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Van de Redactie
Bij de laatste afwerking van deze editie van 
de Lutherroos werden er weer nieuwe beper-
kingen opgelegd door de regering.
Dat betekend, weer dat 
verschillende activiteiten 
die vermeld worden mis-
schien niet door kunnen  
gaan.

Het rode stempel “Onder voorbehoud” laten 
we niet meer bij elk evenement apart zien. 
Simpel omdat we op dit moment geen overzicht 
hebben over de gevolgen van de maatregelen 
voor de kerk.
Houdt u voor alle bijeenkomsten de website 
en de nieuwsbrief in de gaten voor de laatste 
informatie.

Dan nog even een artikel van de vorige editie:

De werkzaamheden van ds. Freytag worden 
nu, na het emeritaat van ds. Boon, over drie 
kernen verdeeld. In DoReLu-verband in Eind-
hoven is gesproken over een verdere samen-
werking met Do en Re om dit op te vangen.
Uit die bespreking is naar voren gekomen, 
dat de lutheranen in 2022 in Eindhoven 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.
De derde dienst in februari blijkt dan al meteen 
echt samen. De lutheranen hadden reeds een 
predikant en de Remonstranten nog niet. Nu 
gaat ds. Boon voor in de dienst van de Remon-
stranten en wij gaan er te gast.

Maar voor het januari is willen wij als 
redactie alle lezers en lezeressen een 
mooie feestmaand december toewensen 
en een heel gezond 2022 waarin we 
hopen steeds minder problemen te 
ervaren met het coronavirus.

Mede namens Martin de Groot,  
Dick Eekel
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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 10 januari 2022.
Die editie geldt voor de periode
van 6 februari - 3 april 2022.
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Meditatie:

EEeenn  nniieeuuww  ggeebboorreenn  kkiinndd

D
e  geboorte  van  een  nieuw  mensen
kind  is  altijd   weer  een  wonder.  Elke 
dag,  elke  nacht  worden  er  kinde
ren  geboren.  Elk  mens  is  een  keer 

geboren.  Toen  ik  na  een  geboorte  van  een  van 
mijn  dochters  weer  op  straat  liep,  verbaasde 
ik  mij   er  over  dat  het  leven  van  alledag  gewoon 
was  doorgegaan.

In ons leven was een wonder gebeurd: de 
geboorte van een kind. Drie keer heb ik het 
wonder mogen meemaken het leven te 
schenken aan een nieuw mensenkind.

Elk nieuw geboren kind herinnert ons er-
aan dat leven niet ten einde gaat maar leven 
is altijd ook weer een nieuw begin. Elk 
nieuw geboren kind brengt iets nieuws in 
deze wereld en laat ons alles weer opnieuw 
beleven. Hoe het kind alles voor het eerst 
leert en ervaart, voelt, ziet en begrijpt.

Ons is een kind geboren. Dat is kerst en dat 
draagt in zich het beeld van een nieuw be-
gin. God komt met iets nieuws, Zijn nieuws 
in onze wereld.

Kerst herinnert ons ook aan de geborgen-
heid die onze jeugd ons heeft geschonken; 
een tijd van vertrouwen in God, de wereld 
en in onze ouders. Maar er zijn ook kinde-
ren die in andere omstandigheden zijn op-
gegroeid, waar het kind niet welkom was, 
eerder een last. Dat tekent je leven.

Dat geldt ook voor Gods Zoon Jezus. Hij 
werd geboren als onwettig kind en dan nog 
in een armzalige stal. Desondanks was 
koning Herodes bang voor dit kleine kind. 
Omwille van Hem heeft hij alle kleine 
jongens in de wijde omtrek van Bethlehem 
laten doden. Gods Zoon is in de wereld ge-
komen, maar de wereld kende Hem niet 
en heeft Hem niet ontvangen. Gods Zoon 
was niet welkom in deze wereld.

Elke kerststal laat dit zien. Elke kerststal 
herinnert aan de nood in de wereld met 
zijn lekkend dak, met de voederbak als wieg 
met daarin het kind in doeken gewikkeld. 
God is midden in onze armoede en nood 
geboren. Geen koninklijke wieg met ve-
lours en satijn omgeven. Nee, het kind ligt 
op stro. Het leven prikt net als dit stro en 
Gods Zoon is even hulpeloos als elk nieuw-
geboren mensenkind.

God kent onze onmacht en zwakten. Om-
dat God in armoede is geboren en de arme 
herders de eersten waren die hiervan 
hoorden, is het vanzelfsprekend om bij de 
voorbereidingen van kerst van dat wat men 
heeft te delen met hen die iets nodig hebben.

Daarom is het een goede traditie om met 
kerst niet alleen ons hart te openen voor 
het kind, maar, ook onze beurs te openen 
om te delen met hen die het minder hebben. 
Het is juist een geschenk van God dat we 
in staat zijn om te delen.

Met het kind in de armzalige stal geboren 
voor ogen kunnen we ons afvragen of het 
dan gepast is om kerst zo uitbundig met 
lekker eten te vieren. Luther vindt van wel.
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Acceptgiro
In deze Lutherroos is een acceptgiro bĳgevoegd 

en bestemd voor alle kosten van het  gemeen-
televen, voor de predikanten, de organisten, de 
gebouwen, het kerkblad en alle activiteiten.

Wij vragen u vriendelijk uw kerk met een ex-
tra bijdrage te ondersteunen. Wanneer een ie-
der naar vermogen bijdraagt, kunnen we als 
gemeente ons kerkelijk werk voortzetten.

De lezers van de Lutherroos van buiten de 
gemeenten kunnen - als u het nog niet gedaan 
hebt - met deze acceptgiro een vrijwillige bij-
drage geven voor de kosten van dit blad. U 
kunt daarbij denken aan het bedrag van € 17,50 
maar meer mag ook.

De bijgevoegde acceptgiro is voor een bijdra-
ge aan de gemeente (o.v.v. 'gift gemeente') of 

voor uw vrijwillige bijdrage aan de kosten voor 
de Lutherroos (o.v.v. gift Lutherroos).

U kunt uw bijdrage ook overmaken aan:
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Neder-
land
NL87 INGB 0001 1373 31 of
NL25 ABNA 0860 1918 42

Uw bijdragen zijn als giften aftrekbaar.

De gemeente heeft een ANBI status.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Irene Oosterveer, kerkrentmeester

In 1538 waren de levensmiddelen zo duur, 
dat er met kerst maar weinig te eten was 
en de kinderen maar kleine cadeautjes 
kregen. Luther heeft in dat jaar gepreekt 
dat geen werelds geschenk zo sterk is dat 
het het hart tevreden kan stellen. Het ei-
genlijke geschenk is dat God ons zo lief-
heeft dat hij voor ons in ons leven is gekomen.

Maar als de tijden beter zijn, dan is het goed 
om met kerst te delen en te vieren. In de 

bijbel zegt de engel te-
gen de herders ‘Ik kom 
jullie goed nieuws bren-
gen dat grote vreugde 
betekent voor heel het 
volk’. Met kerst moet 
men blij kunnen zijn.

Natuurlijk kunnen we 
niet op commando blij 
zijn. Maar we kunnen er 
voor zorgen dat we het 
voor onszelf en anderen 
zo gezellig mogelijk 
maken, waardoor we de 

deur voor de vreugde wijd open zetten zodat 
ze de kans heeft om bij ons binnen te komen..

Daar hoor het samen en goed eten voor 
Luther gewoon bij. Luther zegt het zo tref-
fend: “Als onze Here God een goede grote 
snoek mag maken en ook goede rijnwijn, 
dan kan ik ze vast ook wel eten en drinken."

Een goede kerst gewenst.
Susanne Freytag
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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.

Theologie

Ik wil je een juiste manier laten zien om theologie 
te studeren, omdat ik me erin heb geoefend. Waar 
je deze manier bewaart, zul je zo geleerd worden 
dat je zelf (waar nodig) boeken kunt maken die net 
zo goed zijn als die van de (kerkelijke) vaderen en 
de concilies. Net zoals ik (in God) zonder arrogan-
tie en leugens durf op te scheppen dat ik niet infe-
rieur wilde zijn aan veel vaderen als het ging om 
het maken van boeken. Over het leven zou ik trou-
wens niet zo kunnen opscheppen. En dat is de manier 
die de heilige koning David leert in Psalm 119 (on-
getwijfeld hebben alle patriarchen en profeten de 
theologie ook zo beoefend). Daar vind je drie regels, 
rijkelijk geïllustreerd door de hele psalm. En ze 
worden genoemd: oratio (gebed), meditatio (medi-
tatie), tentatio (beproeving).
Woord vooraf, 1539; Duits; WA 50, 658,29–659,4

Luthers korte en Bijbelse samenvatting van de 
studie theologie in de woorden oratio – meditatio 
– tentatio vinden wij in bijna alle leerboeken 
van Lutheranen in de 16e en 17e eeuw terug. 
Luthers' leerlingen en opvolgers voelden het 
aan dat Luther daarmee de essentie van de theo-
logie had benoemd: veel belangrijker dan theo-
logie als een soort leer is het leven als theoloog.

Luther speelt echter met zijn lezer. Academici 
hebben nu eenmaal de neiging om geleerd te 
willen worden, of het liefst boeken (of artike-
len) te schrijven. Deze soort van geleerdheid 
past echter niet bij de theologie. Theoloog word 
je niet door de prestaties die je zou kunnen leve-
ren, maar door bezigheden die nooit ophouden: 
Bidden, de Bijbel lezen en toetsen of jouw ge-

loof krachtig genoeg is om ook in 
tijden van beproeving (tegenspoed, 

aanvechtingen) je er doorheen te kunnen dra-
gen – daarin bestaan de bezigheden van een 
theoloog.

Wanneer Luther het gebed aanbeveelt dan doet 
hij dat uit de ervaring dat de mens in het ge-
bed zich plaatst voor het aangezicht van God. 
Op die manier wordt de mens zich zelf bewust 
dat hij in een relatie met God staat. En juist in 
het gebed geeft hij aan deze relatie vorm. Wat 
een opluchting dan, dat Jezus ons het Onze Va-
der  gegeven heeft, waarmee God ons wil aan-
moedigen Hem als vader en niet als heerser, 
rechter, partner, aan te spreken! De relatie van 
een christen tot zijn God is dus de relatie van 
een kind tot zijn vader. Het gebed moet ons te-
gelijkertijd open stellen voor de verwachting 
dat wij in de Bijbel iets zouden kunnen horen 
wat wij elders niet kunnen horen, een echte 
openbaring dus, waarachtig nieuws.

De enige bron om God te leren kennen en dus 
ook een goede relatie met Hem op te bouwen 
is de Bijbel. Luther heeft geen dogmatische 
leerboeken geschreven, niet eens over de 
rechtvaardigingsleer. Maar hij heeft zijn hele 
leven lang de Bijbel gelezen om achter al de his-
torische verhalen en menselijke woorden heen 
Gods Woord te horen. Dat is meditatie voor Lu-
ther. Anders als het eenvoudige lezen houdt het 
mediteren nooit op.

Volgens Luther vind je steeds weer iets anders 
en belangrijks in de Bijbel hoe vaak je de Bijbel 
ook leest. De Bijbel kunnen wij niet door een 
inhoudsopgave of een leerstellig uittreksel 
samenvatten. Het is een Woord dat aanspreekt, 
geen algemene waarheden vertelt.

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  T  van  het  alfabet.
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De laatste regel (tentatio) is echter de moeilijk-
ste regel. Niemand wil tegenspoed of aanvechtin-
gen beleven. En je kunt je afvragen of dat derde 
onderdeel van Luthers studie theologie echt on-
misbaar erbij hoort. Moeten theologen en 
predikanten ook altijd iets meegemaakt hebben 
dat hun geloof op een heftige manier heeft ge-
toetst?

Zeker is dat mensen die hebben geleerd aan het 
geloof vast te houden ook als het erop leek dat 
er geen goede God is of dat God zich het leed 
niet aantrekt, dat zulke mensen met meer diep-
te, vastheid en geestelijk gezag over het geloof 
kunnen spreken. Want ze weten uit ervaring 
dat de manier hoe zij God hebben leren ken-
nen niet tot vertwijfeling of afkeer, maar juist 
tot vertrouwen en overgave leidt.

Voor Luther was daarom het criterium of een 
theologische leer of uitspraak goed was, een-
voudig de vraag of deze uiting in tijden van aan-
vechting het geloof wel of niet zou kunnen 
ondersteunen. Een leer die dat niet kan zou 
theologisch niets waard zijn. God wil immers 
mensen die op Hem vertrouwen, niet die over 
Hem twijfelen.

Het gebed, de Bijbelmeditatie en het stand-
houden in tijden van aanvechting zijn ook 
oefeningen voor ieder christen. Eigenlijk zou 
daarom een ieder theoloog zijn – als hij maar 
kan bidden, lezen en in God vertrouwen ook 
als Hij voor ons verborgen is en wij geen hulp 
in Hem denken te kunnen vinden.

Markus Matthias

NBV21
Deze grondige revisie van de Nieu-
we Bijbelvertaling uit 2004 is op 
31 oktober door de Remonstranten 
en de Lutheranen in Eindhoven 
in gebruik genomen.
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Vom Himmel hoch da komm ich her
Ik ben een engel van de Heer

In  deze  serie  behandelt  de  predikant  de  liederen  van  Luther  in  willekeurige  volgorde.
Het  is  de  bedoeling  dat  al   zijn  liederen  een  keer  aan  bod  komen.

I
k  ben  een  engel   van  de  Heer,
daal   uit  de  hemel  tot  je  neer
en  breng  een  nieuw  en  mooi  verhaal  
dat  ik  vertel   in  mensentaal’ .

Dit  is  een  bekend  kerstlied  van  Luther  dat  voor 
kinderen  is  geschreven.  Hij   heeft  het  zelf  de  titel  
‘een  kinderlied  voor  kerst’   meegegeven.

Het verhaal gaat dat hij het in 1533 of 1534 ge-
schreven heeft voor het kerstfeest met zijn ei-
gen kinderen. De oudste zoon van Luther 
Johannes was kerst 1534 
acht jaar en de jongste 
dochter Margarethe was 
toen net een paar dagen oud. 
Het lied is in ieder geval in 
1535 voor het eerst in druk 
verschenen.
Eerst gebruikte Luther een 
melodie van een ander lied. 
Pas in 1539 componeerde 
Luther de huidige melodie 
bij dit lied.

Ik vind het iets bijzonders dat Luther aan alle 
mensen denkt. Hij schrijft niet alleen als pro-
fessor wetenschappelijke artikelen voor collega’s 
en verhandelingen voor de goed opgeleide adelij-
ken en burgers, dit lied laat zien dat hij ook aan 
de kinderen denkt bij wat het geloof te vertel-
len heeft. Het geloof, de goede boodschap van 
kerst, is voor iedereen.

Het lied vertelt het kerstverhaal vanuit ver-
schillende rollen. In de eerste vijf coupletten 
spreekt de engel de herders aan om hen op te 
roepen om naar het kind in de stal in Bethle-
hem te gaan.

Voor Luther was het belangrijk wat de 
engel vertelt dat God in Jezus als een 

klein kind is geboren. Dat kind is de Heer Jezus 
Christus, onze God, die ons uit al onze nood 
leidt en uit al ons falen bevrijdt opdat we leven 
in de hemel, voor eeuwig. Dat is de goede bood-
schap van kerst, dat is de goede boodschap die 
de engel verkondigt.

Vanaf couplet 6 worden we allen opgeroepen 
om samen met de herders naar de stal te gaan 
en te zien wat God ons heeft geschonken. Het 
gaat erom dat we onze ogen openen en ons ver-

wonderen over wat we daar 
zien.

In de volgende coupletten 
wordt verteld over het won-
der dat de hoge God in zo 
armzalige omstandigheden 
geboren wordt. Het verschil 
kan niet groter zijn!
In Duitsland is dit een heel 
bekend kerstlied geworden. 
Later verdween gaandeweg 
de titel ‘een kinderlied voor 

kerst’ uit de liedboeken omdat het steeds meer 
een lied voor de hele gemeente is geworden. 
Het lied verscheen ook vrij snel in andere talen 
zo ook in Nederlandse liedboeken, "Van hooch-
de des Hemels coem ick hier" (Hantboecxken 
1565) en "Ik koom van Hoogen Hemels Sael" (Son-
nema 1662).

Met dit lied heeft Luther bijgedragen aan het 
verspreiden van het evangelie van kerst.
Het lied wil ons nieuwsgierig maken op wat 
God ons in Jezus’ geboorte gaat schenken. En 
waar we dat geschenk aannemen daar worden 
we vrolijk van en zingen, dansen en danken God.

Tekst van het lied: zie in kader.
ds. Susanne Freytag

Liederen van Luther
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1. Vom Himmel hoch, da komm ich her.
Ich bring’ euch gute neue Mär,
Der guten Mär bring ich so viel,
Davon ich singn und sagen will.

2. Euch ist ein Kindlein heut’ geborn
Von einer Jungfrau auserkorn,
Ein Kindelein, so zart und fein,

Das soll eu’r Freud und Wonne sein.

3. Es ist der Herr Christ, unser Gott,
Der will euch führn aus aller Not,
Er will eu’r Heiland selber sein,
Von allen Sünden machen rein.

4. Er bringt euch alle Seligkeit,
Die Gott der Vater hat bereit,

Daß ihr mit uns im Himmelreich
Sollt leben nun und ewiglich.

5. So merket nun das Zeichen recht:
Die Krippe, Windelein so schlecht,

Da findet ihr das Kind gelegt,
Das alle Welt erhält und trägt.

6. Des laßt uns alle fröhlich sein
Und mit den Hirten gehn hinein,

Zu sehn, was Gott uns hat beschert,
Mit seinem lieben Sohn verehrt.

7. Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin!
Was liegt dort in dem Krippelein?

Wes ist das schöne Kindelein?
Es ist das liebe Jesulein.

8. Sei mir willkommen, edler Gast!
Den Sünder nicht verschmähet hast
Und kommst ins Elend her zu mir,

Wie soll ich immer danken dir?

9. Ach, Herr, du Schöpfer aller Ding,
Wie bist du worden so gering,

Daß du da liegst auf dürrem Gras,
Davon ein Rind und Esel aß!

10. Und wär’ die Welt vielmal so weit,
Von Edelstein und Gold bereit’,

So wär sie doch dir viel zu klein,
Zu sein ein enges Wiegelein.

11. Der Sammet und die Seide dein,
Das ist grob Heu und Windelein,
Darauf du König groß und reich

Herprangst, als wär’s dein Himmelreich.

12. Das hat also gefallen dir,
Die Wahrheit anzuzeigen mir:

Wie aller Welt Macht, Ehr und Gut
Vor dir nichts gilt, nichts hilft noch tut.

13. Ach, mein herzliebes Jesulein,
Mach dir ein rein, sanft Bettelein,

Zu ruhen in meins Herzens Schrein,
Daß ich nimmer vergesse dein.

14. Davon ich allzeit fröhlich sei,
Zu springen, singen immer frei

Das rechte Susaninne schon,
Mit Herzenslust den süßen Ton.

15. Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron,
Der uns schenkt seinen ein’gen Sohn.

Des freuen sich der Engel Schar
Und singen uns solch neues Jahr.

Vertaling: zie lied 469, gezang 133
en Alle liederen van Luther 4

IIkk  bbeenn  eeeenn  eennggeell  vvaann  ddee  HHeeeerr
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V
an  1 6  t/m  23  januari   2022  staan  we 
tijdens  de  Week  van  gebed  voor  een
heid  van  christenen  stil   bij   de  ster 
van  Betlehem.  Een  licht  dat  schijnt 

in  het  duister  en  de  weg  wijst  naar  Jezus.  Daar
in  ligt  een  oproep  voor  ons  als  christenen.

De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2 vers 2:

"Wĳ hebben (namelĳk) zĳn ster zien opgaan 
en zĳn gekomen om Hem te aanbidden."
Volgens Matteüs 2 vers 1 tot 12 is de verschijning 
van de ster een langverwacht teken van hoop.
Deze brengt de magiërs uit het Oosten, ook wel 
bekend als wijzen of koningen, naar de plaats 
waar de Redder wordt geopenbaard. De ster is 
een geschenk, een teken van Gods liefdevolle 
aanwezigheid voor alle men-
sen. De stralen leiden de 
wijzen en met hen alle men-
sen, naar het grotere licht: 
Jezus. Als het licht van de we-
reld is Hij in onze duisternis 
gekomen. Hij ging door het 
duister heen toen Hij "om-
wille van ons zichzelf vernederde en gehoorzaam 
was tot in de dood" (Filippenzen 2 vers 8).

Dit deed Hij om voor ons de weg naar de Vader 
te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden ken-
nen en door Hem eeuwig zouden leven.

Van oudsher staan de magiërs symbool voor de 
verschillende volken op aarde. Ze komen uit 
verre landen en vertegenwoordigen verschillen-
de culturen. Maar ze worden gedreven door 
hetzelfde verlangen om de pasgeboren Koning 
te zien en te leren kennen. Ze komen samen 

om Hem te aan-
bidden. Zo ver-
beelden de magiërs 
de eenheid die God 
voor alle volken 
wenst.

Christenen zijn door 
God geroepen om die 

eenheid tot stand te brengen en om zo een teken 
te zijn voor de wereld. Afkomstig uit verschillen-
de landen, culturen en talen ondernemen zij 
een gemeenschappelijke zoektocht naar Christus 
en delen in het verlangen om Hem te aanbidden. 
De taak van christenen is dan ook om als deze 
ster te zijn. Als wij op Christus wijzen, kan God 
door ons eenheid onder mensen bewerkstelligen.

Het materiaal voor de Week van gebed voor 
eenheid is dit jaar voorbereid door christenen 
uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare 
gemeenschap leven zij in een regio waar spannin-
gen en gewelddadige conflicten aan de orde van 
de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is.

Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een 
hemels licht nodig om de volken daar te leiden. 

De ster van Betlehem is 
een teken dat God met zijn 
volk meegaat, hun pijn 
voelt, hun geschreeuw 
hoort en hen compassie 
betoont.

Maar ook in veel andere 
delen van de wereld lijden onschuldige men-
sen onder geweld, onrecht en onderdrukking. 
In die omstandigheden zoeken mensen naar 
een teken dat God met hen is. Ze zoeken de pas-
geboren Koning van zachtmoedigheid, vrede 
en liefde. Maar waar is de ster die de weg naar 
Hem wijst? Ook in dit opzicht is het de roeping 
van de kerk om als de ster te zijn en mensen te 
wijzen op Christus, die het licht van de wereld 
is. In woord en daad zijn christenen geroepen 
om de weg naar Christus te verlichten, zodat 
Hij opnieuw voor de volken zichtbaar zal worden.

Door verdeeldheid onder christenen wordt dat 
licht echter verduisterd, waardoor anderen de 
weg naar Christus niet kunnen vinden. Omge-
keerd worden christenen die verenigd zijn in 
het aanbidden van Christus juist een teken van 
de eenheid die God verlangt voor heel zijn schep-
ping.

Week van gebed voor eenheid 2022
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Luchthavenpastoraat
Mist

Er was dichte mist op Eindhoven Airport. Een 
aantal vliegtuigen kon niet opstĳgen of landen. 

Vluchten werden omgeleid of geannuleerd. Het 
was zeer druk in de terminal. Voor veel mensen 
waren de plannen ernstig in de war gestuurd.

Die dag heb ik veel mensen gesproken, in een 
dergelijke situatie zijn ze snel bereid het één 
en ander te vertellen. Een groepje vrouwen, ver-
telde op hoge toon, dat ze drie uur voor piet 

snot in een vlieg-
tuig hadden 
gezeten, en dat 
ze er toen weer 
uit moesten, en 
hoe moet dat nu 
verder. Die wa-

ren boos, ik heb hun 
verhaal aangehoord, 
en sterkte gewenst.

Een ander groepje 
vrouwen zat samen te 
lachen en gezellig kof-
fie te drinken aan een 
tafeltje. Ze vertelden 
dat hun vlucht naar Fa-
ro niet doorging en dat 
ze hadden omgeboekt naar Lissabon. We komen 
in ieder geval in Portugal, als het niet op de ene 
manier is, dan op de andere. Ieder mens re-
ageert anders op tegenslag. De één wordt boos, 
de ander gaat meteen iets regelen. Op het vlieg-
veld, liggen die verschillende reacties onder een 
vergrootglas.

Mirjam van Nie

We leven in een wereld die hunkert naar 
licht in de duisternis. De wereldwijde coro-
napandemie en de economische, politieke 
en sociale crises die daaruit voortvloeien 
hebben dat eens te meer onderstreept. De 
ster die tweeduizend jaar geleden opging, 
roept ons nog steeds om samen op zoek te 
gaan naar Christus en eensgezind Hem te 
aanbidden. Dan zal de Geest onze harten 
veranderen, zodat wij schijnen als licht in 
het duister.
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Wij gaan ervan uit dat u stilzwijgend toestemming verleend hebt met het publiceren van onderstaande 
gegevens. Indien u uw toestemming wilt intrekken kunt u dit doorgeven aan de redactie.

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

Jarigen in december 2021 en januari 2022

10-dec	 100	 Mw. S.C. de Bruijn- van Dorp	 Heerlen

11-dec	 85	 Mw. K.S.M. Aschemeyer	 Roosendaal

11-dec	 85	 Mw. M.H. Teunissen - Pot	 Wijchen

15-dec	 80	 Hr. J.G.M. Volleberg	 Eindhoven

20-dec	 75	 Mw. M.T.A.M. Rampelt -Bouwman	St.-Oedenrode

21-dec	 84	 Mw. O.J. Kirchheim - Vos	 Brunssum

28-dec	 75	 Mw. I. Jeuken – Smits	 Nijmegen

30-dec	 81	 Hr. H.W. Nieboer	 Bruchem

2-jan	 80	 Hr.R.Spekle	 Ottersum

7-jan	 85	 Hr. P.M. de Kort	 Eindhoven

8-jan	 80	 Mw. H. Moossdorff - Ter Laak	 Gendt

11-jan	 80	 Mw. J.G. de Kruijf	 Nederhemert

11-jan	 81	 Mw. H.G. Kobuttis	 Landgraaf

14-jan	 83	 Mw. E.G. Raat - Verhaaf	 Roosendaal

14-jan	 88	 Hr. J.A. Kuipers	 Nijmegen

15-jan	 91	 Mw. E.B.M.E. Jansonius - Lindman	 Weert

17-jan	 88	 Mw. E.M. Kind	 Putte

28-jan	 92	 Mw. H. Steensma - Heijers	 Nuenen

28-jan	 82	 Mw. A.M. Müller - Grund	 Nunhem

30-jan	 82	 Mw. D.E. van Rooijen - Kraft	 Roosendaal

30-jan	 83	 Mw. K.L.T.G. Oosterdijk - Verhagen	 Nijmegen

31-jan	 83	 Mw. B.E.M. Orthofer - Mävers	 Bergen op Zoom

GGeeffeelliicciitteeeerrdd
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De kerkenraad kwam op 19 oktober via een 
videoverbinding in de eerste nieuwe samen-

stelling bĳeen.

Hij   bestaat  op  dit  moment  uit:
Susanne  Freytag  (predikant),
Coby  Bouwens  (ouderling),
Annemarie  van  Diepen  (diaken),
Keety  Mulder  (diaken),
Irene  Oosterveer  (ouderlingkerkrentmeester),
Rob  Schaak  (diaken),
Tom  Tempelaar  (ouderling),
Marlies  de  Vries  (diaken).

Wichert de Lange was de dagvoorzitter en mr. 
Taco Seinstra was als gast aanwezig.

De kerkenraad is nu nog niet compleet, vooral 
het college van kerkrentmeesters is nog niet 
voltallig. Ter aanvulling zullen in deze ver-
gadering de volgende rondes voor de verkiezin-
gen worden opgestart.

De verkiezingen waren het hoofdonderwerp 
van deze vergadering. Er was in de vorige ver-
gadering verschil van mening over de uitvoe-
ring van de verkiezing en in deze vergadering 
was dit niet anders. Mr. Taco Seinstra gaf aan 
hoe we tot een 2e en 3e ronde verkiezingen zijn 
gekomen.
Oorzaak was het tijdstip van de uitspraak van 
de geschillencommissie, waardoor we een ex-
tra kerkrentmeestervacature dienden aan te 
kondigen. De zgn. 3e ronde. Enkele kerkraads-
leden vonden echter dat we deze vacatures 
moesten combineren, maar mr. Taco Seinstra 
gaf aan dat dit kerkordelijk niet mogelijk was.

In de navolgende stemming werd toen beslo-
ten dat we zowel een 2e als een 3e verkiezings-

ronde zouden houden. Voor de 2e ronde zijn 
twee vacatures met elk twee kandidaten aan-
bevolen en voor de derde ronde is er maar één 
aanbevolene. Die kan dan door de kerkenraad 
verkozen worden verklaard.

Voor de 2e ronde was er nog een kandidaat aan-
bevolen, maar die gaf aan zich te willen terug-
trekken. Dit ging kerkordelijk helaas niet. Maar 
toen twee personen die haar hadden aanbevo-
len hun aanbeveling hadden teruggetrokken, 
kon de kerkenraad besluiten haar niet meer op 
de lijst te zetten.

De verkiezing van de 2e ronde is op het moment 
van schrijven van dit artikel gaande.

Een volgend agendapunt was de pastoraats-
verdeling van ds. Susanne Freytag over de ker-
nen Eindhoven, Nijmegen en Zuid-Limburg. De 
reistijd zal een groot deel van haar tijd gaan in-
nemen. De kernen zullen dus zelf meer moe-
ten gaan regelen om de effectiviteit van de 
predikante te verbeteren. De reguliere ver-
gaderingen zullen in principe in Eindhoven 
plaats vinden, maar zonodig kunnen we altijd 
weer op video vergaderingen terugvallen. Een 
commissie buigt zich over deze verdeling.

De visitatie wil afspraken voor gesprekken met 
ons maken. De secretaris zal daarvoor een datum-
lijst naar de kerkenraadsleden mailen.

De gemeentedag in 2022 staat gepland op 4 
september. De kern Heusden is aan de beurt 
om deze te organiseren.

Tom Tempelaar

Uit de kerkenraadsvergadering



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.

Bedsokken
Voor het diaconaal project van onze gemeente 
zĳn er nu ook warme bedsokken te koop.

Deze bedsokken (één maat [39-42]) worden
met de hand gebreid door Lia Eekel.

De opbrengst gaat 100%
naar de Stichting Kinderhulp Armenië.

Ook deze sokken zĳn zeer geliefd in de 
koude wintermaanden.

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

Voor € 8,00 per paar steunt u een goed doel.
Wilt u 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
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Licht voor de wereld

Opnieuw is een jaar omgevlogen en is de maand 
december aangebroken. Het is tĳd voor de jaar-

lĳkse feesten en onze voorbereidingen daarop. In 
de kerk is eind november de tĳd van voorberei-
ding op Kerstmis al begonnen met de start van 
Advent.

Die voorbereiding bestaat uit “inkeer”. Dat is 
overdenken hoe we in de dagen voor het Kers-
feest tegenover God staan. Wat hebben we op 
ons hart dat we, voordat we kunnen feesten, 
aan God kwijt willen? Willen we danken dat 
we blij en dankbaar zijn voor goede gezond-
heid, kinderen en kleinkinderen, fijne vrien-
den, voor alles dat we nog kunnen doen ondanks 
ouder worden of ziek zijn. En/of willen we ons 
hart uitstorten over onze zorgen om elkaar en 
het dagelijkse leven, ons verdriet om dierbaren 
of verloren gezondheid, onze spijt dat dingen 
soms zo anders lopen dan we gehoopt hadden.

Er gebeurt zoveel in ons eigen leven en in de 

levens van anderen 
vlakbij en veraf. Er is 
nog steeds corona en 
er zijn zoveel con-
flicten met allerlei na-
re gevolgen. En dan 
de  zorgen over het 
klimaat en over de 
aarde en alle levende 
wezens die haar be-
wonen. Er is veel 
nood in de wereld.  
Dat alles laat ons niet 
koud en roept de vraag op: hoe kunnen we aan 
het eind van de maand Kerstfeest vieren?

Terwijl ik dit schrijf schiet me gelukkig te bin-
nen dat alle zorgen, verdriet, wanhoop, luste-
loosheid om alles wat er mis gaat – nu juist de 
redenen zijn, dat we de komst van het licht in 
het donker vieren. Ik bedoel vooral de komst 
van Jezus als licht der wereld, maar ook het 
weer langer worden van de dagen na 21 december.

Als we half januari merken dat het weer langer 
licht blijft, geeft het een 
beetje moed dat we de goe-
de kant op gaan, richting 
voorjaar.  Het licht uit de 
hemel maakt toch de 
schepping en alles wat er 
levensvatbaar is een levens-
behoefte. Denk maar aan 
het scheppingsverhaal dat 
God meteen het licht maak-
te. Dat was niet voor niets. 
Zonder licht kunnen we 
niet leven. Dat geldt voor 
het licht van de zon en voor 
het licht dat Jezus is voor 
de wereld. Het is licht voor 
onze ogen en voor ons hart. 
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Want niet alleen de wereld kan donker zijn, 
maar ook ons hart kan duister zijn.

Om al dat donker te verdrijven hebben we licht 
nodig. Van de zon en van Christus. Licht brengt 
het leven (terug) en dan komen we vanzelf tot 
leven en in beweging en gaan we op pad. Het 
is heel belangrijk open te staan voor het licht 
en daaraan vast te houden. Wegzakken in de 
gedachte dat de winter zo lang duurt en alleen 
maar donker en koud is, helpt mensen de win-
ter niet door. En het licht van Christus heeft 
een werking die de zon niet heeft.

Christus’ licht maakt de relatie van mensen met 
God levensvatbaar. Dat doet ze door alles wat 
tussen God en mensen in staat en hen onbereik-
baar voor elkaar maakt, weg te nemen. Dat 
wordt bedoeld met “Christus kwam om ons van 
zonden te redden”.

Ik schreef net dat we door de komst van het 
licht weer in beweging komen. We worden 
langzaamaan weer levendiger. Het “in bewe-
ging komen door het licht” vinden we ook in 
de evangelieverhalen van Mattheus en Lucas. 
Dat valt op als je de verhalen leest. Rond het 
verhaal van de geboorte van Jezus zijn zoveel 
mensen onderweg. Er was al een volkstelling 
die veel mensen noodzaakte op pad te gaan. Af-
gezien daarvan, waren de drie wijzen uit het 
oosten onderweg naar de plaats waar de 
koningsster die ze volgden, zou blijven staan, 
Er was het bezoek van een engel aan Maria om 
Jezus’ geboorte aan te kondigen, Maria’s logeer-
partij bij Elisabeth. Daarna Maria’s tocht met 
Jozef naar Bethlehem om zich te laten inschrijven 
in het volksregister, de komst van engelen bij 
de herders en vervolgens de zoektocht van de 
herders naar de stal, de wijzen die na hun be-
zoek aan het kind Jezus via een omweg naar 
huis gaan, ze wilden Herodes mijden om het 
kind niet in gevaar te brengen.
Korte tijd later was er de vlucht van Jozef en 
Maria met Jezus naar Egypte om hem daar in 
veiligheid te brengen.

Uit de verhalen over Jezus in zijn werkzame 
leven weten we hoe hij overal rondtrok om zijn 

boodschap over de nabijheid van Gods 
Koninkrijk te verkondigen en zieken te 
genezen. Overal waar Hij kwam, kwamen 

mensen naar hem toe, zelfs in de woestijn volg-
den ze hem. Altijd was hijzelf in beweging en 
bracht Hij anderen in beweging. De beweging 
en al dat leven rond de persoon van Jezus bleven 
door de eeuwen heen, tot op de dag van van-
daag. Daaraan hebben ook wij deel.

En dat is nog niet alles. Wat naast  ‘licht’ en ‘in 
beweging komen’ ook echt bij Kerstmis hoort, 
is zingen. Dat is al zo vanaf het allereerste be-
gin. De eerste lofzang is die van Maria (Lucas 
1:46 e.v.), de tweede van Zacharias -de vader van 
Johannes- (Lucas 1:68 e.v.) en de derde van Sime-
on (Lucas 2:29 e.v.). Ze verwoorden wat de komst 
van Jezus bij deze mensen gedaan heeft. Als u 
ze wilt zingen: ze staan in het oude lutherse 
katern met muzieknoten erbij. En in onze 
liedboeken staan ook mooie liederen die u vast 
zo meezingt. Thuis kunnen we veilig zingen.

Lieve mensen, we weten niet of we dit jaar 
samen in de kerk kerstfeest kunnen vieren. Dat 
zou het fijnste zijn. Als we door de omstandig-
heden niet samen kunnen komen, kunnen we 
misschien thuis  zelf het kerstverhaal (Lucas 2) 
en kerstliederen zingen (of lezen). Het zal an-
ders dan anders zijn, maar we kunnen er wat 
van maken in de overtuiging dat we ook nu niet 
alleen staan en we in Christus’ naam met elkaar 
verbonden zijn.

Tot slot wens ik u allen een troostvolle adventstijd, 
een gezegend kerstfeest en een goede jaarwis-
seling toe. Blijf gezond en vrolijk. Hou vol.

Ds. Fia Tempelaar
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Pastoraat: 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: hr. R. Schaak 040-848 1149
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Agenda
Woensdag	 1 dec.	 19:45 u.	 Kerncommissie vergadering	 mw. Oosterveer
Donderdag	 9 dec.	 10:30 u.	 Adventsochtend t/m lunch	 mw. Oosterveer
Donderdag	 6 jan.	 19:45 u.	 Kerncommissie vergadering	 Dommelhoefkerk

De kerncommissie kwam bĳeen op donderdag 4 no-
vember. De belangrĳkste zaken die aan de orde 

kwamen, zĳn:

• De invulling van de Eeuwigheidszondag op 21 
november waar we twee overleden gemeente-le-
den uit de kern Eindhoven zullen gedenken. In 
verband met de coronamaatregelen komt het kof-
fiedrinken na de dienst vervallen.

• Beleidsplan. De kerkenraad gaat een nieuw be-
leidsplan opzetten. In verband daarmee zullen al-
le kernen aan moeten geven welke richting ze uit 
willen gaan. Vooral gezien het feit dat de predikante 
nu verdeeld is over drie kernen en minder uren 
beschikbaar heeft per kern.

• Binnenkort zullen wij onze kerkdiensten kun-
nen streamen. Dat wil zeggen rechtstreeks uitzen-
den en wel via YouTube (zoeken naar 
'Dommelhoefkerk'). Ook achteraf bekijken blijft 
tot de mogelijkheden behoren. De installatie is al 
in de kerk aanwezig en de kerncommissieleden 
en andere geïnteresseerden krijgen eerdaags hier-
voor een instructie.

• De Kerstherberg is verschoven naar zaterdag 
18 december.

• Op 9 december is de Adventsochtend bij de fam. 
Oosterveer met lunch. Eenieder is uitgenodigd 
om hier zijn eigen bijdrage aan te leveren zoals 
een gedicht, verhaaltje, muziekstuk of wat uzelf 
te binnen schiet.
• Voor de SLOA vakantieweken kunt u contact 
met Irene Oosterveer opnemen.

• Komend jaar zullen er geen koffieochtenden 
meer zijn. Wel is er elke dinsdagochtend vanaf 
10.00 u. de Dommelbreak. Dan kunt u zo het kerk-
gebouw binnen lopen voor een kopje koffie en 
een gesprek.

• Eind januari zal er weer een DoReLu muziek-
dienst worden georganiseerd. Wie daar zijn muzika-
le bijdrage aan wil leveren, kan contact opnemen 
met Lia Eekel.

Tom Tempelaar

Uit de kerncommissie

Adventsochtend
U bent uitgenodigd op donderdagochtend 9 de-

cember om 10:30 uur voor een gezellige 
adventsochtend. We hopen zeer dat deze 
adventsochtend anders dan vorig jaar dit jaar wel 
live kan doorgaan. 

Wie dat wil kan een verhaal, een gedicht, een 
lied of een voorwerp dat met advent of kerst te 
maken heeft meebrengen. Zo heeft deze och-
tend een gezellig en ook inhoudelijk karakter.

De ochtend wordt geleid door Susanne Freytag. 
We sluiten de bijeenkomst af met een lunch.
Locatie: bij familie Oosterveer,
Leeuwenbeklaan 14, Waalre
Aanmelden: bij Irene Oosterveer,
voorzitter@lutherszuidnederland.nl
of tel. 040-223 0960
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Capella Vesperale, o.l.v. Fred Vonk
Organist Gerard Habraken
Voorgangers: diverse lectoren

Op vrĳdag 24 december om 15.00 u. verzorgt de 
Capella Vesperale voor de laatste maal het 

sfeervolle Festival of Nine Lessons and Carols in 
de Catharinakerk in Eindhoven. Vanwege het 
teruglopend aantal vaste zangers, zal de Capella 
Vesperale na dit muzikale hoogtepunt haar 
activiteiten moeten stopzetten en wordt de Stichting 
Oecumenische Koorvespers ontbonden.

Het Festival of Nine Lessons and Carols heeft 
negen korte lezingen, die door verschillende 
representanten van de kerk worden voorgelezen. 
De lezingen worden afgewisseld met traditionele 
en moderne kerstliederen voor samenzang of 
koor.
Te beginnen met het processielied “Once in 
Royal David’s City” en eindigend met “O come, 
all ye Faithful” en “Hark the Herald Angels Sing” 
met heel feestelijke descants.

Feestelijk orgelspel klinkt voorafgaand en na 
de dienst.

Samenzang  Carols
• O little town of Bethlehem
• God rest you, merry gentlemen
• Unto us is born a Son
• Sing aloud on this day
• Lo! He comes
• O come all ye faithful
• Hark! The herald angels sing

Koor  Carols
• Up! Good Christen folk (Woodward)
• Jesus Christ the apple tree (Poston)
• The holly and the ivy (Walford Davies)
• In the bleak midwinter (Darke)
• Today the Virgin (Tavener)
• The bell carol (Ledger)
• Here is the little door (Howells)
• Verbum caro factum est (Vonk)

Vanwege de mogelijke drukte in het centrum 
raden wij u aan om vroeg te komen, zodat u 
tijdig een parkeerplaats kunt zoeken. De toegang 
is gratis, maar bij de uitgang wordt gevraagd 
om een vrijwillige bijdrage van 5 euro in de 
collectemand te doen ter bestrijding van de 
onkosten.

Informatie over de orde van dienst kunt u een 
week voorafgaand aan de dienst vinden op
  www.capellavesperale.nl.

Stichting Oecumenische KoorVespers Eindhoven 
in opheffing
p/a Anna Blamanlaan 4, 4385 KK Vlissingen. 
secretaris@capellavesperale.nl Tel 06-10801047

Festival of Lessons and Carols in de Cathrien
Vrĳdag 24 december 2021, 15.00 uur
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Na het nagenieten van 
het zomerkamp gaan 

de kinderen weer op school 
hun leventje vervolgen.

Ghuschick is begonnen met aandacht te vragen 
voor het volgende project in het dorp.

De aandacht richt zich op de kerstperiode er 
wordt dan veel aandacht voor de nasleep van 
de oorlog gevraagd, zowel op school als in de kerk.

In  woord  en  daad.
Ghuschick vraagt of we misschien nog wat 
zouden kunnen bijdragen voor gezinnen die 
niets hebben en door de oorlog nog verder 
achter op zijn geraakt.
Ghuschick heeft altijd sterk de behoefte om 
onze toestemming te vragen voor elke bijzondere 
uitgave.

Nu heeft het bestuur besloten haar een potje 
met €100,- te geven voor behoeftige kinderen.
Soms kunnen ze niet naar school omdat ze geen 
schoenen hebben, dan kan Ghuschick à la 
minute dit probleem oplossen.
Daar was ze heel blij mee. Maar er is zoveel 
armoede dat ze haast niets meer durft te vragen, 
omdat ze al zo verwend waren met het geld 
voor het zomerkamp en er nog zoveel nood is.

Het is ook wel treurig dat er zo weinig zonnigheid 
in Gumri is. Gelukkig dat wij, duizenden 
kilometers bij hen vandaan, in ons hart zo 
begaan zijn met deze kinderen en proberen 
d.m.v. een kamp, warme truien en wat lekkers 

met de kerst, wat licht en 
warmte te brengen in hun leventje.

U bij voorbaat dankend voor uw hartelijke 
bijdrage namens de kinderen vanuit het dorp 
Gumri.
Wilt u de kinderen door de winter heenhelpen, 
dan is uw bijdrage hartelijk welkom op de 
rekening van de diaconie-Eindhoven.

Diaconie Luthers Zuid-Nederland inz. Eindhoven.
NL06 RABO 03737 44439 o.v.v. Armenië.

Thea Dik.

Berichten uit Armenië

Verjaardagen kinderen
In december hoopt 

Jonas Garritsen 6 jaar,

Benedikt Walenciak 9 jaar,

en 

Dane Bodelier 7 jaar te worden,

alvast gefeliciteerd!

Week van gebed
voor de eenheid van christenen

De jaarlĳkse gebedsweek vindt plaats van 16 
tot en met 23 januari 2022. Meer hierover vindt 

u op pagina 10-11 van deze Lutherroos.

In  Eindhoven  wordt  er  in  de  week  van  gebed  elke 
avond  een  bijeenkomst  in  één  van  de  deelnemende 
kerken  gehouden.

Eén van de bijeenkomsten zal zo mogelijk ook 
in de Dommelhoefkerk plaatsvinden. De locaties 
staan op dit moment nog niet vast. U kunt het 
overzicht met tijd en locaties te zijner tijd vinden 
op de website en we informeren u hierover via 
onze nieuwsbrief.

ds. Susanne Freytag
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De Kerstherberg
Zaterdag 18 december 2021
van 15-17 uur
Kerkgebouw Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven

De kerstherberg is geen gewone kerkdienst, 
maar een bĳzondere bĳeenkomst in de kerst-

sfeer voor kinderen met hun begeleiders. Dit jaar 
vindt de kerstherberg op zaterdag 18 december 
plaats. 

Kinderen en hun begeleiders zijn van harte wel-
kom. En neem je kennissen en vriendjes en 
vriendinnetjes mee. Er is muziek, we zingen 
kerstliedjes, er kunnen mooie kerstversieringen 
gemaakt worden en er wordt een kerstverhaal 
verteld. 
Natuurlijk is er voor iedereen wat lekkers te 
eten en te drinken.

We vinden het fijn om te weten of je 
komt, zodat we daarmee rekening kun-

nen houden voor de catering en de materialen 
om kerstversieringen te maken. Dus graag een 
berichtje naar ds.freytag@lutherszuidneder-
land.nl of bel 06-42955283 

Tot 18 december! 

De kerstherberg wordt door 
de Lutheranen in 
samenwerking met de 
Remonstranten 
georganiseerd.

Bĳ de diensten
Kerstavond
De kerstavonddienst is een DORELU-dienst en 
wordt georganiseerd door de doopsgezinde 
gemeente. In deze dienst gaat ds. Freytag voor. 
Na deze dienst is er nog gelegenheid bij koffie, 
thee of glühwein in kerstsfeer elkaar te ont-
moeten.

Kerstmorgen
Is een DORELU-dienst die georganiseerd wordt 
door de Remonstrantse gemeente waarin ds. R. 
van Andel voorgaat. Na deze dienst is er koffie-
drinken in de hal.

Zondag  2  januari   –  Epifanie
Dit is een DORELU-dienst die om 10:30 uur be-
gint. De lutheranen organiseren deze dienst. 
Na deze eerste dienst in 
het nieuwe jaar is er koffie-
drinken met oliebollen er-
bij voor een feestelijk 
begin van het nieuwe jaar.

DoReLU:

Muzikale ontmoeting
uw bĳdrage gevraagd

Zondag 30 januari hebben we  opnieuw een 
muzikale ochtend in DoReLu-verband gepland. 

De ochtend begint om 10:30 uur met een korte 
Mette (ochtendgebed).

Na een pauze met koffie en thee vervolgen we 
de ochtend met een afwisselend muzikaal pro-
gramma en het voordragen van korte teksten 
of gedichten. Ook gaan we samen enkele liede-
ren uit het liedboek zingen, zoals b.v. canons.
Bespeelt  u   een  instrument?
Laat  het  dan  klinken  in  de  kerk!
U kunt ook een bijdrage leveren aan deze bij-
eenkomst door het voordragen van een korte 
tekst of gedicht. 
Wilt u iets bijdragen aan deze bijeenkomst dan 
kunt u dit doorgeven aan Lia Eekel of Susanne 
Freytag:
ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
of 06-4395 5283
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Algemeen: mw. H. Haaksema 073-511 7006
Pastoraat/Gastpredikanten: mw. J. de Kruĳf hannydk@planet.nl
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Uit de kerncommissie

Hanny de Kruĳf heeft weer een mooie mix aan 
voorgangers uitgenodigd voor komend jaar. 

We proberen als kerncommissie de taken voor de 
komende tĳd weer zo goed mogelĳk te verdelen. 
Het zou mooi zĳn als ook 2-3 anderen bereid 
zouden zĳn af en toe een kosters- en/of ouder-
lingtaak op zich te nemen. Dat betekent echt geen 
vaste verplichting!

Maar nu is het groepje van drie net te klein om 
te kunnen uitwijken bij onverwachte gebeurte-
nissen.

Begin september 2022 organiseert onze kern 
bovendien de jaarlijkse buitendag voor de he-
le gemeente. Wie heeft er ideeën voor de invul-
ling én tijd/energie voor de uitvoering?

Klazien Laansma

Kerst in Heusden

We gaan er gewoon weer voor dit jaar! Met 
kerstboom en alles.

Weliswaar NIET ZINGEN tijdens de dienst, maar 
alleen het slotlied en daarna Christmas Carols 
in de tuin. Met Glühwein en een lekkere plak 
kerstbrood.

Ook met de grote PKN-gemeente gaan we een 
avond meedoen met de kerstwandeling en 
chocola schenken voor de kinderen.

Klazien Laansma

Wat bindt ons?

Sinds de ontwikkelingen in Nĳmegen in het 
landelĳk nieuws kwamen, worden wĳ ‘Heus-

denaren’ regelmatig gepeild in kerkelĳk Neder-
land over de stand van zaken. Er werd zelfs voor 
onze gemeente gebeden in de gezamenlĳke Hervor-
mingsdienst.

 De geografische spreiding en de culturele ver-
schillen tussen de kernen in Luthers Zuid-Neder-
land maken het niet makkelijk om samen naar 
een oplossing te werken.
Toch is dat onontkoombaar, ook wij moeten 
hoofd en handen inzetten om te zorgen dat we 
uit de impasse komen.

Het gesprek daarover zullen we dan ook gaan-
de houden, in onze eigen kern, na de diensten, 
en met de andere kernen samen en met de ver-
tegenwoordigers van de kern Nijmegen.

Klazien Laansma
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Pastoraat: ds. S. Freytag 06-4395 5283

Coördinatie: prof. dr. M. Matthias 024-848 8744
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Lutherroos  uitgave  2021 7 22

Kort na de publicatie van de jongste grondige 
revisie van de Nieuwe Bĳbelvertaling ging El-

sa Aarsen-Schiering op 17 oktober bĳ ons voor. 
In een enthousiaste preek betoogde zĳ hoe goed 
het is om geregeld te komen met een verbeterde 
Bĳbelvertaling.

Ze refereerde aan het tot stand komen van de 
canon, in zowel de joodse als de vroegchristelij-
ke traditie. Ook toen was er al veel discussie, 
dat blijft erbij horen. Elsa stelt zich als enthou-
siast verzamelaar van allerlei soorten Bijbels 
ondogmatisch op.

Ze nam met ons een paar zeer populaire tek-
sten onder de loep, Johannes 1 en de Goede 
Herder-psalm 23. Hoe ziet die tekst eruit in o.a. 
de Statenvertaling, Goed Nieuws, de Willibrord 
en de oude NBG. De verschillen zijn subtiel 
maar weerspiegelen bij nadere bestudering echt 

De Bĳbel: altĳd weer nieuw

viert met ons de nieuwe Bĳbelvertaling

een ander tijdsbeeld.
Door de vernieuwing die met elke vertaling ge-
paard gaat, worden de verhalen weer toe-
gankelijk voor nieuwe doelgroepen en genera-
ties. En dat is precies de bedoeling…

Het blokfluitensemble van De Lindenberg zal op 
5 december de dienst komen opluisteren. On-

der leiding van Jacqueline Arts-Rutten, muziek-
docent De Lindenberg.

Het blokfluitensemble bestaat al vele jaren. Ooit 
begonnen onder leiding van Joke Claessens, 
daarna geleid door Pip van Steen en sinds dit 
jaar onder leiding van Jacqueline Arts-Rutten. 
Sommige leden spelen al jaren mee, andere spe-
lers zijn net nieuw ingestroomd. Alle soorten 

blokfluiten worden gebruikt: van sopraan tot 
tenor en van alt tot grootbas. Er staat wisselend 
repertoire op de standaard, klassiek maar ook 
modernere muziek. Het ensemble fluit met veel 
plezier en inspiratie elke maandagavond in De 
Lindenberg.

Fuga  van  Bach
Johann Sebastian Bach was een Duits compo-
nist van barokmuziek. Hij wordt be-
schouwd als één van de grootste en 

Muziekdienst 5 december
2e advent
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Uit de Kerncommissie

Op zondag 17 oktober hielden wĳ na de dienst 
ons kerngesprek. Begeleid door zelfgemaakte 

taart, soep en sandwiches, stonden we stil bĳ de 
vraag wat de kerk voor ons betekende.

We gingen in groepen uiteen om met elkaar te 
praten over een moment of een gebeurtenis 
waarop we blij waren met onze kerk. En waarom 
we er blij van werden. Het leverde boeiende 
gesprekken op.

We gaan de uitkomst van dit gesprek gebruiken 
om onze kern nog duidelijker te beschrijven in 
de (Nijmeegse) media. In alle groepen kwam 
naar voren dat muziek in onze kerk belangrijk 
is en ook de verzorgde liturgie. Daarnaast werd 
het feit genoemd dat in deze kerk iedereen 
gelijkwaardig is en dat iedereen erbij hoort.

In het voorjaar gaan we met elkaar bekijken 
welke acties we als kern zullen gaan uitvoeren 
in het komende jaar.

Ondertussen zijn we gestart met een 
pastoraatsgroep (gevormd door Tini van 
Maasbommel, Coby Bouwens en Lilo Dankbaar), 
die onze predikante ondersteunt nu zij na het 
emeritaat van ds. Boon minder uren aan de kern 
kan besteden.

Op 3 november bood onze kerk plaats aan één 
van de Nijmeegse dialoogtafels, bedoeld om 
nieuwe verbindingen te maken met mensen 
die elkaar anders nooit spreken. De sfeer was 
goed en we konden op deze manier weer eens 
nieuwe en andere mensen ontmoeten in ons 
mooie gebouw.

Verder loopt op 
dit moment de 
cursus Leren van 
Luther, die met 
12 deelnemers 
goed wordt 
bezocht.

Helene Stafleu

meest invloedrijke componisten uit de ge-
schiedenis van de klassieke muziek. Fuga 

is Latijn voor fugere, wat vluchten betekent. 
Het is een muziekvorm, ontwikkeld in de 18e 
eeuw, waarin meerstemmigheid en herhaling 
een hoofdrol spelen.

Oi  Dortn
Oi Dortn is een populair Joods lied. De tekst die 
bij het nummer hoort is geschreven in het Jid-
disch. Het stuk gaat vermoedelijk over één van 
de eerste grootschalige emigraties van het Jood-
se volk, op zoek naar een betere toekomst bui-
ten hun geboorteland. De emigratie van 
Russische en Poolse joden naar Amerika bereik-
te een hoogtepunt aan het eind van de 19e eeuw.

Cantique  de  Jean  Racine  van  Gabriel   Fauré
Deze compositie is geschreven door de ne-
gentienjarige Gabriel Fauré en was de kroon 
op zijn muzikale opleiding. Hij studeerde kerk-
muziek in Parijs en werd aangespoord door 
zijn leraar Camille Saint-Saëns om ook te gaan 
componeren. In het schooljaar 1865 deed hij 
mee aan de jaarlijkse compositiewedstrijd van 

de school. Hiervoor schreef hij Cantique de 
Jean Racine en won de eerste prijs.

De oorspronkelijke tekst is geschreven door 
Jean Racine, een beroemde Franse dichter en 
toneelschrijver. Cantique betekent lofzang. De 
ingetogen en hoopvolle muziek weerspiegelt 
de intentie; nederigheid en dankbaarheid ver-
vullen de melodie. Dit stuk wordt ook wel om-
schreven als een muzikaal baken van licht.

Jacqueline Arts-Rutten
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Op zondag 19 december, de 
vierde adventszondag, 

musiceren de Speellieden 
van Gelre in deze dienst. De 
Speellieden van Gelre is een Nĳmeegs ensemble 
voor oude muziek, ontstaan in 1975. De musici 
leggen zich toe op het uitvoeren van muziek uit 
middeleeuwen en renaissance. Daarbĳ wordt 
gebruik gemaakt van kopieën van instrumenten 
uit de tĳd van de uitgevoerde muziek.

In de viering van 19 december spelen en zingen 
zij de volgende adventsmuziek:

Bij de intrede:
Rorate Caeli, introitus voor de 4e zondag van 
de advent van Michael Praetorius (5-stemmig)

Na de preek:
Veni redemptor gentium van Heinrich Finck 
(4-stemmig)

Bij de communie:
Conditor alme siderum van 
achtereenvolgens Guillaume Dufay, 

Ludwig Senfl en Michael Praetorius. (3-, 5- en 
4-stemmig)

Na de zegen:
Nun komm der Heiden Heiland van Johann 
Walther (5-stemmig)

De Speellieden van Gelre zijn:
• Annemarie van Dijk - viola da gamba,
• Karin Elkerbout -- blokfluit, viola da gamba
• Hilde van Houdt - zang
• Leo Quaijtaal - zang, trombone,
• Floris van der Voort - viola da gamba

In deze dienst gaat ds. Susanne
Freytag voor en wordt ook
het Heilig Avondmaal gevierd.

ds. Susanne Freytag en Leo Quaijtaal

De adventstĳd is een tĳd van bezinning op weg 
naar kerst. We nodigen u uit voor een gezelli-

ge en beschouwende bĳeenkomst. De predikante 
zorgt voor een inbreng, met teksten in de advents-
sfeer met daarbĳ gespreksvragen waarmee we 
onderling in gesprek kunnen gaan.

De kerkzaal biedt voldoende ruimte om op een 
veilige afstand van elkaar te zitten en te genie-
ten van koffie, thee of glühwein en lekkere, tra-
ditionele koekjes erbij. Ook zullen er 
adventsliederen klinken. In een tijd waar we 
veel moeten missen is het fijn om op deze wijze 
bij elkaar te komen.
De bijeenkomst is op zaterdag 11 december van 
15-17 uur in de Lutherse kerk
U bent van harte uitgenodigd. U kunt ook ie-
mand meenemen.

Graag aanmelden bij ds. Susanne Freytag:
ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
of telefonisch: 06-4395 5283

ds. Susanne Freytag

11 december

Adventsbĳeenkomst

19 december - 4e advent

Muziekdienst met de Speelliederen
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Week van gebed
voor de eenheid van christenen

De Raad van Kerken Nĳmegen organiseert aan 
het begin van de gebedsweek op 16 januari 

2022 een oecumenische viering.

Voorgangers zijn:
Pastor Joska van der Meer (Ontmoetingskerk)
Diaken Theo van Driel (voorzitter van de Raad 
van Kerken Nijmegen).

U bent allen van harte welkom volgens de dan 
geldende coronaregels!

Deze bijeenkomst vindt plaats in
de Ontmoetingskerk, 
Meijhorst 7033,
6537 EP Nijmegen
en begint om 19.00 uur.

Zondag 30 januari

Andersoortige
bĳeenkomst
Zondag 30 januari  is een vĳfde zondag in de 

maand. Dan houden we in plaats van een ge-
wone dienst een thematische bĳeenkomst.

Op dit moment is de invulling nog niet bekend. 
Laat u verrassen! Wanneer er meer bekend is 
komt dit op de website te staan en wordt u via 
de nieuwsbrief en de mededelingen hierover 
geïnformeerd.

ds. Susanne Freytag

25 december

Kerstmorgen

De kerstmorgendienst zal worden opgeluisterd 
door zang van Hannelore Heuer begeleid door 

het kerkorgel bespeeld door Jos Mineur.

Zij zingt: 'In the bleak midwinter' a capella

en verder met begeleiding van het orgel de 
klassieke kerstliederen:

Ere zij god in onze dagen 
Komt allen tezamen
Stille nacht
Away in a manger

Als het lukt om iemand (zusje/vriend) mee te 
laten zingen ook:
O holy night óf It came upon the midnight clear 

In deze dienst gaat voor: ds. Susanne Freytag

Organist Jos Mineur
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Op 22 oktober zĳn we met een aantal dames op 
stap geweest. Dit betreft dames die altĳd klaar 

staan als er iets moet gebeuren in de kerk te Heer-
len. Het maakt niet uit welke klusjes er gedaan 
moeten worden, ze zĳn er en met veel enthousiasme.

Dat vind ik bewonderenswaardig en een dank-
je-wel waardig om hun dit middagje aan te bieden.

Zo gezegd, zo gedaan. We zijn naar het 
“Museum voor de vrouw” in Echt gegaan. 
Er waren interessante dingen te zien, 
vooral uit het verleden, dat toch wel een 
ieder van ons op een eigen manier aan-
sprak.

Tijdens ons bezoek was er naast de vaste 
tentoongestelde bijzonderheden ook de 
tentoonstelling Stille Kracht. Deze ten-
toonstelling vertelt over het dagelijks 
leven in de Tweede Wereldoorlog. 

Centraal in de tentoonstelling 
staan de verhalen, die werden 

opgetekend uit de mond 
van overlevenden, man-
nen en vrouwen uit Lim-
burg, die de oorlog als kind 
of jongvolwassene mee-
maakten. Hierdoor kwa-
men natuurlijk bij enkele 
dames van onze groep al-
lerlei verhalen omhoog.

Tijdens de koffie/thee daarna, met eigenge-
bakken wafels van de restauranteigenaar, brak 
er een gezellig gekeuvel los.
Uiteindelijk hebben we een heel gezellige middag 
gehad, met als hoofdthema DANK JULLIE WEL!!.
Men vond dit eigenlijk voor herhaling vatbaar, 
1 x per jaar met elkaar op stap. Wordt vervolgd 
dus!!

Gerda Boon

Een gezellig “dank je wel”
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Sinterklaastasactie

Nu ik dit schrĳf ben ik druk bezig met de ka-
dootjes voor de Sinterklaastasactie. (verdere 

informatie hierover staat in de vorige Lutherroos)

Het valt niet mee om voor 50 kinderen wat leuks 
uit te kiezen. Maar als ik denk hoe blij de kinde-
ren en hun ouders vorig jaar waren doe ik het 
heel graag! Vorig jaar hebben we ongeveer €15,-
 per kind uitgegeven, maar alles is duurder ge-

worden, ook het speelgoed.
Dus het bedrag, wat we nodig hebben, zal iets 
hoger worden dan vorig jaar.

Ik hoop dat u allemaal al wat gestort of gegeven 
heeft, bent u dit vergeten, het kan nog altijd. U 
kunt uw bijdrage storten op het banknummer 
van de  Diaconie Ev. Luth. Gem. Z-Limburg,
NL57 RABO 0373 7110 26 o.v.v. Actie Sin-
terklaastas.

Keety Mulder

Er is een idee opgekomen om bĳ de zĳ-ingang 
van onze kerk een zgn. Minibieb te zetten. 

Maaaaarr ... hoe komen we aan een leuk en 
praktisch kastje. Dus de brandende vraag van-
uit de kerncommissie is: is er iemand in de 
gemeente die erg handig is om zoiets te maken 
of heeft één van u een oud kastje (liefst met glas 
in de deur/deurtjes) dat u eigenlijk al lang weg 
had willen doen?

Dit is een voorbeeld wat er bedoeld wordt (zie 
foto).
Meer weten wat een minibieb is? Kijk dan eens 
op de website www.minibieb.nl
Op deze manier willen we ook voor de buurt 
iets proberen te betekenen!.

Wijkpresentie
De contacten met de St. Wijkpresentie verlo-
pen nog steeds erg goed. Ook dit jaar is er weer 
besloten om bij hen een lijst op te vragen voor 
kinderen die in aanmerking komen om een 
leuk rugzakje met Sinterklaasverrassingen uit 
te geven. Vorig jaar was dit een groot succes 
met veel blijde kinderogen.

In de vorige Lutherroos heeft u hierover al iets 
kunnen lezen. Er zal 2 x hiervoor in de kerk ge-
collecteerd worden, maar giften zijn natuurlijk 
altijd van harte welkom.(Diaconie Ev. Luth. Gem. 
Zuid-Limburg NL57 RABO 0373 7110 26 o.v.v. 
Actie Sinterklaastas.)

Koffiedrinken
De vraag rees hoe we nu verder gaan met het 
koffiedrinken na de kerkdienst. Er zal toch nog 

geprobeerd worden om hiermee door te 
gaan, maar dan wel de tafels op gepas-
te afstand neer te zetten, iedereen moet 
blijven zitten, er wordt rondgegaan met 
de koffiekan EN de deur van de koffie-
kamer moet opengezet worden.

Nu ds. Boon als predikant van Zuid-Lim-
burg afscheid heeft genomen zullen er 

een aantal dingen gaan veranderen. Ds. Freytag 
heeft dit al toegelicht tijdens het koffiedrinken 
na de kerkdienst op 7 november 2021.

Zij gaat ook huisbezoeken doen in onze regio. 
Zij heeft aan mij een aantal data doorgegeven 
waarop zij de bezoeken kan gaan doen. Enige 
gemeenteleden hebben haar al op bezoek gehad.
De planning hiervoor heb ik op mij genomen.
Denkt u: “dat wil ik ook wel” ds. Freytag eens op 
huisbezoek hebben, dan kunt u contact met 
mij opnemen: tel. 06 3610 9177
of thuistelefoon 0049-2456-507 0318
of via mail: gerda.boon@hotmail.com

Gerda Boon

02-11-2021

Uit de kerncommissie Zuid-Limburg
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Gedurende de pandemie heeft de woordzoekpuz-
zel menig lutheraan even van de straat ge-

houden.
Het aantal inzendingen is de laatste maanden 

flink gedaald en we zijn helaas ook door de 
prijzen heen. De reden dat we deze extra kopij 
vanaf nu gaan stoppen. Helaas.

Martin de Groot en Dick Eekel

De  oplossing  van  de  puzzel   uit  de  vorige  editie  is:
Hervormingsdag  alleen  uit  genade.

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

Gefeliciteerd! De prijs wordt u toegezonden.

19 december: Stichting “De Regenboogboom’. 
Dit is de stichting waar Liny Coenen zich met 
hart en ziel voor inzet. Het is een landelijke 
stichting zonder subsidie, maar met heel veel 
vrijwilligers. Door het hele land bezoeken ze 
ouders en kinderen in ziekenhuizen, Blijf van 
mijn Lijf huizen, moederhuizen, scholen en 
thuis. Ook bezoeken ze senioren die het moeilijk 
hebben of eenzaam zijn.

Net als de vorige jaren collecteren we weer voor 
dit mooie doel, zodat er wol gekocht kan worden 
voor de vrijwilligers die daarvan droomdekens 
kunnen breien en ook voor de vrijwilligers die 
kristallen en cd’s uitdelen en op scholen 
voorlichting geven. Meer informatie over deze 
stichting vindt u op www.regenboogboom.nl

25 december: Kerstcollecte van Kerk in Actie. 
Geef licht aan de vluchtelingenkinderen in 
Griekenland: Een gammele tent, extreme kou 
of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek 
aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire 
voorzieningen. Maar het ergst van alles: de 
uitzichtloosheid, het jarenlange wachten. Dat 
is de realiteit waarin duizenden kinderen in de 
Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij 
gunnen hen een beter leven. Daarom: Doe Mee!!!!!

9 januari: Leger des Heils: Het Leger des Heils 
is er voor de meest kwetsbare mensen in de 
samenleving. Zij geloven, net als wij, dat iedereen 

er toe doet. Ze zijn er voor mensen zonder 
helper. Ruim 10.000 professionals en vrijwilligers 
doen dat vanuit het geloof in God.

23 januari: Ned. Luth. Genootschap: gaarkeuken 
in Suriname. De lutherse Kerk in Paramaribo 
helpt hulpbehoevende gezinnen, dak- en 
thuislozen en senioren met voedselpakketten 
en maaltijden. Door corona zijn veel mensen 
hun baan kwijt geraakt en is het leven er niet 
makkelijker op geworden. Wilt u ook uw steentje 
bijdragen aan de afbouw van de gaarkeuken?

U kunt uw bijdragen voor deze collectes ook 
storten op:
Diaconie Ev. Luth. Gem. Z-Limburg,
NL 57 RABO 0373 7110 26
vermeld daarbij het collectedoel.

Keety Mulder

De woordpuzzel is gestopt

Collectes voor de komende tĳd
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mw. ds. S. Freytag

 06-4395 5283
St. Jorislaan 14
5611PM Eindhoven

e-mailadres:

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

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)

DoReLu-Aanvangstĳd 10:30 uur

5 dec. - 2e Advent
DOReLU-dienst

[DO] ds. A-C. Thimm-Stelwagen

12 dec. - 3e Advent
[RE] ds. ??

zaterdag 18 december
DoReLu-Kerstherberg

[LU] ds. S. Freytag
Kinderkerstviering
Aanvang:16:00 uur

19 dec. - 4e Advent
[RE] Minjon v. Bokhoven

vrĳdag 24 dec. - Kerstavond
DOReLu gezamenlijk

[LU] ds. S. Freytag
Aanvang 20:00 uur

zaterdag 25 dec. - Kerstmorgen
DoRELu gezamenlijk
[RE] ds. R. van Andel

2 jan. - 2e zondag na Kerst
DoReLU Nieuwjaarsdienst

[LU] ds. S. Freytag

Heusden

Putterstraat 32
Heusden

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

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

25 dec. - Kerst
ds. B.J.T.M. v. Litsenburg [Eindhoven]

9 jan. - 1e zondag na Epifanie
drs. E.E. Aarsen-Schiering [A'dam]

23 jan. - 3e zondag na Epifanie
Dienst Eenheid v.d. Christenen

in de Catharinakerk
Aanvang 17:00 uur

KERKDIENSTEN



16 jan. - 2e zondag na Epifanie
te gast bij Remonstranten

ds.  n.n.b.
Aanvang 11:00 uur

23 jan. - 3e zondag na Epifanie
drs. J-B Val [Gorinchem]

Aanvang 09:30 uur

30 jan. - 4e zondag na Epifanie
DoReLu- Muziekdienst

[LU] ds. S. Freytag



31 Lutherroos  uitgave  2021 7

Bergen op Zoom

maandag 6 december
drs. J-B Val en ds. S. Tempelaar

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)

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

19 dec. - 4e Advent
ds. H. v.d. Born

zaterdag 25 dec. - Kerst
ds. W.J.H. Boon

9 jan. - 1e  na Epifanie
ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

23 jan. - 3e z. na Epifanie
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

13 feb. - Septuagesima
ds. A. Hana

Nĳmegen

Prins Hendrikstraat 79
Nijmegen

Aanvang 10:00 u.
(tenzij anders vermeld)

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

met Blokfluitensemble De Lindenberg

19 dec. 4e Advent
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal
muziek van de Speellieden van Gelre

zaterdag 25 dec. Kerstmorgen
ds. S. Freytag

met zang van Hannelore Heuer

2 januari - Epifanie
ds. H. Allewijn

16 januari  - 2e zondag na Epifanie
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

30 januari - 4e zondag na Epifanie
Andere Bijeenkomst voor en door 

gemeenteleden

6 februari - laatste na Epifanie
ds. B. Heubeck-Duijts

20 februari - Sexagesima
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

KERKDIENSTEN
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