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Van de Redactie
Dit keer weer eens een extra dikke 
bomvolle Lutherroos.

Met een uitgebreid verslag van de ere-
dienst ter gelegenheid van het emeritaat 
van dominee Willem Boon.

Tijdens de feestelijke dienst werd hij door 
de president van de Lutherse synode 
'ontplicht' van de verantwoordelijkheid 
als predikant van de gemeente. Hij is daar-
mee emeritus predikant geworden.
'Ontplichten' een noviteit in de Neder-
landse taal uitgevonden door president 
ds. Andreas Wöhle.

Verder hebben we dit keer naast de ge-
bruikelijke rubrieken een fotoverslag van 
de 'Buitendag' in Nuenen. De mensen die 
foto's hebben aangeleverd danken we heel 
hartelijk. We kregen 125 foto's toege-
stuurd waaruit we een selectie hebben 
gemaakt.

Alle 125 foto's staan op de website. Kijk 
maar eens op 
www.lutherszuidnederland.nl
en ga dan naar:
Activitieten - Buitendag - 
Buitendag 2021.

We wensen u veel lees-
plezier.
Namens de redactie
Martin de Groot

Bĳ de Voorplaat

Jouk Boon schilderde de kerk in Heerlen van 
binnen en van buiten inéén. 
Een schitterende compositie de speelt met 
het binnen en buiten perspectief op de kerk. 
Wat zich binnen afspeelt in de kerk zou bui-
ten zichtbaar moeten worden. En wie bin-
nen zijn hebben vaak geen idee hoe een 
buitenstaander tegen de kerk aankijkt. Bin-
nen en buiten wordt hier in dit schilderij 
samengebracht. 
Dit schilderij hangt in de gemeentezaal van 
de kerk in Heerlen.

HARTELĲK DANK,
Lieve mensen, gemeenteleden van de verschillende kernen van Luthers 

Zuid-Nederland. Hartelĳk dank, kerkenraad. Hartelĳk dank voor alle moeite, 
inzet en werkzaamheden, om van de dag van mĳn afscheid een geweldig mooie 
dag te maken.
Hartelijk dank voor die mooie kerkdienst, voor het zingen en voor het 
orgelspelen. God moge U allen zegenen en nabij zijn en moge de gemeente in 
liefde en kracht toenemen. Het ga U goed,

ds. Willem Boon
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Wilt u ook de Lutherroos ontvangen?
U kunt altĳd contact opnemen met de predikant.
U kunt vriend of lid worden van de Evangelisch-Luther-
se 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
vermeld: Gift kosten Lutherroos

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)
Gerda Boon (tekstcorrectie)
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 8 november 2021.
Die editie geldt voor de periode
van 5 december - 30 januari 2022.
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Meditatie:

Hervormingsdag

Voor de mensen in de tijd vóór de reformatie 
waren de erediensten een onverstaanbaar ge-
beuren geworden. De mis was in het Latijn,  
een taal die de meeste mensen niet verstonden. 
Sommigen beweren dat daar de toverspreuk 
‘hocus pocus’ vandaan komt, een soort nep-La-
tijn, omdat het voor de mensen niet alleen 
onverstaanbaar maar ook onbegrijpelijk was, 
wat er in een mis gebeurde.

De hervorming bracht hier verandering in. Eén 
van de grootste vernieuwingen van de reforma-
tie was de vertaling van de Bijbel naar de eigen 
taal, het Duits. Toen Luther ondergedoken zat 
op de Wartburg begon hij aan dit project. In elf 
weken had hij het hele Nieuwe Testament ver-
taald. Deze vertaling van het Nieuwe Testament 

werd in september 1522 gepubliceerd en kost-
te anderhalve gulden. Dat was in die tijd veel 
geld. Desondanks waren de 3000 exemplaren 
in drie maanden uitverkocht!

Luther werkte door aan een vertaling van de 
gehele Bijbel die in 1534 verscheen. Deze ver-
taling heeft hij blijvend verbeterd tot in 1546 
de laatste uitgave van de Lutherbijbel tijdens 
zijn leven verscheen.

Dit jaar nu verschijnt er net voor hervormings-
dag een revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. 
Deze wordt volgens onze voorliefde voor af-
kortingen ‘NBV21’ genoemd.

Welke Bijbelvertaling heeft u in huis? Heeft u 
in 2004 of in de tijd daarna een exemplaar van 
de nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gekocht? Of 
heeft u de NBG51 in huis? Dat is de vertaling 
van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951. 
Deze vertaling kende ook enkele revisies. Waar-

om dan nu weer een nieuwe versie van 
deze Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004? 
Overigens is het altijd riskant om iets 
‘nieuw’ te noemen. Want het nieuwe 
wordt vanzelf oud. Zo staat in menige 
stad een ‘Nieuwe kerk’ die ondertus-
sen al eeuwen oud is.

Waarom dan nu weer een nieuwe versie 
van de Nieuwe Bijbelvertaling?
Bij deze vraag moet ik allereerst den-
ken aan de met name oudere 
gemeenteleden die bij het verschijnen 
van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 
verzuchtten “Waarom hebben we een 
nieuwe vertaling nodig? We zijn toch 
zo vertrouwd met de vertaling die we 

al zo vele jaren, ons hele leven, kennen.” En ik 
moet zeggen dat herken ik, dat een tekst door 
de herhaling vertrouwd wordt en dat gevoel 
ben je kwijt bij een nieuwe vertaling.

Hocus pocus, Luther en de Nieuwe Bĳbelvertaling 21

D
e Bijbelzondag en hervormingsdag vallen dit jaar 
op dezelfde dag. De Bijbelzondag wordt gehouden 
op de laatste zondag van de maand oktober en dat 
is dit jaar 31 oktober, hervormingsdag.
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Aan de andere kant kan een 
nieuwe vertaling je helpen een 
tekst die door herhaling sleets 
is geworden, door een nieuwe 
bewoording weer nieuw te ver-
staan.

In de lijn met Luther kunnen 
we vrijuit zeggen dat hij een 
voorstander is van een vertaling 
die verstaanbaar is voor de men-
sen en waarin waar nodig ver-
beteringen kunnen worden 
doorgevoerd.

De aangekondigde revisie maakt 
gebruik van de vele reacties en 
suggesties van verbeteringen 
door lezers aangedragen, nieu-
we inzichten uit de wetenschap 
zijn doorgevoerd en de eerbieds-
hoofdletter bij verwijzingen 
naar God, Jezus en de Heilige 
Geest keert op verzoek van ve-
len terug. Het is dus geen nieu-
we vertaling maar de hele tekst 
is vers voor vers opnieuw 
bekeken en er zijn ca. 20 000 
kleine en grotere verbeteringen 
doorgevoerd.

Maar welke vertaling we ook ge-
bruiken; het gaat uiteindelijk 
erom dat de bijbeltekst de 
hoorders en lezers bereikt. De 
Bijbel wil ons vertellen over God 
en door de woorden van de Bij-
bel gaat God met ons in gesprek. 
Wat gebeurt er als we dag uit in 
dag uit door het lezen van de 
Bijbel in gesprek 

Door het lezen van de Bĳbel 
leert u God kennen. Luther 

leest de Heilige Schrift als brie-
ven van God die je het liefst 
aandachtig, meerdere, ja dui-
zend keren leest opdat je de 
wĳsheid van God leert.

5 tips van Luther over hoe je 
het beste de bijbel kunt lezen

1 Ontdek wat God je wil zeggen
Luther: “Ik lees in de Bijbel 
zoals ik mijn appelboom 
oogst: ik schud eraan en wat 
naar beneden komt en rijp is, 
dat neem ik. Al het andere 
laat ik nog hangen. Wanneer 
ik een passage in de Bijbel niet 
begrijp, neem ik mijn hoed 
af en ga er langs."

Wanneer u de volgende keer 
de Bijbel openslaat, vraag dan 
God, dat hij dit boek voor u 
tot leven brengt en door de 
woorden tot u spreekt, die 
juist nu "rijp" voor u zijn.

2 Minder is intenser
“De Heilige Schrift is als een 
kruid; hoe meer je het ver-
maalt, hoe geuriger het zal 
ruiken. Zoals het Woord is, zo 
wordt ook de ziel ervan”, zei 
Luther.

Hoe meer je afzonderlijke pas-
sages van de Bijbel bestudeert, 
hoe meer je zult begrijpen 
wat een schat dit boek bevat. 
Het is beter om een paar zin-
nen te lezen en er dan over 
na te denken: "Wat betekent 
dat voor mij?"

3 Je hoeft niet alles meteen te 
begrijpen
Maarten Luther hierover: "28 
jaar is het sinds ik professor 

ben geworden en onon-
derbroken heb ik in de 
Bijbel gelezen en er uit ge-
preekt, toch ben ik de Bij-
bel nog niet machtig en 
vind er nog elke dag iets 
nieuws in."
Neem dus de druk weg 
om alles meteen te moe-
ten begrijpen. De Bijbel 
wordt daarom een 'levend 
woord' genoemd, juist omdat 
mensen die daarin lezen al-
tijd weer iets intens en nieuws 
kunnen ontdekken.

4 Laat het woord diep in je hart 
werken
En Maarten Luther heeft nog 
een tip voor het lezen van de 
Bijbel: "Als je 's avonds gaat 
slapen, neem dan iets uit de 
Heilige Schrift mee naar bed, 
zodat je het in je hart kunt 
overdenken en er - als een dier 
- op kunt herkauwen en zacht-
jes ermee in slaap vallen.
Het moet niet te veel zijn, 
eerder een beetje, maar goed 
doordacht en begrepen. En 
als je 's morgens opstaat, zou 
je het moeten vinden als de 
opbrengst van gisteren."

5 Begin met Jezus
Als je niet weet waar je moet 
beginnen met het lezen van 
de Bijbel, begin dan met de 
hoofdpersoon van de Bijbel, 
Jezus. Direct aan het begin 
van het Nieuwe Testament 
staan de vier evangeliën die 
schrijven over zijn leven, dood 
en opstanding. Laat je in met 
dit goede nieuws.

Want zelfs Maarten Luther 
zei: "Met Christus kan men 
God niet missen."
(Manuela Herzog, bron Livenet) 
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Wanneer u geen prijs stelt om bij de verjaardagen genoemd te worden kunt u dit doorgeven aan de redactie.

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

Verjaardagen van november 2021

1-nov	 96	 Mw. J.A.M. van der Horst - Spruit	 Best

1-nov	 99	 Mw. P. van Dinteren - van Valen	 Wijchen

4-nov	 75	 Hr. J. Boos	 Venlo

24-nov	 86	 Mw. I.I. Heimplaetzer - Köster	 Brunssum

19-nov	 80	 Mw. J. Marks - Hut	 Bergen op Zoom

21-nov	 83	 Mw. M. Versteegh	 Wijk en Aalburg

23-nov	 75	 Hr. F. Kalis	 Eindhoven

23-nov	 89	 Mw. J.C. Duivesteijn	 Roosendaal

27-nov	 90	 Mw. L. van der Wal	 Nijmegen

28-nov	 85	 Hr. C.J. Nordemann	 Millingen a/d Rijn

29-nov	 80	 Hr. R. Müller	 Nunhem

GGeeffeelliicciitteeeerrdd

blijven met God? Daartoe 
nodigt het Luthers dagboek ons uit.
Dat dagboek reikt elke dag een 
lezing uit de Bijbel aan en een kort 
stukje bij dat tekstgedeelte dat u op 
weg helpt bij het verstaan van die 
tekst. Elders in de Lutherroos staat 
hoe u het Luthers dagboek kunt be-
stellen.

Dat de vertaling van de Bijbel in de 
tijd van Luther zo een grote versprei-
ding kreeg had met de boekdruk-
kunst te maken. Dat was de 
technische vernieuwing in de tijd 
van de reformatie. Voor onze tijd is dat de digi-
talisering. Ik vroeg u naar welke Bijbelvertaling 
u in huis hebt. In onze tijd kunnen we nu een 
hele reeks Bijbelvertalingen in onze zak mee-
nemen. Er is namelijk een App ‘mijn bijbel’ . 
In deze App van het Nederlands Bijbelgenoot-

schap kunt u zeven vertalingen raadplegen. 
Vanaf half oktober kunt u in deze App koste-
loos ook kennis maken met de Nieuwe Bijbelver-
taling21.

ds. Susanne Freytag
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Op maandag 20 september werd de kerken-
raadsvergadering gehouden. Wederom via een 

videoverbinding omdat het kerkgebouw niet be-
schikbaar bleek te zĳn.

De kerkenraad was nu aangevuld met drie van 
de vier nieuw gekozen leden. Eén was nog met 
vakantie. Als gast was mr.Taco Seinstra aan-
wezig voor het punt verkiezingen en de dag-
voorzitter was dhr. Wichert de Lange.

Na het doornemen van de post en het continu-
eren van het waarnemend voorzitterschap door 
dhr. de Lange, werden de laatste regelingen be-
sproken omtrent het afscheid van ds. Willem 
Boon in het kerkgebouw in Heerlen op 26 sep-
tember.

Voor de 2e en 3e ronde van de verkiezingen was 
door het Dagelijks Bestuur een voorstel inge-
diend waarbij alle nog te houden kerkenraads-
verkiezingen vacatures op één verkiezings-
formulier waren geplaatst. Mr. Taco Seinstra gaf 
aan dat dit kerkordelijk niet kon, omdat voor 
elke ronde een aparte verkiezing gehouden zou 
moeten worden. Omdat voor deze twee rondes 
de kandidaatstelling nog niet geheel duidelijk 
was, werd besloten dit eerst uit te zoeken.
Ook had één van de kandidaten aangegeven 
zich terug te trekken. Dit stuitte ook weer op 

kerkordelijke problemen, want als je bent voor-
gedragen door 10 leden word je automatisch 
op de kieslijst geplaatst. De kandidaat zal nu 
gevraagd worden of een aantal leden hun voor-
dracht willen intrekken.

Na het vertrek van ds. Willem Boon zal zijn 
vacature niet meer ingevuld worden. Onze finan-
ciën zijn daarvoor niet toereikend. De inzet van 
ds. Susanne Freytag zal nu verdeeld worden tus-
sen de kernen Eindhoven, Nijmegen en Zuid-
Limburg. Een commissie bestaande uit kern-
commissieleden van elke kern zal dit bespreken 
en het resultaat voorleggen aan de kerkenraad.

Van de visitatie hebben we op dit moment al-
leen een bericht ontvangen dat ze na de vakan-
tie van één van de visitatoren weer contact met 
ons op zouden nemen.

De reacties op de gemeentedag in Nuenen wa-
ren zeer lovend en het weer werkte ook goed 
mee. Met dank aan de organisatoren en vooral 
ook aan ds. Marlies Schulz. Niet alleen voor het 
beschikbaar stellen van de tuin van de Van Gogh 
pastorie, maar ook voor het vele werk dat zij 
voor ons gedaan heeft.

Tom Tempelaar

Uit de kerkenraadsvergadering

Luchthavenpastoraat
Spot

Op het plein voor de terminal van Eindhoven Air-
port stond een aantal mensen te lachen en te 

wĳzen. Ik ging kĳken. Daar liep een robot in de 
vorm en de afmeting van een hond.

Er stond een man bij die hem met een afstands-
bediening bestuurde. Hij vertelde dat hij van 
de TU was. Daar hadden ze het ding in elkaar 
gezet. Het was een proef en ze zouden hem mis-
schien inzetten voor beveiligingsdoeleinden.

Harkerig bewoog hij zich voort. Ik vroeg “hoe 
heet hij?” Het antwoord was “SPOT”. Iemand 
riep “pas op hij doet een plasje”. Techniek kan 

leuk zijn. Het is begrijpelijk dat het vliegveld 
een plaats is, om nieuwe technieken uit te pro-
beren. Maar ik vond mijn gesprek met de TU 
man leuker en zinvoller, dan die hele SPOT.

Een gesprek van aangezicht tot aangezicht, daar 
kan geen techniek tegen op.

Mirjam van Nie
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Een Luthers (ABC) Prof. dr. Markus Matthias 
(1956) is sinds 2008 hoog-
leraar Lutherana aan de 
Protestantse Theologische 
Universiteit (PThU) in Am-
sterdam. Zijn wieg stond 
in het Duitse Mainz.

Schepping

“Alle schepselen zijn een uiterlijk gedaante of 
een masker van God. In deze zaak hebben wij 
echter een wijsheid nodig waarmee wij in staat 
zijn om onze Heer en God van zulke maskers te 
onderscheiden. Deze wijsheid heeft de wereld 
niet. Daarom kan ze ook onze Heer en God niet 
van zulke maskers onderscheiden.“
(Commentaar van Luther over de brief aan de 
Galaten, [1531] 1535; Latijn; WA 40 I, 174: 13-15).

In Luthers taalgebruik is een masker slechts de 
schijn of de buitenkant van een zaak, niet de 
zaak zelf. Het zou tot verwarring leiden als wij 
het ene niet van het andere kunnen on-
derscheiden. Luther was bijvoorbeeld van me-
ning dat vele in zijn tijd het masker van 
vroomheid droegen hoewel ze helemaal niet 
vroom waren. Het zou fout zijn als wij een mens 
slechts uiterlijk beoordeelden.

Volgens Luther draagt ook God zo’n masker, 
niet omdat Hij Zijn wezen wil verbergen, maar 
omdat Hij het moet verbergen; Zijn verschijning 
zou immers voor de mens onverdraaglijk zijn 
(Ex 33:20; 1Tim 6:16). In het geval van Gods 
masker zit het probleem echter elders.
De schepping is het werk van God. De natuur 

is een kunst- en wonderwerk. Ze heeft geen in-
grijpen nodig om te functioneren. De planten 
dragen hun zaad in zichzelf (Gen 1:11v). En ook 
de “natuurlijke” orde van de samenleving is zo 
ingericht dat mensen met elkaar in vrede kun-
nen leven. Op zich lijkt God daarvoor niet no-
dig te zijn. Alles functioneert op “natuurlijke” 
wijze. Sterker nog: Op de dag van vandaag ziet 
zich de mens gemachtigd en in staat om in de 
schepping in te grijpen om het menselijke leven 
(voor sommigen) te verbeteren of zelfs te op-
timaliseren.

Voor Luther is de schepping, d.w.z. de natuur-
lijke schepselen en de natuurlijke orde van het 
menselijk samenleven, echter een maskerspel 
van God en dat behelst twee inzichten.

Aan de ene kant is het wel goed om het spel 
serieus te nemen, omdat God ervoor gekozen 
heeft om de mensheid op die manier in stand 
te houden en met haar te communiceren. Daar-
om is de schepping als Gods werk te erkennen, 
te eerbiedigen en te gebruiken.

Aan de andere kant moeten wij tevens beseffen 
dat wij de eigenlijke acteur van het spel niet 
kunnen herkennen. Daarom moeten wij leren 
tussen het masker en God zelf goed te on-
derscheiden. Dat is inderdaad een kunst en leidt 
vervolgens tot een kritische of vrije verhouding 
van de christen tegenover zijn levenswereld.

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 kunnen la
ten zien dat voortkomt uit zijn geloof in Jezus 
Christus. Dit keer de letter S van het alfabet.
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Bijvoorbeeld eerbiedigen wij – volgens Luther 
– vooraanstaande personen meer dan de func-
tie of het ambt dat ze – van Godswege – invul-
len. De bisschop wordt als persoon geëerbiedigd 
in plaats van de functie waarvoor God het bis-
schopsambt heeft ingesteld en waarvoor wij 
God zouden moeten eerbiedigen.

In de samenleving hebben wij meer eerbied 
voor de persoon die een overheidsambt vervult 
dan voor het ambt dat God ingesteld heeft (Rom 
13:1) om het samenleven van zelfzuchtige men-
sen op aarde mogelijk te maken. En zo zijn wij 
ook geneigd om beslissingen eerder te nemen 
op basis van het aanzien van personen dan op 
basis van de waarachtigheid of de waarheid van 
hun daden of woorden.
Dat moet je echter niet doen! (Gal 2:6; vgl. Deut 
1:17; 1ß:17). God ziet immers de “persoon” niet 
aan (Rom 2:11). (Het Latijnse woord “persona” 
betekent trouwens ook “masker”.)
In die zin weet de gelovige zich vrij van het ge-
zag dat mensen (schepselen) voor zich persoon-
lijk opeisen.

Er komt nog iets bij. De mens vraagt soms niet 
eens naar God achter de schepping. Dan gaat 
zijn verlangen niet verder dan naar de natuur 
of dat wat hem voor ogen ligt. Hij eerbiedigt de 
schatten van de wereld als laatste en hoogste 
goederen. De vrek vindt in het goud zijn hoog-
ste goed, de genotzoeker in heerlijke spijzen 
en dranken; de godsdienstige mens in de pracht 
van een heilig ritueel. Alle drie genieten van de 
schepping. Ze zouden echter de schepping op 
een juiste manier moeten gebruiken om zich 
te verheffen naar God toe.

Een gelovige zou daarom in tegendeel het goud 
gebruiken om er mooie dingen van te maken 
die iets van de heerlijkheid en schittering van 
God zouden kunnen weerspiegelen; een christen 
zou ook spijzen en dranken kunnen genieten; 
als ze hem ook kunnen verwijzen naar de oor-
sprong en het doel van het genieten. Hij zou 
ook graag door prachtige kleren, gebouwen en 
rituelen Gods nabijheid symboliseren en vie-
ren, als hij maar weet dat God hem soms ook 
in een armzalige keet of in een bedelaar tege-
moet treedt. In die zin weet de gelovige zich 
vrij van de dingen van deze wereld (schepselen) 
en van het verlangen om te bezitten.

Op die manier blijft de schepping voor de gelo-
vige christen het zicht-, hoor-, voel-, smaak- en 
tastbare van God die wezenlijk met de zintui-
gen niet kan worden ervaren.

De natuur is zo te zeggen dat, wat Hij ons van 
Zich laat zien, vergelijkbaar met de “achterzij-
de” van een persoon (Ex 33:23). Als gelovige 
zouden wij daarom de natuur zo kunnen be-
schouwen dat wij op haar schoonheid, ingewik-
keldheid, rijkdom, overvloed enz. onze aandacht 
richten. Van daaruit zouden wij ons dan in ge-
dachten kunnen verheffen naar God als de ver-
heven oorsprong van dat prachtige goddelijke 
schouwspel.

Markus Matthias.

Financiën van onze gemeente

Door het college van kerkrentmeester worden jaar-

lĳks de cĳfers gepresenteerd. Om een zo groot 

mogelĳk bereik naar onze gemeenteleden te krĳgen 

zĳn de cĳfers op onze website onder het hoofdstuk 

ANBI gepubliceerd.

Mochten de cijfers aanleiding zijn om nadere vra-

gen te stellen kunt u het college per mail aan-

geven wat u nog nader wilt toegelicht krijgen. 

Deze mail kunt u sturen naar voorzitter@luthers-

zuidnederland.nl

Het college van kerkrentmeesters

Irene Oosterveer
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Z
ittende op het dek op één van de 
schepen uit de zogenaamde "Bruine 
vloot" genoot ik van het  "aanleg
biertje"  en het zonnetje dat toch voor 

een lekker temperatuurtje zorgde over de wadden 
eilanden, met de daartoe behorende zee. Mijn 
ogen werden tot rust gedwongen door het einde
loos turen over de zee die ik vanuit de haven in 
mijn blikveld had vastgelegd, om zo in gedach
ten de dag nog eens de revue te laten passeren.

Op de achtergrond hoorde ik Duitse, Engelse 
en Nederlandse woorden die door de bemanning 
en een groep Duitse padvinders,  die deze zeil-
tocht hadden geboekt, tot gesprekken vormden.
Het kwam niet echt samenhangend op mij over 
en ik was eigenlijk ook best wel versuft na een 
dag op zee, om mij daarmee nog in te willen 
mengen, dus liet ik deze gesprekken, net zoals 
het avondbriesje aan me voorbij waaien.

Heerlijk, voor iemand zoals ik met ADHD is het 
een zeldzaam geluk om eens niet het slaa�e 
van je gedachten te zijn, dus realiseerde ik me 
de zeldzaamheid van dit verrassende vakantiefe-
nomeen en genoot er dan ook elke seconde van.

Mijn gedachte “time-out” kwam tot een abrupt 
einde, toen mij enkele zinsneden ter ore kwamen. 
Ergens is er een discussie op gang gekomen 
over de verschillende kerkelijke instanties bin-
nen ons christelijk geloof. Zo kwam ook de 
naam Luther aan bod. En tot mijn ergernis, die 
er dus voor gezorgd had dat ik mijn blik van 
zee naar de groep achter me wendde, ging het 

echter alleen maar 
over het antisemiti-
sche karakter van Lu-
ther.

Heel even heb ik de 
desbetreffende uit la-
ten praten, mijn te-
genargument dat al 
tot gestructureerd 
pleidooi is gevormd, 
bracht ik tijdens de 
adempauze van deze 
persoon dan ook di-
rect naar voren.

Mijn betoog bestond 
er uit dat het wellicht 
waar is wat er gezegd 
werd, maar dat het zo 
in deze context ge-
vaarlijk is en het ook 
zo opgevat zou kun-
nen worden dat Lutheranen,  die de leer van 
Luther aanhangen in het algemeen als antisemiet 
worden beschouwd en dat dit in geen enkel 
geval de waarheid is.

Ik sluit niet uit dat er mensen binnen de Lu-
therse kerk zijn die deze absurde gedachte 
hebben, maar ook daarbuiten in andere christelij-
ke kerken zijn er mensen die zo zouden kun-
nen denken. Uiteraard was zijn uitspraak niet 
bedoeld geweest om ons als antisemieten neer 
te zetten maar wilde hij mij erop attenderen 

dat onze kerkvaders en voor-
gangers nu niet altijd heilig zijn 
in de vertolking van het Woord.

Het gesprek is nog even door-
gegaan, maar werd tot een ein-
de gedwongen toen de andere 
helft van de groep met kratjes 
bier arriveerde. Dit was voor ve-
len hét moment om op te staan 
en te helpen tillen om de krat-
ten bier onder dek te gaan bren-
gen... 

Een storm die ging liggen
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Binnenkort verschĳnt het Evangelisch-Luthers 
Dagboek 2021-2022. Dit boek kan voor u een 

dagelĳkse begeleider worden voor het komende 
kerkelĳk jaar. Elke dag wordt een bĳbellezing aan-
gereikt 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 li-
turgische 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!

Bestellen?

De prijs van het dagboek is dit jaar vastgesteld op 
€ 17,00 (exclusief verzendkosten)

De verspreiding is in handen van de Stichting 
Lutherse Uitgeverij en Boekhandel (SLUB).

Wanneer u het dagboek in de kerk kunt opha-
len dan bij voorkeur bestellen bij uw lokale con-
tact-persoon. Dat maakt verzenden eenvoudiger.
Dat is:
• Voor Eindhoven Tom Tempelaar,
• Voor Heusden mw. Hannie de Kruijf,
• Voor Nijmegen ds. Susanne Freytag
• Voor Zuid-Limburg mw. Keety Mulder.

Maar u kunt ook een exemplaar bestellen
door een e-mail te sturen naar de secretaris
Tom Tempelaar:
secretariaat@lutherszuidnederland.nl.
Wel opgeven in welke van de vier kerken u het 
dagboek wilt ophalen.

U kunt ook rechtstreeks bestellen
(dan komen er verzendkosten bij)
via het emailadres slubdenhaag@hetnet.nl
of per post/ telefonisch bij de SLUB,
Lutherse Burgwal 7, 2512 CB  ’s-Gravenhage,
telefoon 070-3648094.

Luthers Dagboek 2021–2022

Het gesprek ging in mijn hoofd nog wel even 
door, maar het veranderde het in de vorm naar 
een vraag. Een vraag zoals waarom moeten wij 
mensen elkaar telkens de les  lezen over wat 
goed christelijk schijnt te zijn en wat niet. En 
de vraag waarom denken wij ook maar voor 
een seconde te weten wat God denkt.  We we-
ten zelf al niet eens hoe we moeten kiezen tus-
sen goed en kwaad. Waarom als we dan al den-
ken te weten wat God denkt en wil, wie geeft 
ons het recht  om Gods wil af te dwingen, en 
daarbij denkende dat dit het enige goede is.

Toen zag ik het, ik zit op een schip,  de storm 
die heerst is het geloof van velen die niet meer 
kunnen luisteren naar de woorden van onze 
Heer,  maar denken te moeten oordelen in naam 
van de Heer, dus staat Jezus op en vraagt waar-
om wij niet geloven? Immers het oordeel is aan 
de Heer en hij is vol liefde en genade. In het 
verhaal gaat de storm liggen en ik liet mijn blik 
weer over de zee glijden die er rustig en ver-
trouwd bij lag. Hopelijk komt de rust na de 

storm ook in vele andere medechristenen en 
gaan we ons meer op het wonder van de Heer, 
Zijn schepping richten en genieten, in plaats 
elkaar te veroordelen.

Jouk Boon
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Nieuwe kerkeraadsleden stellen zich voor.

Coby van Dam-Bouwens
In Eindhoven geboren maar in Zuid-Afrika opge-

groeid. Mĳn ouders emigreerden toen ik 9 maan-
den oud was. Samen met 2 broers en 1 zus hebben 
wĳ er ruim 20 jaar gewoond.

Inmiddels 39 jaar getrouwd met Ruud, wij 
hebben 2 zonen, één schoondochter en twee 
kleinzonen.

Op mijn 20ste ben ik naar Nederland vertrok-
ken en een paar jaar later volgden mijn ouders 
met mijn broers en zus. Zuid-Afrika zag er op 
dat moment onzeker uit qua toekomst.

Eenmaal in Nederland heb ik de Verpleegkun-
dige A opleiding gevolgd met daarna diverse 
specialisaties en studies. De laatste 16 jaar ben 
ik Researchcoördinator geweest op de afdeling 
Gynaecologie en Obstetrie.

Ik heb een goede jeugd gehad en heb hele fij-
ne herinneringen aan de Lutherse Gemeente in 
Zuid-Afrika. Er was een geweldige saamhorig-
heid, iedereen had wat over voor elkaar en wij 
stonden te springen om naar de kerk te gaan. 
Geen opsmuk, geen arrogantie, geen jaloezie.
Iedereen was gelijk, of je een titel had of arbeider 
was, je werd gewaardeerd om wie je was. He-
laas was het daar op de scholen en in de Gere-
formeerde/Hervormde kerken toch heel anders.
In Nederland was ik lid van de Lutherse Gemeente 
in Arnhem. Na een verhuizing kwamen wij bij 
de Lutherse Kerk in Nijmegen terecht (1991).

Waarom de kerkenraad?
Toen de oproep voor een functie binnen de 
kerkenraad kwam heb ik er even over na moe-
ten denken. Als ouderling binnen de kerken-
raad en als verantwoordelijke van de kinderkerk 
(16 jaar gedaan en met heel veel plezier), vond 
ik het destijds soms een belasting. Dat kwam 
door het overvolle leven dat je hebt als jong 
gezin met zieke ouders wederzijds. Ik weet ze-
ker dat mijn beslissing nu juist en goed is.

De saamhorigheid met de leden in Nijmegen is 
altijd goed geweest en de laatste tijd steviger 
geworden. Wij zijn allemaal bewust van het feit 

dat wij onze hechte 
gemeenschap niet 
kwijt willen raken. Er 
zijn leden die niet 
vaak in de kerk 
komen, maar toch 
dragen zij ons een 
warm hart toe en 
willen zich inzetten 
waar mogelijk.
Ik ben ervan over-
tuigd dat wij als ge-
meente kunnen groeien en oude leden weer 
kunnen verwelkomen.
Meer bekendheid creëren via de buurt en so-
ciale media. Daar gaan wij ons, met elkaar, voor 
inzetten.

Waar ik op hoop en mijn best voor zal doen is 
dat wij als ELGZN een eenheid kunnen worden.
De verbinding weer met elkaar vinden en elkaar 
kunnen waarderen voor wie wij zijn.
Meedenken en beoordelen over vraagstukken 
en beslissingen en probleemoplossend werken 
naar ieders tevredenheid.

Wij zijn Christenen en moeten ook zodanig met 
elkaar omgaan. Verwijten neerleggen en waarde-
ren wat wij wel kunnen… met elkaar.
De Lutherse Gemeente/Kerk is mijns inziens, 
sociaal, ruimhartig, hulpvaardig en liberaal. 
Welke geaardheid ook of wie jij bent, je bent 
altijd welkom bij de Lutheranen. Zo heb ik het 
ervaren en zo zal ik het uitdragen.
“Put yourself in their shoes” is een statement 
dat ik mij eigen heb gemaakt. Verplaats je in 
de ander.
Ik ben eerlijk en een open deur. Bij mij ben jij 
altijd welkom. Aan inzet zal het niet ontbreken. 
Een hartelijk en warme groet voor u allen en 
dank voor uw vertrouwen in mij.

Coby van Dam-Bouwens
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Op 30 maart 1963 ben ik geboren in Eindhoven. 
Samen met mĳn broer ben ik opgegroeid in 

Eindhoven. Mĳn ouders waren Luthers en wĳ gin-
gen iedere zondag mee naar de kerk. Als klein 
meisje was het leuk om mee te gaan. Als puber 
ben ik een aantal jaren niet naar de kerk gegaan. 
Dit tot groot ongenoegen van mĳn vader. Na een 
aantal jaren miste ik toch iets en ben weer naar 
de kerk gekomen. In 1986 heb ik belĳdenis ge-
daan in de Lutherse kerk in Eindhoven.

Een stukje geschiedenis: Mijn opa Hovingh is 
mede-oprichter van de Lutherse kerk in Eind-
hoven. Mijn ouders Bert en Els zijn allebei heel 
actief geweest in de kerk en in de kerkenraad 
van de Lutherse gemeente in Eindhoven.
Oma Kuitert (moeder van moeders kant) heeft 
jaren het kerkblaadje van Eindhoven verstuurd, 
later overgenomen door mijn moeder. Als hulp-
je heb ik heel wat kerkblaadjes gevouwen.

Na de middelbare school heb ik de opleiding 
voor hoger laboratorium onderwijs gevolgd in 
Eindhoven. Voor mijn stage ben ik in 1986 naar 
het Radboud ziekenhuis in Nijmegen gegaan. 
In het Radboud ziekenhuis heb ik in 1987 een 
baan als klinische chemisch analist gekregen. 
Eerst werkte ik op een laboratorium wat routi-
ne bepalingen in bloed en urine uitvoert en 
sinds 2010 werk ik op een laboratorium wat 
medicijnen inkeurt.

Nadat ik in 1986 in Nijmegen ben gaan wonen 
ben ik daar ook naar de Lutherse kerk gegaan.
Niet iedere zondag omdat ik vaak in het week-
end nog naar Eindhoven ging.
In Nijmegen heb ik Niek, mijn man, leren ken-
nen via de Go-club (een Japanse denksport).
Dit jaar is het 26 jaar geleden dat wij getrouwd 
zijn in de Lutherse kerk in Nijmegen. Met ruim 
100 mensen was de kerk vol. We hebben 2 kinde-
ren, geboren in 1998 en 2000.

Nadat Coby stopte met de kinderkerk heb ik 
deze taak overgenomen. In die tijd hadden we 
soms wel 10 kinderen in de kinderkerk die qua 
leeftijd dicht bij elkaar lagen. Dat was een mooie 
tijd. Naarmate de kinderen ouder werden werd 

het steeds moeilijker 
om ze erbij te 
houden. Rond de 
middelbare 
schoolleeftijd zijn ze 
allemaal afgehaakt. 
Ook omdat wij ze op 
dat moment niets 
konden bieden.
Naast de kinderkerk 
heb ik een groot aan-
tal jaren het kerk-
blaadje verzorgd. Een hele klus iedere keer om 
alle kopij op tijd binnen te krijgen. Het verstu-
ren werd door iemand anders gedaan.

In mijn jeugd heb ik veel gesport en sport nog 
steeds. Ik heb bijna 40 jaar gekorfbald vanaf 
mijn 11de. Mijn vader heeft me leren schaken 
en tennissen. Schaken doe ik niet meer en het 
tennissen heb ik na jaren gestopt te zijn weer 
opgepakt vlak voordat ik met het korfballen 
ben gestopt. Ik tennis minstens 1x per week. 
Fietsen, wandelen en fitnessen doe ik ook.

Waarom in de kerkenraad?
Een aantal jaren ben ik minder in de kerk ge-
weest. Dit omdat mijn ouders, wonende in Eind-
hoven, achteruit gingen en ik en mijn broer 
daar regelmatig moesten zijn.
Mijn moeder vond het geweldig dat wij in 2016, 
met het ontstaan van ELG-Zuid Nederland, 
dezelfde predikant kregen. Zij in Eindhoven en 
ik in Nijmegen. Dat hadden ze niet kunnen 
bedenken toen zij zelf actief waren in de Lu-
therse kerk in Eindhoven.

Omdat ik het belangrijk vind dat er vanuit alle 
deelgemeenten mensen meedenken om de Lu-
therse gemeente Zuid-Nederland goed te bestu-
ren heb ik mij aangemeld voor de kerkenraad 
toen daar vacatures waren. 
Ik ben ervan overtuigd dat er een goede en 
mooie samenwerking gaat komen tussen alle 
leden van de kerkenraad, de nu zittende en de 
nog te kiezen nieuwe leden en de gemeentele-
den in de 5 deelgemeenten.

Annemarie van Diepen

Nieuwe kerkeraadsleden stellen zich voor.

Annemarie van Diepen – Hovingh
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Zondag 5 september  was Lu
thers ZuidNederland in Nue
nen verzameld  om elkaar te 
ontmoeten op de buitendag.
Er werd begonnen met koffie 
en een lunch in de ruimte in 
en naast de Regenboogkerk 
van de protestantse gemeente 
Nuenen.
Daarna waren we te gast bij 
ds. Marlies Schulz.
We genoten van het mooie 
weer.
Hierna volgde een kerkdienst 
en daarna nog een mooie 
wandeling door Nuenen o.l.v. 
een gids die ons vertelde over 
het leven van Vincent van 
Gogh.
Beelden zeggen meer dan 
woorden vandaar dat hier nu 
vier pagina's volgt met een 
collage van foto's die op 5 sep
tember zijn gemaakt.

Dick Eekel

Buitendag 2021 in Nuenen
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Wandeling en rondleiding in het Van Goghdorp Nuenen
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Terugblik feestelĳke eredienst 26 september in Heerlen

Emeritaat Willem Boon

D
oor corona moesten alle festiviteiten 
een jaar uitgesteld worden. Willem 
zag het met zijn gebruikelijke opti
misme heel somber in: er is helemaal 

niets mogelijk en we mogen maar 15 mensen of 
zo ontvangen, als dat al mag. Kortom: als het door 
zou gaan, was er al een wonder gebeurd.

Intussen had dhr. Horst Oosterveer het hele jaar 
allerlei verbeteringen aan het gebouw laten 
doorvoeren. Donderdagmorgen werd als laat-
ste het opnieuw betegelde binnenplein opge-
leverd, zodat aansluitend al de tent opgezet kon 
worden. De drankjes werden in een grote koe-
ling koud gezet. Het hoefde nu alleen maar niet 
te gaan regenen.

Een flinke groep mensen had spontaan meege-
holpen om de kerk schoon te maken en alles 
in gereedheid gebracht. Gerda Boon zat midden-
in het complot en regelde de uitnodigingen, de 
catering, de statafels en haar kinderen hielpen 
hard mee met de voorbereiding. Anja, Otti, Lil-
ly, Ien, Elly, Keety, Gerda, Susanne, Martin, 
Monika en natuurlijk alle anderen die ik ver-
geet op te noemen.

Om twee uur begonnen de eerste kerkgangers 
al te komen. Voor hen was er ook koffie met 
broodjes, want sommigen kwamen van heel 
ver. Om drie uur zat de kerk aardig vol en ik 
telde ongeveer zeventig mensen, inclusief een 
mens of zes bij het orgel. In de loop van de 
dienst kwamen er nog wat bij, want de weg 
naar het zuiden blijkt altijd langer dan de weg 
naar het noorden, zodat ik denk dat er ongeveer 
80 mensen zijn geweest.

De dienst werd geleid door Susanne Freytag, 
terwijl Willem Boon de preek hield en Andre-
as Wöhle hem 'ontplichtte uit de ver-
antwoordelijkheid' als predikant van de 
gemeente. Het orgel werd bespeeld door dhr. 
Ruud Post. Psalm 84 was de intochtspsalm (Hoe 
dierbaar is mij uw huis), gevolgd door lied 117a. 
Romeinen 10: 9-18 en Marcus 9:14-29 (de jongen 
in de macht van de duivelse geest) waren de Bij-
belteksten. Na de geloofsbelijdenis zongen enke-

le leden van het kerkkoor Höngen het prachti-
ge lied 'Adoramus te, Jesu Christe'.

Willem uitte in zijn deels tweetalige preek zijn 
twijfel en zorgen of hij wel genoeg had gedaan. 
Hij voelt zich steeds schuldig omdat hij denkt 
altijd meer te kunnen of moeten doen. Na de 
preek werd Willem 'ontplicht' door Andreas. 
Dat houdt eigenlijk vooral in dat hij voortaan 
alles wat hij vroeger deed, nu uit passie en 
plezier kan doen. Een zegen dus. Eigenlijk zou 
je zo ook moeten beginnen, dat scheelt mis-
schien zorgen en schuldig voelen?

Na het zingen van 'Jezus mijn verblijden' kwamen 
de gezongen voorbeden, door Willem, Susan-
ne en Dick en Lia Eekel. Prachtig en indrukwek-
kend. Wij beaamden ze steeds met 'Omdat Gij 
het zijt, groter dan ons hart, die mij hebt gezien 
eer ik werd geboren.' Na stil gebed en Onze Va-
der volgde de slotzang 'Ik danste die morgen 
toen de schepping begon' en de zegen gevolgd 
door orgelspel. Susanne, Andreas en Willem 
konden zich intussen omkleden.

Toespraken
Intussen was het natuurlijk over vieren toen 
Horst een aantal sprekers aankondigde.
Andreas Wöhle, president van de Lutherse Sy-
node, benadrukte dat Willem in zijn synode-
werk altijd opviel door aandacht te vragen voor 
degenen die alles hadden georganiseerd en die 
te bedanken, want die werden altijd vergeten.
Irene Oosterveer (voorzitster van de kerken-
raad), vertelde hoe zijn loopbaan was verlopen. 
Een reis van zes dagen naar een hotel in Eisenach 
met uitzicht op de Wartburg met een gast naar 
keuze was het cadeau waaraan velen hadden 
bijgedragen.
Keety Mulder benadrukte dat zij veel van Willem 
had geleerd en hem nu vooral toewenste dat 
hij de woorden van Bonhoeffer zich eigen kon 
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maken: 'Afscheid nemen is met zachte vingers 
wat voorbij is dicht doen en verpakken in goe-
de gedachten der herinnering'.

Ds. Joachim Stegink van de Protestantse 
gemeente Parkstad betwijfelde of Luther ooit 
wel de uitspraak over die appelboom had ge-
daan, omdat de uitspraak over 'hier sta ik, ik 
kan niet anders' en de 95 stellingen aan de deur 
van de slotkapel ook al historisch niet helemaal 
juist zijn. Maar van de 
plaatselijke PKN-kerk 
krijgt Willem een Intra-
tuin-bon, die hij alsnog 
kan gebruiken voor een 
appelboom of bij-
voorbeeld druiven om 
van te gaan genieten. De 
uitnodiging om binnen-
kort een keer voor te gaan 
in een PKN-dienst staat nog altijd. Met een com-
pleet Lutherse liturgie natuurlijk.

Pastoor Piet Coemans van de Oudkatholieke 
kerk blikte dankbaar terug op de gezamelijke 
diensten die de Lutheranen en de Oud-
katholieken vele jaren mochten vieren met 
Kerst en Pasen. "Het heeft wat tijd gevraagd 
maar geleidelijk aan vloelden we ons thuis bij 
elkaar", aldus Coemans. "Oecumene, het woord 
en de daad, over de kerkelijke drempels heen".

Jolly Valstar-Vos, een schoolvriendin, memo-
reerde dat Willem al als 19-jarige precies wist 
dat hij theologie wilde gaan studeren. Dat von-
den ze allemaal een wonder, zo serieus als hij 
was. Ze hebben altijd contact gehouden.

Als laatste sprak zoon Jouk een kort woord over 
zijn belijdenisdienst, geleid door zijn vader. Hij 
moest uit de catechismus het 4e gebod opzeg-
gen: eert uw vader en uw moeder. Hij beseft nu 
dat dat moest omdat zijn ouders zo trots op hun 
kinderen waren. Een knuffel bezegelde dat. 
Willem bedankte tenslotte iedereen en was 
zichtbaar aangedaan door de stroom goede 
woorden.

Receptie
Intussen was het vijf uur geworden en tijd om 
wat te gaan drinken. Keety Mulder had de collecte 
bij de uitgang al aangekondigd. Voor de Martin 

Luther Bund, met name het diasporawerk van 
de Lutherse kerk. De andere helft is voor de 
Stichting Wijkpresentie Parkstad, die onze bij-
gebouwen gebruikt.

De dames van de hapjes en de drankjes hadden 
zich geweldig van hun taak gekweten. Er ston-
den massa's glazen en flessen klaar. Op de tien 
statafels stonden hapjes en nootjes te kust en 
te keur en ook waren er op etagères veel ande-

re heerlijke hapjes.
Een deel van de oude 
kerkenraad van de jaren 
negentig tot 2016 was er 
ook. Jos en Brynhild 
Schepers, Harry en Liny 
Coenen en Wies 
Gravensteijn. Het was 
trouwens voor velen een 
blij weerzien.

Willem stond midden in het feestgewoel cadeau-
tjes en goede wensen in ontvangst te nemen en 
ik geloof dat hij door die golf van positieve op-
merkingen en opgehaalde herinneringen toch 
het gevoel kreeg, dat hij misschien toch niet ál-
les fout heeft gedaan.

Om kwart voor zeven waren de meeste gasten 
vertrokken en begon men op te ruimen. De 
glazen gingen in de afwasmachine en de op-
ruimactie werd vooral door Anja en Gerda in 
goede banen geleid.

Willem putte zich uit in dank voor dit feest en 
gezien de voorgeschiedenis denk ik dat hij het 
toch minstens als een wonder moet hebben 
ervaren. Willem, je hebt je ziel en zaligheid er-
in gelegd. Zo hebben wij je ervaren.

Een bijzondere dag na een aanlooptijd van an-
derhalf jaar. Een opmerkelijk staaltje van samen-
werking van een heel klein groepje erg betrok-
ken en veelal oudere gemeenteleden en dat 
allemaal om Willem te laten merken dat hij het 
beslist waard is om in het zonnetje gezet te 
worden. Beter dan Otti Kirchheim in de voorberei-
ding deed, kan ik het niet samenvatten: 'Het is 
zo fijn om weer echt in de kerk bezig te kun-
nen zijn, daar voel ik me zo gelukkig bij' (psalm 
84, en de daad bij het woord!).

Ab Mulder



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 nog steeds babysokjes te koop.
Deze kleurrĳke sokjes worden

met de hand gebreid door Lia Eekel.
De opbrengst gaat 100%

naar de Stichting Kinderhulp Armenië.

De sokjes zĳn zeer geliefd door de vrolĳke 
kleurtjes en het koordje waarmee de baby 

ze niet kan uitschoppen.
Wilt een andere kleur dan u op de foto ziet, 
neem dan contact op met Lia Eekel.

Voor € 3,50 per paar steunt u een goed doel.
Wilt u sokjes bestellen dan kan dat via e-mail: lia.eekel@gmail.com of per telefoon 040-253 21 75
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Pastoraat ds. S.J.A. Tempelaar 040-262 3104
Algemeen/info mw. M. de Vries-Dix 0165-552 392
Huiskamerdienst ds. S. Freytag
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Troost
"Troost, troost mĳn volk, zegt jullie God,”

Deze woorden van Jesaja 40:1 komen de laat-
ste maanden steeds terug in mĳn gedachten.

Kort en krachtig herhalen ze wat God mensen in 
nood toezegt. Troosten wil Hĳ u en mĳ, wie we ook 
zĳn, wat we ook meemaken.

Door deze woorden word ik er voortdurend aan 
herinnerd dat wij er niet alleen voor staan, ook 
al denken we dat soms wel.

Een poos verblij-
vend op de kleine 
camping waar we 
iedere zomer bij-
komen van alle 
drukte, vonden we 
er dit jaar troost en 
heel veel warmte. 
In deze kleine 

vakantie-gemeenschap van mensen die hier 
vrijwel elk jaar voor korte of langere tijd bivakke-
ren, leven we als in een paradijsje.

Mensen met heel verschillende achtergronden 
die hier ooit toevallig terecht gekomen zijn, 
vinden hier bij elkaar iets heel kostbaars. Me-
demenselijkheid, meeleven en aandacht, je mag 
er zijn. Er wordt veel gelachen en er worden 
geweldige gesprekken gevoerd. Uit die gesprek-
ken blijkt dat de meesten van ons hiernaar op 
zoek zijn. De één in zijn of haar geloof, de an-
der in cursussen of meditatie.

Een aantal mensen is tijdens zijn verblijf op de 
camping heel actief aan het werk. Ikzelf vond 
de rust om te studeren en de inspiratie om stuk-
jes te schrijven voor het Luthers Dagboek van 
komend jaar. Het thema van mijn week is Oculi, 

dat is: “Houdt uw oog 
op God gericht”. Het 
bezig zijn met dit on-
derwerp heeft me 
goed gedaan.

Het meest bijzondere 
aan onze vakantie-
plek is dat hier voel-
baar wordt wat de 
macht van de liefde 
doet. Het maakt niet 
uit of mensen 
kerkelijk meelevend zijn of niet. Ze voelen zich 
aangetrokken door de sfeer die hier heerst en 
door de manier waarop mensen met elkaar om-
gaan.
Daar komt bij dat de hele entourage en verzor-
ging van de camping voor mensen die van al 
deze dingen houden, ook zeer aantrekkelijk 
zijn. Alles bij elkaar is het niet gek dat hier zo’n 
bijzondere plek is ontstaan.

Wij hebben deo volente alweer onze plek gere-
serveerd voor komend jaar. Net als onze cam-
pingvrienden. Tot het zover is, zullen we teren 
op de troost en kracht die we de afgelopen 
zomer hebben ontvangen en ons oog op God 
gericht houden.
Deze prachtige beleving wilde ik graag met u 
delen.

ds. Fia Tempelaar-van Leeuwen
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Na de dankbare berich-
ten van Ghuschik over 

haar zomerkamp 2021 
kregen we nu ook heel blĳe 

berichten van Armine’s zomerkamp.

Armine had een iets oudere groep van 12 tot 
16 jarige kinderen. Achtentwintig jongeren en 
vier leerkrachten hebben dankzij onze bijdra-
ge ook een geweldig leuk kamp gehad. Armine 
schrijft:
Ze waren op een hele veilige plek. (heel belang-
rijk na een oorlog!) waar ze konden zwemmen 
en sporten en leuke spellen spelen.
Ook educatieve excursies en wat als heel be-
langrijk werd ervaren, driemaal per dag een ge-
zonde en lekkere maaltijd, met verse en gezonde 
ingrediënten bereid. Verder geeft ze een opsom-
ming waar het geld aan is besteed:

Eten, vervoer, huur van de verblijfplaats, vier 
spellen, schoonmaak en huishoudelijke spul-
len zoals zeep, afwasmiddel, toiletpapier enz. 
en ook EHBO-spullen. Namens de kinderen, 
ouders en leerkrachten wil ik jullie haar dank-
bare woorden doorgeven. God zegene jullie al-
lemaal en een sterke gezondheid gewenst voor 
jullie allen. En moge Marijke in vrede rusten 
met de zegen van de Armeense families”.
Ook dit kamp heeft de kinderen heel veel ge-
bracht.

Van Ghuschik kregen we een bericht over een 
zwaar getroffen familie, waarvan de vader geen 

werk heeft, de moeder met 
zware hartklachten tobt en de 19-jarige zoon is 
omgekomen in de oorlog in Azerbeidzjan. Ze 
hebben nog twee dochters waarvan het ene 
meisje heel graag een zangopleiding wil volgen. 
Ze heeft talent maar geen mogelijkheden.
Nu hebben de meisjes Ghuschik om hulp ge-
vraagd en zij vroeg ons via het studiefonds haar 
te helpen.
Dat gaan we doen, ze gaat nu met haar zusje 
wonen in Jerevan, naar het conservatorium en 
haar zusje zoekt een baan om hun kamer en 
onderhoud te bekostigen.
Er was geen geld voor kleding en Saskia heeft 
€100,- opgestuurd naar Ghuschik om met ze te 
gaan winkelen.
Het was een feestelijk gebeuren. Ondergoed, 
T-shirts, spijkerbroeken, een sweater en een 
goudkleurige rugzak met schriften, pennen en 
alles wat ze voor het eerste jaar nodig heeft.
Ze stuurden vrolijke foto’s op en Ghuschik was 
diep dankbaar dat ze dit voor dit gezin kon doen.
Bovendien hadden de zusjes een gedenkhoek-
je voor hun overleden broer ingericht.

Wat kun je toch ontzettend veel doen en geluk 
brengen met het geld wat u allen doneert.

Zojuist ontvang ik nog het bericht, dat er weer 
een bedrag bij de Stichting is ontvangen. Giften 
van onze buitendag-collecte en giften van 
gemeenteleden. Tezamen ook weer € 404,-  Ge-
weldig en heel hartelijk dank.

Thea Dik.

Berichten uit Armenië

Agenda
Donderdag 4 nov.	 	 19:45 u.	 KernCommissie vergadering	 mw. Hoyer
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Eindhoven

Koffiebĳeenkomst
Er zĳn weer maandelĳkse koffiebĳeenkomsten 

gepland. Naast het met elkaar bĳpraten zal er 
altĳd ook een onderwerp zĳn waarover we met 
elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Laat u ons weten of u vervoer nodig heeft dan 
proberen wij er voor zorg te dragen dat u wordt 
opgehaald en thuisgebracht. Hiervoor contact 
opnemen met ds. S. Freytag:
via e-mail: ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
of telefonisch: 06 43 955 283

• Donderdag 18 november 10:30  12:30 uur 
in de Dommelhoefkerk

Tot ziens, ds. Susanne Freytag

Op 2 september was dit de eerste vergadering 
van de kerncommissie waar we weer gewoon 

bĳeen konden komen. Alleen de secretaris was 
via een videoverbinding aanwezig, omdat hĳ nog 
op zĳn vakantieadres was.

In de vergadering werd gesproken over een ont-
vangen bericht van de oudkatholieke kerk waar-
in ze voorstellen een Bijbelstudie-groep in het 
leven te roepen. Dit verzoek zullen we mee-
nemen naar de DoReLu-vergadering.
Het volgende agendapunt was het dienstenroos-
ter, met name dat van 2022. Doordat de 
werkzaamheden van ds. Freytag na het emeri-
taat van ds. Boon nu over drie kernen verdeeld 
zal moet worden, kan zij nog maar één keer 
per maand bij ons voorgaan. Dat zou beteke-
nen dat er maandelijks een extra gastpredikant 
zou moeten worden ingehuurd. Verzoek is daar-
om om in de DoReLu-vergadering te bespreken 
of er andere vormen van samenwerking mogelijk 
zijn om dit op te vangen.
In het agendapunt buitendag werden alle ins- 
en outs van de invulling van deze dag uitvoe-
rig besproken.

De Remonstrantse gemeente is begonnen om 
de kerkdiensten te streamen (rechtstreeks op 
YouTube uit te zenden). Aan ons de vraag om 
hieraan mee willen doen. Alle leden van de 
kerncommissie zijn voor, dus met ingang van 
de volgende maand kunt u onze kerkdiensten 
zowel rechtstreeks als achteraf bekijken.

Zoals al aan het begin van dit verslag is vermeld, 
zal naar aanleiding van het emeritaat van ds. 
Boon het werk van ds. Freytag opnieuw moe-
ten worden verdeeld. De kerkenraad heeft be-
sloten dat er eerst een gesprek zal plaats vinden 
met ds. Freytag en vertegenwoordigers van de 
kernen Eindhoven, Nijmegen en Heerlen. Rob 
Schaak zal ons in deze commissie vertegenwoor-
digen.

Als laatste agendapunt werd bepaald naar wie 
de bloemen voor de komende diensten zullen 
gaan.

Tom Tempelaar

Uit de kerncommissie Kerkdiensten 2022

Doordat de werkzaamheden van ds. Freytag na 
het emeritaat van ds. Boon nu over drie ker-

nen verdeeld zal moet worden, kan zĳ nog maar 
één keer per maand bĳ ons voorgaan.
Daarom is vanuit de kerncommissie gevraagd 
om in de DoReLu-vergadering te bespreken of 
er andere vormen van samenwerking mogelijk 
zijn om dit op te vangen.
Uit die bespreking is naar voren gekomen, dat 
we in 2022 voor zover mogelijk de derde zondag 
van de maand te gast zijn bij de Remonstranten. 
Dat is dan een dienst die om 11:00 uur begint.
Elke tweede en vierde zondag houden wij zelf 
een Lutherse dienst om 9:30 uur, waarbij meestal 
op de tweede zondag ds. Susanne Freytag bij 
ons voorgaat. Deze verandering heeft het invul-
len van de zondagsdiensten verlaat en er wordt 
hard aan gewerkt om het rooster in te vullen.
Vanaf de volgende editie van de Lutherroos kunt 
u de nieuwe afspraak vinden in het diensten-
rooster.
Wel kunnen we al vermelden, dat we de vijfde 
zondag van januari 2022 samen met de Dooops-
gezinden en de Remonstranten in Eindhoven 
een muziekdienst willen gaan samenstellen. 
Bespeelt u een instrument en wilt u meewerken 
hieraan, dan kunt u dat doorgeven aan ds. Susan-
ne Freytag.

Dick Eekel
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Een kerk vol Heusdenaren
“Een daverend succes,”

concludeerde Herma Haaksema na het turbu-
lente monumentenweekend in de Lutherse 

kerk. Kunstvesting Heusden organiseerde ook dit 
jaar weer tentoonstellingen op allerlei plekken in 
de vesting. De Nĳmeegse kunstschilder Frank Ta-
renskeen was dit jaar artist-in-residence, wat in-
hield dat hĳ in de anderhalve week voorafgaand 
aan het weekend inwoners van Heusden portret-
teerde. De één na de ander meldde zich bĳ hem 
aan in zĳn tĳdelĳk atelier bĳ Marianne Buĳs.

Het resultaat mocht er zijn: een kerk vol Heus-
denaren, jonge en oud, kleurrijk en snel neer-
gezet in hun karaktervolle trekken. Omdat er 
niet getimmerd mocht worden in ons kerkje 
had Frank Tarenskeen een ingenieus steuntje 
bedacht waarop ieder de portretdoek afzonder-
lijk rustte. Zo leek het vanaf het altaar terug-
kijkend naar de deur echt op een kerk vol mensen.

“Hé, daar loopt een portret…”
De magie begon pas echt toen de levende portret-
ten de kerk binnenwandelden. De een na de an-
der liep herkenbaar rond en posteerde zich 
naast zijn of haar eigen doek. Zo goed had Frank 
hun trekken weten te vatten! Veel Heusdena-
ren bezochten dan ook de tentoonstelling om 
zichzelf, hun familie of buren te bekijken. En 
ze bleven even hangen en nieuwtjes uitwisse-
len met elkaar en met de Lutheranen. Intussen 
tekende de kunstenaar met potlood ter plaat-
se nog enkele portretten, tot tevredenheid van 
de modellen. 

Nog nooit zo druk
Ook veel dagtoeristen kwamen op het initiatief 
af, na de lange saaie covidtijd. Al met al zijn  er 

vele honderden – op zaterdag alleen al 300, en 
zondag was het nog drukker – bezoekers in de 
Lutherse kerk geweest.
Fijn dat we zelf ook aanwezig waren, want een-
maal binnen toonden de bezoekers ook belang-
stelling voor de achtergrond van het gebouw, 
onze kerkgemeenschap, het orgel en onze ge-
loofsbasis. Zo konden Herma, Klazien, Ingrid, 
Barbro en Frederik mooi hun Lutherse ei kwijt.

Klazien Laansma

Monumentendag 2021
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Uiteraard vieren we deze dag samen met de 
Hervormde broeders en zusters, waarbĳ de 

lutherse predikant Louisa Vos voorgaat.

In de week voor de eenheid van christenen, 
medio januari, viert ook de parochie Wonderbare 
Moeder het Gebed voor de Eenheid mee, tijdens 
een mooie vesperdienst. Voorgangers zijn Frans 
Willem Verbaas, diaken Albert Soeterbroek en 
een lector (M/V) van Lutherse snit.

Klazien Laansma

Hervormingsdag
en Week voor de Eenheid

Denkend aan Kerst,
zie ik muzieknoten…

Is alles weer normaal? Blĳft het goed gaan? We 
nemen de onzekerheid voor lief en gaan toch 

weer fijne plannen maken voor Kerst.

Het plan van vorig jaar om chocolademelk te 
schenken in de Lutherse kerk bij de Lichtjestocht 
is weer vernieuwd. En natuurlijk gaan we 
proberen weer te zingen. Herma Haaksema 
loopt zich er momenteel letterlijk warm voor 
en samen met onze muzieknestor Jaap Smit zal 
dat ongetwijfeld een mooi setje kerstliederen 
opleveren. Nu nog de zangers! Wie heeft er zin 
in een serie leerzame repetities (met QR-code :)) 
en een mooie uitvoering drie- of vierstemmig 
op zondagmorgen?
Meld je aan bij luthersheusden@gmail.com

Uit de Kern Nĳmegen
We kĳken terug op twee mooie zomerbĳeen-

komsten waarin we de zondagmorgen hebben 
benut voor een geloofsgesprek over dingen die 
ons raken; een over kerkgebouwen en een over 
liederen.

Er zijn bij het koffiedrinken ook verjaardagen 
gevierd en een 57-jarige trouwdag.
Tijdens het Open Monumentenweekend is de 
kerk goed bezocht, door in totaal 132 mensen. 

Op 17 oktober komen we als kern bij elkaar om 
ons te bezinnen op de vraag hoe wij samen kerk 
willen zijn. En op 3 november zijn de dialoog-
tafel waarover u elders meer over kunt lezen. 
Verder is er een pastoraatgroep gestart om de 

predikante te ondersteunen, nu zij minder tijd 
aan de Kern kan besteden.

Sinds een aantal maanden bieden we onderdak 
aan de kerk van de Nazarener, omdat hun ge-
bouw door brand is beschadigd en minstens 
een half jaar niet kan worden gebruikt. We be-
kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Zij 
hebben onder andere een bijbelstudiegroep 
voor mensen die Farsi spreken, waar onze Iraan-
se bezoekers aan deelnemen.

Het herdenken van hen die ons zijn ontvallen 
deden we de afgelopen vijf jaar op de derde 
zondag van november, de laatste zondag dat we 
dienst hebben voordat de advent begint. Dat is 
één week voor de eigenlijke eeuwigheidszondag.
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Begin november is er de landelĳke Week van de 
Dialoog. Ook in Nĳmegen zĳn er dan verschillen-

de ontmoetingsbĳeenkomsten.

Op woensdag 3 november houdt de Lutherse 
kerk in samenwerking met Huis van Compas-
sie en stichting De KIM een aantal dialoogta
fels met als thema; ‘de moeite waard’. De 
bijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur.

Nijmegenaren die elkaar niet vanzelfsprekend 
ontmoeten kunnen zo met elkaar contact ma-
ken en met elkaar van gedachten wisselen over 
wat belangrijk voor hen is in hun dagelijks 
leven. De dialoogbijeenkomsten bevorderen 
respect en begrip voor elkaar en dragen bij aan 
een samenleving waarin mensen met diverse 
achtergronden zich met elkaar verbonden voe-
len.

U bent van harte uitgenodigd in de sfeervolle 
Lutherse kerk die ook een plek in en voor de 
stad wil zijn waar u welkom bent. U kunt zich 
aanmelden bij het emailadres aanmelden@lu-
thersekerknijmegen.nl . Voor meer informatie 
kunt u bellen met stichting De KIM 06-15150061.

We hopen dat u ook deel wilt nemen aan deze 
dialoog met andere Nijmegenaren. Het gaat om 
een verdiepend gesprek met mensen die we 
(nog) niet kennen. U kunt ook bijdragen aan de 
komst van zo gemengd mogelijke gespreks-
partners. Wie zou u hiervoor kunnen uitno-
digen: collega’s, buren en andere contacten?

Aan zulke initiatieven die het onderlinge con-
tact versterken in de stad werken we graag mee.

De kerncommissie

Nĳmegen in Dialoog

Dit jaar valt het begin van advent zo 
vroeg dat we op de tweede zondag van novem-
ber, 14 november, in de dienst waarin ds. Susan-
ne Freytag voorgaat de overledenen herdenken, 
een dienst met viering van het Heilig Avondmaal.

Daarnaast houden we op de derde zondag van 
november, de eigenlijke eeuwigheidszondag, 
een dienst waarin dr. Theo Willigenburg voor-
gaat.

De kerncommissie
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Terugblik
De afscheidsdienst van Willem is voorbĳ. Het 

was een fijne dag, waar we met onze kern 
hard aan hebben meegewerkt.

Van te voren hadden we de kerk gepoetst onder 
leiding van Anja en daarna het onkruid buiten 
weggehaald. We hadden een gezellige dag en 
de kerk was spick-en-span schoon en opgeruimd. 
Een verslag van deze dag kunt u eerder in deze 
Lutherroos vinden.

Keety Mulder

Sinterklaastasactie

Zoals jullie misschien nog wel weten hadden 
we vorig jaar een Sinterklaasactie voor kinderen 

in Parkstad die opgroeien in armoede. Voor deze 
kinderen en ouders was het een enorme verrassing 
dat Sinterklaas een rugzak met cadeautjes naar 
onze kerk had gebracht.

Zo kregen ze toch aandacht van Sint en Piet, 
die anders hun deur voorbij waren gegaan. Dit 
jaar willen we daarom wéér 50 kinderen blij 
maken. De kinderen kunnen de rugzakjes op 
3 of 4 december met hun ouders komen ophalen.

Vorig jaar werden we verrast door jullie gulle 
bijdragen voor deze actie en konden we mooie 
cadeautjes in de rugzakjes doen. En ook een 
chocoladeletter en een zakje snoepgoed.

We hopen dat jullie weer enthousiast bij willen 
dragen. Dit kan in de twee collectes voor dit 
doel, maar u kunt uw bijdrage ook storten op 
het banknummer van de 
Diaconie Ev. Luth. Gem. Z-Limburg
NL57 RABO 0373 7110 26
o.v.v. Actie Sinterklaastas.

Keety Mulder

De collectes voor de komende periode zĳn:

• 7 november. Actie Sinterklaastas
• 21 november. Actie Sinterklaastas
• 5 december. Consuminderhuis
In december zorgt het Consuminderhuis 
Parkstad altijd voor voedselpakketten voor 
mensen in Parkstad die dat hard nodig hebben. 
Zo hebben ze toch wat extra met de feestdagen. 
Helpt u mee om dit mogelijk te maken?

Keety Mulder

Collectes
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Bijna dezelfde woorden maar weer 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 vormen een zin en dat is de oplossing.
Stuur de oplossing voor 6 november a.s. in een e-mail met uw naam 
en adres naar: redactie@lutherszuidnederland.nl
Onder de goede inzenders wordt een leuk prijsje verloot.
De winnaar staat in de volgende Lutherroos.

Lutherse Woordzoeker 12

De oplossing van de puzzel uit de vorige editie is:
In vreemde talen spreken.

Uit de goede inzendingen werd de winnaar getrokken:
 Bert van der Borgh uit Eindhoven

Gefeliciteerd! De prijs wordt u toegezonden.

De oplossing voor deze keer is:

Anderhalvemeter
Avondmaalswijn

Baltazar
Bergenopzoom

Boa
Bijbel
Casper
Corona

Dominee
Dommelhoefkerk

Dopen
Driekoningen

Eindhoven
Eredienst

Gebed
Gesprekskring

Giraalcollecteren
Heiligegeest
Hemelvaart

Hervormingsdag
Kerk

Kerkelijkebijdrage
Kerncommissie

Kerst
Kleinebekertjes
Koffiedrinken

Koffieopafstand
Leden

Luthers
Maartenluther

Melchior
Metten

Oecumene
Pasen

Thuisblijven
Uitstorting

Videoviering
Virus

Zomerdiensten
Zondagsbrief

Zoomvergaderen
Zuidnederland
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mw. ds. S. Freytag

 06-4395 5283
St. Jorislaan 14
5611PM Eindhoven

e-mailadres:

  ddss..ffrreeyyttaagg@@lluutthheerrsszzuuiiddnneeddeerrllaanndd..nnll  

Predikant

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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Eindhoven

Dommelhoefstraat 1A
Eindhoven

Aanvang 9:30 u.
(tenzij anders vermeld)

24 okt. - 21e z. na. Trinitatis
ds. J. van den Brink [Eindhoven]

31 okt. - 22e z. na Trinitatis
Hervormingsdag [DoReLU] 

ds. S. Freytag
Aanvang 10:30 uur [LET OP Wintertijd]

14 nov. - 24e z. na. Trinitatis
dr. T.H.M. Akerboom [Nijmegen]

21 nov. - Eeuwigheidszondag
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal
Herdenking overledenen

28 nov. - 1e Advent
DoReLU-dienst

ds. W.J.H. Boon [Heerlen]
Aanvang 10:30 uur

5 dec. - 2e Advent
DoReLU-dienst

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

Heusden

Putterstraat 32
Heusden

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

31 okt. - Hervormingsdag
in Catharinakerk

ds. L.E. Vos [Zwolle]

14 nov. - 22e z.n. Trinitatis
ds. M.J.A. Schulz [Nuenen]

28 nov. - 1e Advent
drs. E.E. Aarsen-Schiering [A'dam]

12 dec. - 3e Advent
drs. E.E. Aarsen-Schiering [A'dam]

KERKDIENSTEN
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Bergen op Zoom

maandag 13 december 

dienst in het koor van de Gertrudiskerk
Kerkstraat 7, Bergen op Zoom

Aanvang 13:30 uur

Zuid-Limburg

Meezenbroekerweg 70
Heerlen

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

24 okt. - 21e z. na Trinitatis
pastoor P. Coemans

7 nov. - 2 na laatste z. na Trinitatis
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

21 nov. Eeuwigheidszondag
ds. P. Akerboom-Roelofs

5 dec. - 2e Advent
H. v.d. Born

Nĳmegen

Prins Hendrikstraat 79
Nijmegen

Aanvang 10:00 u.
(tenzij anders vermeld)

31 okt. Hervormingsdag
andere bijeenkomst

7 nov. - 22e z. na Trinitatis
hr. Th. van Driel

14 nov. - 23e z.n. Trinitatis
ds. S. Freytag

met herdenking overledenen en 
viering Heilig Avondmaal

21 nov. - Eeuwigheidszondag
dr. T. v. Willigenburg

5 dec. - 2e Advent
ds. S. Freytag

KERKDIENSTEN
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lutherszuidnederland.nl


