november - 1e Advent
mw.dr. Leng Tan [RE]

Do-Re-Lu-dienst
Aanvang 10:30 uur

6 december - 2e Advent
ds. A.C. Thimm-Stelwagen [DO]

Do-Re-Lu-dienst
Aanvang 10:30 uur

Bergen op Zoom

Wordt nader bekend gemaakt

zie onze website
www.lutherszuidnederland.nl

KERKDIENSTEN

ONDER
VOORBEHOUD
in verband met corona



27 Lutherroos uitgave 20206

Zuid-Limburg

Meezenbroekerweg 70
Heerlen

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

1 november - 21e zondag na Trinitatis
ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

15 november - 23e zondag na Trinitatis
ds. C. Hollemans

29 november - 1e Advent
ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

13 december - 3e Advent
ds. v.d. Born

Nĳmegen

Prins Hendrikstraat 79
Nijmegen

Aanvang 10:00 u.
(tenzij anders vermeld)

1 november - Hervormingsdag
ds. J. Ruijs

15 november - 23e zondag na Trinitatis
ds. S. Freytag

Gedenken overleden gemeenteleden
Viering Heilig Avondmaal

29 november - 1e advent
ds. S. Freytag

6 december - 2e Advent
ds. W.J.H. Boon

13 december - 3e Advent
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

KERKDIENSTEN

ONDER
VOORBEHOUD
in verband met corona
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