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Van de Redactie
Voor de redactie is elke keer weer een klus al-
le kopij bijeen te brengen en het blad op te 
maken. Voor ons is het dan vaak een verras-
sing wat en hoeveel kopij er rond de kopij in-
leverdatum vanuit de kernen wordt 
aangeleverd.

De coronatijd heeft naast alle narigheid ons 
ook iets nieuws geleerd. We hebben allemaal 
moeten leren dat we ook via het beeldscherm 
met elkaar kunnen vergaderen. Dat heeft nu 
ook weer zijn voordelen voor zo een uitge-
strekte gemeente als de onze. We kunnen nu 
heel gemakkelijk zonder te reizen van huis 
uit met elkaar overleggen.
Deze editie hebben we in een overleg van 
redactieleden vanuit (bijna) elke kern samen 
kunnen voorbereiden.
De redactieleden uit de kern weten wat er in 
hun kern speelt en kunnen leden uit hun 
kern vragen bijdragen te schrij-ven en deze 
op tijd in te leveren.

Zo is er weer een mooi, informatief en goed 
gevulde Paaseditie ontstaan.

Wij wensen u veel leesplezier
Namens de redactie
Martin de Groot

Bĳ de Voorplaat

Terwijl het wereldnieuws wordt beheerst 
door de oorlog in Oekraïne vieren wij de 
aanloop naar Pasen, de Opstanding uit de 
dood.
In de kerk in Nijmegen stond tijdens de 
tv-opnamen voor het programma Petrus-in-
het-land een kleiner model van het “The 
Passion”-kruis.
Rare wereld.
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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 en redactie Eindhoven)
Susanne Freytag (predikant)
Coby van Dam-Bouwens (redactie Nĳmegen)
Gerda Boon (redactie Zuid-Limburg)
Martin de Groot (eindredacteur, lay-out en productie)

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 25 april 2022.
Die editie geldt voor de periode
van 22 mei - 3 juli 2022.
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Het Nederlands Luthers Genootschap, samen 
met de Lutherstichting, doet een dringende 

oproep voor donaties om de kerken en mensen in 
Oekraïne te ondersteunen. Na de Russische inva-
sie in Oekraïne is steun voor de mensen in Oek-
raïne die op de vlucht zĳn of in shelters zitten, heel 
hard nodig. Velen zĳn verdreven van hun thuis en 
zoeken elders veiligheid. Er is een enorme be-
hoefte aan primaire levensvoorwaarden: water en 
eten.

Uw donatie aan het Nederlands Luthers Genoot-
schap gaat rechtstreeks naar de Lutherse Wereld-
federatie. De LWF coördineert niet alleen de hulp 
aan kerken en mensen in Oekraïne, maar ook de 
humanitaire hulp in de buurlanden Polen, Slo-
wakije, Roemenië en Hongarije via de lutherse 

kerken aldaar voor iedereen die dat nodig heeft.
‘Deze steun is van levensbelang voor alle mensen 
die een schuilplaats zoeken tegen geweervuur en 
bombardementen,’ zo zegt secretaris-generaal 
Anne Burghardt van de LWF. ‘Elke donatie telt.’

De lutherse kerk in Oekraïne en haar diaconale 
organisaties, evenals die in de buurlanden, bie-
den hulp waar mogelijk. Pastoraal, psychisch, en 
heel praktisch. Er worden noodpakketten uitge-
deeld, schuilplaatsen geregeld, er wordt basale 
medische hulp geleverd.

De kerken vragen om financiële steun en di-
plomatieke ondersteuning. In de buurlanden Po-
len en Hongarije hebben lutherse bisschoppen 
hun kerkgemeenten opgeroepen om vluchtende 

mensen uit Oekraïne warm welkom te 
heten en te helpen waar mogelijk. 

U kunt uw bijdrage overmaken op:
NL28 INGB 00000 43360
tnv Nederlands Luthers

Genootschap, Woudrichem,
onder vermelding van:

‘Steun Oekraine’ 

op de vlucht en in shelters

Steun voor mensen in Oekraïne hard nodig

Voor meer informatie:

Praxedis Bouwman,
voorzitter Nederlands Luthers Genootschap

voor In- en Uitwendige Zending:

email: praxedisbouwman@praxedisproducties.nl
telefoon: 06-21583982
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Verklaring
van de Lutherse Wereldfederatie

De Lutherse Wereldfederatie is diep geschokt 
door de Russisch militaire aanval op Oek-

raïne. Het conflict is een gevaarlĳke kant op-
gegaan met verlies van levens, gewonden, ver-
nieling van eigendom, van vluchtende mensen 
en enorm hoge spanningen in Oekraïne, in de 
regio en in heel Europa.

Als Christenen zijn we geroepen om bood-
schappers van vrede te zijn: ‘Zalig de vredes-
tichters, want zij zullen kinderen Gods ge-
noemd worden.’ (Matteüs 5:9).
Daarom veroordelen wij geweld in iedere ver-
schijningsvorm.

We roepen op tot een onmiddellijk staakt het 
vuren en herstel van de vrede.

Alle partijen in dit conflict moeten mensen-
rechten, internationaal en humanitair recht 
respecteren. Burgers en burgerlijke infra-
structuur moet worden beschermd.

We roepen op voor wereldwijde solidariteit 
met de betrokken mensen in Oekraïne, inclu-
sief zij die op de vlucht zijn en met spoed 
humanitaire hulp nodig hebben. We roepen 
regeringen op om grenzen open te houden en 
zij die vluchten voor de vijandigheden welkom 
te heten.

We roepen op om de kerken in Oekraïne en in 
de buurlanden die assistentie verlenen te steu-
nen om die hulp, in de vorm van basisbe-
hoeften, bescherming, pastorale en psychische 
hulp te kunnen bieden.

Vrede moet zegevieren. Menselijke waardig-
heid moet worden verdedigd.

Ds. Anne Burghardt,
secretaris-generaal

van de Lutherse Wereldfederatie
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Meditatie:

Alles komt goed?!

D
it is het thema dat de Protestantse 
kerk heeft gekozen voor de veertig
dagentijd en het is tegelijkertijd ook 
het thema van The Passion in 2022. 

Is dat niet wat overmoedig om dit als thema te 
kiezen? En nu valt dit thema midden in een tijd 
waar door oorlog en geweld onze zekerheden op 
de proef worden gesteld.

Alles komt goed?! De clou van dit thema ligt in de 
leestekens. Kies je voor het vraagteken of voor het 
uitroepteken? Ook boven de laatste dagen van 
Jezus, de weg van laatste avondmaal, verraad, ver-
hoor, veroordeling en kruisiging hing voortdu-
rend de vraag: Komt het nog goed?

Dat verhaal over het lijden en sterven en opstan-
ding van Jezus wordt uitgebeeld en verteld in het 
muziekspektakel The Passion. Dat verhaal vindt 
elk jaar in een andere stad in Nederland plaats; 
dit jaar in Doetinchem. Het bijzondere van dit 
muziekspektakel is hoe daarbij bekende num-
mers uit de popmuziek met de emoties rond het 
verhaal van Jezus lijden en sterven worden ver-
bonden. Dat spreekt mensen aan en raakt hen.

In 2014 werd de vierde editie van The Passion in 
Groningen gehouden. Wat mij toen verwonderde 
was dat veel kerkgangers zo iets hadden van dat 
is niet mijn muziek daar heb ik niets mee. Terwijl 
er tienduizenden op dit evenement afkwamen. 
Ook al is het niet je eigen smaak dan kun je toch 
blij zijn dat dit centrale geloofsverhaal zo groots 
en voor zo velen in je eigen omgeving uitgebeeld 
wordt. Dat gebeuren inspireert mensen.

Soms zijn de kerkleden kleingelovig. Want het 
heeft alle kerken verwonderd dat er na The Pas-
sion in Groningen in alle kerken in de stad op 
Paasmorgen meer kerkgangers waren dan in an-
dere jaren.

Het symbool van The Passion, het grote lichtge-
vende witte kruis, stond ook even in één van onze 
kerken, de Lutherse kerk Nijmegen, zoals u op de 
foto op de voorkant kunt zien. Met zijn zes meter 
lengte en vier meter breedte is het een fors kruis. 
Een van de afleveringen van het programma ‘Pet-
rus in het land’ werd daar opgenomen. Het grote 
kruis gaat tijdens de veertigdagentijd mee naar 
elke locatie van dit programma en ter plaatse 
worden gemeenteleden gevraagd tegen wie ze 

zouden willen zeggen ‘Alles komt goed’.

‘Alles komt goed’ dat zeg je tegen iemand 
juist op het moment dat er chaos en onze-
kerheid is. Het zijn woorden die hoop 
willen geven. Maar hoe kun je ‘Alles komt 
goed’ zeggen terwijl we allen weten dat 
niet alles goed komt? Waar haal je de moed 
vandaan om dit te zeggen? Zelfs het leven 
van Gods Zoon, Jezus, loopt dood op de ver-
oordeling en de kruisiging door de mensen.

De moed putten we uit de opstanding. Het 
teken dat Gods stem, dat Gods werkelijk-
heid de werkelijkheid van geweld en dood 
overstijgt en doorbreekt. De opstanding 
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van Jezus laat ons weten dat het leven niet dood-
loopt op de dood maar uitloopt op een leven met 
God. In dat licht – alleen in het licht van de op-
standing – kunnen we zeggen ‘Alles komt goed!’.
 
The Passion
The Passion wordt opnieuw zonder publiek ge-
houden. De uitzending is op Witte donderdag om 
19:30 uur. Uiteraard hopen we dat u op Witte don-
derdag niet voor de buis zit maar aan de uitnodi-

ging van Jezus gehoor geeft en in een van onze 
diensten het heilig avondmaal met Hem komt vie-
ren. Als u toch nieuwsgierig bent geworden naar 
dit programma kunt u het ook terugkijken en het 
programma wordt ook op zaterdag herhaald.

ds. Susanne Freytag

PPaaaassmmoorrggeenn  vvrrooeegg  oopp  ddee  ddooddeennaakkkkeerr

OOvveerr  ddee  ggrraavveenn  kkoommtt  nniieeuuww  ddaagglliicchhtt  
aaaann

DDoooorr  oocchhtteennddsscchheemmeerr  bbrreeeekktt  PPaaaasslliicchhtt  
zziicchh  bbaaaann

OOvveerr  ddee  ggrraavveenn  eeeenn  lleevveennssbbeerriicchhtt
DDaatt  ddee  ddoooodd  oo  zzoo  zzwwaaaarr  iiss  eenn  hheett  

lleevveenn  zzoo  lliicchhtt!!

OOvveerr  ddee  ggrraavveenn  ddaaaarr  kklliinnkktt  nnuu  oonnss  lliieedd
DDee  bbrreeeekkbbaarree  sstteemmmmeenn  vveerrttaalleenn  

vveerrddrriieett..

OOvveerr  ddee  ggrraavveenn  wwoorrddtt  zzoo  PPaasseenn  
ggeessppeelldd

DDee  hheemmeell  hheeeefftt  hheett  oonnss  zzeellff  vveerrtteelldd::

NNiieeuuww  lleevveenn  ooooiitt,,  vvoooorr  wwaatt  nnuu  ddoooodd  
iiss  eenn  ssttooff..

HHeerrsscchhaappeenn,,  hheerrsstteelldd  eenn  hheerrbboorreenn,,  
GGooddllooff!!

FFeerrddiinnaanndd  vvaann  MMeellllee
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Een Luthers (ABC) Prof. dr. Markus Matthias 
(1956) is sinds 2008 

hoogleraar Lutherana aan 
de Protestantse 

Theologische Universiteit 
(PThU) in Amsterdam. Zijn 

wieg stond in het Duitse 
Mainz.

Vergeving

Ben je gestruikeld en kun je van harte zeggen: ik 
heb gezondigd, dan kan God ook zeggen: ik heb je 
vergeven. Als je echter de zonde rechtvaardigt of 
verheelt, ze goed praat of ervan niets wilt weten, 
dan zal Hij zeggen, dat Hij je niet kan vergeven.

WA 44, 503: 2-4 – Lezingen over Genesis, 1535–45: n.a.v. 
Gen 42,28; Latijn.

Met weinig woorden laat Luther zien dat hij – mis-
schien als eerste in de Westerse christenheid – het 
geheim van vergeving gewaar is geworden en on-
der woorden heeft gebracht, zonder vergeving 
theoretisch helemaal te hebben begrepen. En dat 
hij daarmee tegelijkertijd de boodschap van Jezus 
Christus herontdekt heeft. Dat is heel bijzonder. 
Want in de Westerse theologie en wijsbegeerte 
werd pas vanaf het begin van de 19e eeuw een 
theorie van vergeving ontwikkeld, dus een betoog 
erover wat kenmerkend of constitutief voor ver-
geving is, bijvoorbeeld in tegenstelling met ge-
noegdoening. De discussie daarover is trouwens 
nog steeds gaande.

Luther noemt in dit stuk als noodzakelijke voor-
waarde voor vergeving het inzicht in de eigen 
schuld, dus in het eigen tekortschieten tegenover 
iemand anders. Dat inzicht mag niet halfslachtig 
zijn of opgedrongen, maar moet van harte komen.

Halfslachtig is het als ik me in alledaagse situa-
ties verontschuldig, dus juist probeer de schuld 
te minimaliseren, weg te nemen. “Het kan ge-
woon gebeuren, dus maken wij ervan geen 
probleem!” Hetzelfde gebeurt als ik in het alle-
daagse leven mijn excuses aanbied. Want dan ver-
wacht ik alleen maar begrip voor mijn situatie.

Opgedrongen is dat inzicht als mij in de kerk of 
elders verteld wordt dat ik schuldgevoelens moet 
hebben; anders zou er geen redding voor mijn 
zijn. Luther heeft in zijn eigen tijd het boetes-
acrament zo ervaren. Je moest iets opbiechten om 
de vrijspraak te verkrijgen. Een opgedrongen 
schuldgevoel is echter geen inzicht en daarom 
nutteloos. En je hebt niets aan de vrijspraak als 
ze slechts het gevolg van een opgedrongen schuld-
gevoel is.

Opvallend genoeg gebruikt Luther in de tekst 
twee keer het woordje “kunnen” in verband met 
Gods vergeving. God kan alleen vergeven als je 
van harte kunt zeggen: ik heb gezondigd. En als 
jij dat niet kunt doen, dan kan ook Hij niet ver-
geven. De achterliggende logica is niet die van de 
wet of de gerechtigheid, nog gaat het om Gods al-
macht. Nee, God kan niet, omdat vergeving op 
zich berouw veronderstelt. Berouw is geen voor-
waarde die God of wij van de mensen moeten vra-
gen. Het gaat er niet om (in Gods namen) eerst de 
mensen te vernederen om de eigen of Gods groot-
heid en barmhartigheid aan te tonen.

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 V van het alfabet.
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Berouw is noodzakelijk voor ons die wij om ver-
geving vragen omdat wij zonder berouw niet in 
de vergeving kunnen geloven. Hoe zou ik God 
kunnen geloven wanneer Hij me vergeving van 
mijn zonden laat verkondigen als ik van geen zon-
de weet of slechts halfslachtig of opgedrongen 
ervan weet? Waarover hebben wij het dan? Ver-
geving en geloof kunnen alleen waar worden als 
wij ons eigen gebrek, ons eigen falen inzien. Maar 
ook andersom: Hoe meer wij in de vergeving kun-
nen geloven hoe eerlijker en waarachtiger kun-
nen wij over onszelf zijn. Geen schuld immers die 
God niet zou kunnen vergeven.

Wat vergeving is, kan ik slechts ervaren als ik weet 
wat mij vergeven moet worden. Dat vereist diepe 
waarachtigheid, de waarachtigheid van het hart, 
zegt Luther. Dat vereist dus juist de erkenning van 
eigen schuld in tegenstelling tot de poging van 
verontschuldiging. Erkenning van eigen schuld 
is echter moeilijk. Daarmee geef je je prijs aan 
jouw slachtoffer. Je geeft toe dat hij tegenover in 

het gelijk is. Omdat dat zo moeilijk is, hebben wij 
zo weinig begrip voor vergeving. Wij zijn immers 
juist ermee bezig om onszelf steeds in het gelijk 
te stellen en over de ander te triomferen.

Vergeving is iets anders dan rechtvaardiging door 
genoegdoening die in de rechtsspraak gebeurt. 
De rechtsspraak bedoelt op zakelijke manier een 
herstel van de gerechtigheid. De misdaad wordt 
vergoed door een bepaalde compensatie. Daarmee 
wordt de balans van de gerechtigheid hersteld. De 
schuld die door vergeving weggenomen wordt, 

ontstaat echter door het kwetsen van de integri-
teit van een persoon. Iedere inbraak in een huis 
is niet slechts een zakelijke inbraak, maar ook 
een schending van het levensvertrouwen van het 
slachtoffer en daarom een schending van de ge-
boden onaantastbaarheid van de mens. Deze 
schending kan niet hersteld worden en daarom 
moet je de ander om vergeving vragen.

Als wij met Luther be-
grijpen wat het geheim 
van vergeving is, pas 
dan ervaren wij dat het 
geloof een hoog of ver-
heven zaak is, trouwens 
ook niet slechts een 
levensbeschouwing.

Want: als je van jouw ei-
gen zonden en hun 
zwarte van harte weet, 
als je weet, hoe je ie-
mand anders (incl. God) 
in zijn integriteit ge-
kwetst hebt, hoe kun je 
dan geloven dat God of 

een mens je kan vergeven? Hoe meer je van jezelf 
weet, hoe minder zou je op vergeving kunnen ho-
pen. Zou de zonde niet te zwaar zijn? Kan en wil 
God de zonde, die op geen manier te compense-
ren valt, überhaupt vergeven?

Pas dan begrijpen wij iets van de grootheid 
en verhevenheid van vergeving.

prof.dr. Markus Matthias
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Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Uit diepe nood roep ik tot U

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

In een brief aan Georg Spalatin, de biechtvader van 
keurvorst Friedrich de Wĳze schrĳft Luther eind 1523, 

dat hĳ graag een psalmenboek wil dichten, een psalter 
om de dagelĳkse psalmgebeden langs te kunnen gaan 
waarmee Luther zĳn geloofsleven als monnik vulde. Hĳ 
roept daarbĳ de hulp in van Spalatin om naar goede dichters 
zoeken. Luther stuurt als voorbeeld deze vertaling van 
psalm 130 mee.

Deze psalm spreekt 
ons op vele momen-
ten erg aan. “Uit de 
diepste nood, roep ik, 
o, God, tot U!” Is dat 
niet bij uitstek een 
psalm om te bidden 
aan een terminaal 
ziekbed of te midden 
van een oorlog. Hoe 
vaak zal deze psalm 
niet in de privéhuizen 
of de gebedshuizen in 
de Oekraïne gebeden 
zijn de afgelopen tijd.

Toch wil Luther en de Lutherse traditie deze psalm niet 
als een klaagzang laten klinken. De Bijbelse boetepsalm 
doet een appèl op de onverdiende vergeving van God, door 
Luther in de zin van rechtvaardigheidsleer begrepen en 
verdiept.

De belangrijkste zinnen benadrukken dit karakter van 
deze psalm:
„Es ist doch unser Tun umsonst, auch in dem besten Le-
ben“ (Onze eigen werken zijn zonder waarde) en „Darum 
auf Gott will hoffen ich […] und seiner Güte trauen, die 
mir zusagt sein wertes Wort“. (Daarom wil ik slechts ho-
pen op God … en op Zijn goedertierenheid vertrouwen, 
zoals Zijn kostbaar woord ons belooft).

Alle liederen van Luther nr. 19

Aus tiefer Not schrei ich zu dir,
Herr Gott, erhör mein Rufen;

Dein gnädig Ohr neig her zu mir
und meiner Bitt es öffne;

denn so du willst das sehen an,
was Sünd und Unrecht ist getan,
wer kann, Herr, vor dir bleiben?

Bei dir gilt nichts denn Gnad und Gunst,
die Sünde zu vergeben;

es ist doch unser Tun umsonst
auch in dem besten Leben.

Vor dir niemand sich rühmen kann,
des muss dich fürchten jedermann

und deiner Gnade leben.

Darum auf Gott will hoffen ich,
auf mein Verdienst nicht bauen.
auf ihn will ich verlassen mich

und seiner Güte trauen,
die mir zusagt sein wertes Wort.

das ist mein Trost und treuer Hort;
des will ich allzeit harren.

Und ob es währt bis in die Nacht
und wieder an den Morgen,

doch soll mein Herz an Gottes Macht
verzweifeln nicht noch sorgen.

So tu Israel rechter Art,
der aus dem Geist geboren ward,

und seines Gottes harre.

Ob bei uns ist der Sünden viel,
bei Gott ist viel mehr Gnade.

Sein Hand zu helfen hat kein Ziel,
wie groß auch sei der Schade.

Er ist allein der gute Hirt,
der Israel erlösen wird

aus seinen Sünden allen.

Text und Melodie: Martin Luther 1523/24

Liederen van Luther
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Welkom

In de aankomsthal van het vliegveld, staan de af-
halers te wachten. Soms met een spandoek, of 

een rode loper. Daar is veel creativiteit te zien.

Als dan degene die ze verwachten door de 
schuifdeuren komt, volgt er een begroeting. In 
deze tijden van mondkapjes en anderhalve meter 
afstand, zijn er allerlei manieren van begroeting 
te zien. Sommigen doen meteen hun mondkapje 
af, en beginnen te zoenen. Anderen zoenen door 
hun mondkapje heen. Of ze blijven op een af-

standje staan, en bui-
gen naar elkaar.

Wat zou u doen? Het 
hangt natuurlijk af 
van de relatie die je 
met die persoon hebt, 
op welke manier je 
elkaar begroet. In ieder geval, gaat het om men-
sen die blij zijn elkaar te zien, die de ander een 
warm welkom geven. 

Het is vaak hartverwarmend om dat te zien. Ook 
in de ontmoetingen die ik heb, wil ik graag het 
gevoel meegeven dat iemand welkom is. En ze-
ker ook in de gebedsruimte is iedereen welkom. 
Een welkom aan de ander, een welkom aan de 
vreemdeling, in onze tijd is dat niet altijd vanzelf-
sprekend.

Op het vliegveld kom ik die ander, die vreemde-
ling, in levende lijve tegen. Ik doe mijn best die 
met vriendelijkheid te begroeten. Vaak is dat een 

begin, van een 
mooi gesprek.

Mirjam van Nie

In de traditie van onze Lutherse kerk werd deze 
psalm vooral gebeden op boetedagen en bij de 
openbare biecht/schuldbelijdenis.

Het bidden van psalmen krijgt bij Luther een heel 
andere vorm dan van vóór de reformatie. In de li-
turgie van de zondagsmis is het niet de priester, 
de monniken of het koor dat de voornaamste 
plaats kreeg maar de gemeente zelf. Deze weg is 
later ook begaan in de reformatie van Geneve, 
waardoor de psalmen (eigenlijk het psalter, het 
psalmenboek) in ons huidige liedboek een eigen 
plaats heeft gevonden, maar wel als gemeente-
zang. Door het zingen van psalmen en geloofslie-
deren hoopte Luther, dat de mensen zich nauwer 
betrokken zouden voelen bij de inhoud van het 
geloof.

Nog een opmerking:
Wij moeten ons wel bewust zijn, dat de regel “So 
tu Israel rechter Art, der aus dem Geist geboren 
ward, und seines Gottes harre.” door Luthers theo-
logie, die Jezus als het centrum van de Heilige 
Schrift ziet, dus ook van Psalm 130 de juiste theo-
logie van Israël die theologie is, die Jezus aan-
neemt als heiland en redder.

Tegenwoordig ziet de moderne Lutherse theo-
logie, juist door het Joods/Christelijke dialoog, 
hoezeer in psalm 130 de Thora-betrokken theo-
logie van Joodse theologen bedoeld is.

Ds. Willem Boon

Luchthavenpastoraat

4 september
Buitendag in Heusden

Geef je op!
Dit jaar organiseert de kern Heusden de 
buitendag van Luthers Zuid-Nederland.
Geef je nu vast op voor deze feestelijke 
startzondag in en om het vestingstadje.

luthersheusden@gmail.com
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Opnames in Kerk Nĳmegen
voor tv-programma Petrus in het land 
(KRO-NCRV)
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Opnames in Kerk Nĳmegen
voor tv-programma Petrus in het land 
(KRO-NCRV)
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Televisie
Opeens verscheen een app op mĳn mobieltje dat het 

programma “Petrus in het Land” geïnteresseerd was 
in de door mĳ geschilderde kruisweg. Voorstel was om 
tv-opnames te maken in de kerk van de kern Zuid-Lim-
burg te Heerlen.

Meteen heb ik contact opgenomen met Susanne 
Freytag om te vertellen wat er eventueel op ons af-
kwam en of zij hiermee akkoord ging. “Uiteraard” 
was het antwoord. Datums werden uitgewisseld. Uit-
eindelijk werd het een “gezonde” chaos van in-
formatie, die steeds weer veranderde.

Maar uiteindelijk werd het toch 22 februari 2022; 
deze datum werd gekozen wegens het bom-
bardement op Nijmegen en daardoor werden de op-
names verplaatst van Heerlen naar Nijmegen, zodat 
er ook een aantal gemeenteleden van de kern Nij-
megen hun ervaringen van toentertijd konden ver-
tellen. Prima, we zijn één gemeente.

Nadat we in Nijmegen klaar waren, zijn we weer 
huiswaarts gekeerd, want het televisie team be-
staande uit één regisseur (Olaf) en één cameraman 
(Stephan) hadden graag ook nog wat willen draai-
en bij mij thuis. Rond 18.00 uur waren zij bij mij 
gearriveerd en al snel werd de toch al niet ruime 
woning nog krapper, nadat de camera en lampen 
waren geïnstalleerd.

Al gauw concludeerde ik dat in "televisieland" ze 
niks aan het toeval overlaten. Dus kreeg ik nadat 
mij is gevraagd om wat te schilderen, al gelijk enke-
le regieaanwijzingen hoe en waar ik de klodder verf 
op het doek moest laten vallen, en ook welke kleur 
i.v.m. met het contrast. Tevens werd de houding van 
hoe ik het penseel naar het doek toe moest brengen 
uitgelegd en ook moest ik een schets tekenen (die 
al lang geleden af was), maar met wat gummen en 
weer opnieuw de lijntjes te tekenen leek het al snel 
alsof ik hier inderdaad nog mee bezig ben.

Na het zo "natuurlijk mogelijk schilderen" vervolg-
de het 2e gedeelte van het interview en aansluitend 
hebben ze nog wat beelden geschoten van mijn 

werken die in voltallige hoedanig-
heid aan mijn muren aanwezig zijn, 
kortom ... pas rond kwart voor tien 
was er meer ruimte en keerde de 
rust terug in mijn woning ...

Al met al een zeer interessante dag, 
die veel energie kostte, maar erg de 
moeite waard was.

Jouk Boon

Petrus in het land

Petrus in het land is een programma van de KRO-
NCRV en zaterdags op NPO 2 om 17:10 uur te 

zien. Iedere zaterdag maak je kennis met lokale 
kerkgemeenschappen in Nederland. Je ontmoet 
inspirerende voorgangers, ontdekt dat de verha-
len van bĳzondere kerkgebouwen en ziet hoe kerk-
leden in de praktĳk hun geloof handen en voeten 
geven.

Elke zaterdag opent een Protestantse kerk haar 
deuren. Als eerste Lutherse gemeente in deze serie 
werd de Lutherse gemeente Zuid-Nederland 
benaderd voor deelname en waren wij meteen en-
thousiast om mee te werken aan dit programma.
Iedere aflevering heeft een eigen thema, dat door 
de plaatselijke dominee wordt bepaald. Het thema 

voor onze aflevering is: ‘Gedenken’. Daarin het 
verhaal van de herdenking van het bom-
bardement op Nijmegen, waarbij een speciaal ge-
deelte voor Tini van Maasbommel en de 
kruiswegstaties van Jouk Boon. Op 22 februari en 
7 maart waren de opnamedagen in Nijmegen en 
bij Jouk Boon thuis.

Het was vrij intensief voor een ieder die hieraan 
mee heeft gewerkt. Achteraf merk je pas hoeveel 
tijd, werk en energie een TV opname van je vergt. 
En dat voor een programma van ongeveer 20 mi-
nuten. Toch was het erg leuk en heel fijn dat onze 
kerk zichtbaar wordt voor Nederland.

Uiteraard zijn wij heel benieuwd naar het resul-
taat. Deze is/was te zien op:
zaterdag 19 maart om 17:10 - TV zender NPO 2.

Coby van Dam-Bouwens
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Vlak na de tweede wereldoorlog in Hoorn gebo-
ren. Als tweede zoon in het gezin. Kort voor 

mĳn derde verjaardag verhuisden wĳ naar Koog 
a/d Zaan waar ik een fijne jeugd heb gehad.

Vlak voor mijn militaire dienst leerde ik mijn 
vrouw kennen via een Luthers kringweekend in 
maart 1965. Dat is een weekend samen met an-
dere catechisanten over het geloof praten.

Vanuit Zaandam gingen we met vijf catechisanten 
voor dat weekend naar Den Helder. De secretares-
se van de jeugdclub aldaar had ons uit genodigd 
en tijdens dat weekend ontstond de vriendschap. 
Na dat weekend werden er brieven geschreven 
om elkaar beter te leren kennen.

Na ons trouwen in 1969 verhuisden wij als stel 
naar Eindhoven waar ik vanwege mijn studie bij 
de firma Philips ging werken. Na twee jaar op 
kamers verhuisden wij naar een rijtjeswoning in 
Veldhoven. Daar werden ook onze twee zoons ge-
boren. Inmiddels zijn daar ook zes kleinkinderen 
bij gekomen.

Eind 1975 werden wij benaderd met de vraag of 
ik deel wilde nemen aan de kerkenraad van Eind-
hoven. Dat gebeurde en vanaf begin 1976 was ik 
ouderling. Eind 1981 werd ik naar voren gescho-
ven om voorzitter te worden.

Het lukte om de regiogemeente Heusden-Den 
Bosch-Eindhoven vorm te geven 
om daarmee  gezamenlijk een 
fulltime predikant te kunnen 
beroepen. Zodra die “binnen” 
was heb ik het voorzitterschap 
overgedragen en ben uit de 
kerkenraad gegaan om mij in te 
zetten voor het redactiewerk 
van het kerkblad “Luthers Eind-
hoven”.

Van voorzitter naar redactie
Van 1992 tot heden ben ik eind-
redacteur van kerkblad Luthers 
Eindhoven. Meerdere websites 

heb ik door de jaren heen beheerd die uiteindelijk 
zijn geworden tot www.lutherszuidnederland.nl
Heel wat later is door de samenvoeging tot “Lu-
thers Brabant” en kort daarna tot Luthers Zuid-
Nederland het blad onder de oude naam van het 
kerkblad van Nijmegen: “Lutherroos” verder ge-
gaan.

Nu dan weer voorgedragen en gekozen om echt 
weer ouderling te zijn in de grote gemeente Zuid-
Nederland. Gelukkig is het redactiewerk nu ook 
verdeeld over meer mensen, want vijf kernen 
hebben redelijkerwijs ook veel meer informatie 
om met elkaar te delen.

Communicatie is heel belangrijk en daar ga ik 
voor.

Dick Eekel

Nieuwe kerkenraadsleden stellen zich voor

Dirk Jan (Dick) Eekel
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Aanvulling op eerder artikel

Uitvaart(1)

In de editie van de Lutherroos 2022-1 van eind 
januari, stond een artikel over het onderwerp 

“uitvaart”. Omdat de manier waarop dit gevoeli-
ge thema aan de orde is gesteld mĳ en anderen 
in de war bracht en griefde, voel ik de behoefte 
om een aanvulling te geven.

Het artikel begon met een fragment uit een preek 
van Luther over de heiligheid van de overleden 
christen en zijn graf. Wat Luther dacht over de 
uitvaart zelf, heb ik niet kunnen nagaan. Jammer 
want Luther heeft daar vast heel zinnige dingen 
over geschreven. Van begraven moet hij persoon-
lijk en als pastor meer geweten hebben dan hem 
lief was.

Luther’s geloof in de genadige God die in Christus 
mensen hun zonden vergeeft, speelt bij een uit-
vaart absoluut een belangrijke rol.
Als ik er aan denk hoe in andere christelijke tra-
dities bij uitvaarten werd/wordt gepreekt over hel 
en verdoemenis en zondenlast, vind ik Luthers 
theologie van de genadige God een verademing. 
Bij een uitvaart aan Gods genade en vergeving 
kracht en troost te kunnen ontlenen, is voor mij 
een karakteristiek Lutherse vorm van pastoraat. 
Dat God in Christus door het geloof altijd met 
mensen verbonden is in leven, sterven en dood, 
betekent voor gelovigen een groot houvast.

Er zitten aan de “uitvaart” natuurlijk ook prakti-
sche kanten. Uitvaarten zijn duur. Gelukkig leven 
we in een tijd en een land waarin iedereen een 
uitvaartdienst  mag organiseren en leiden. Er 
wordt gezocht naar nieuwe vormen, eenvoudiger 
en goedkoper of juist luxueuzer. Iedere familie 
heeft haar eigen inbreng bij een uitvaart. Alles 
wordt van te voren besproken met de uitvaarton-
dernemer.

Wat iedereen bij een uitvaart wel doet, is dat men 
als familie en bekenden “samenkomt” rond die 
ene speciale overledene. En dat men stilstaat bij 
wie hij of zij was voor de aanwezigen met mooie 
en soms verdrietige herinneringen die de persoon 
proberen recht te doen. Van die persoon moet 
voorgoed afscheid genomen worden, hij of zij 
moet fysiek worden losgelaten. Dat doen mensen 

niet zomaar. Er komt veel emotie en verdriet bij 
kijken. Daar moet zorgvuldigheid geschieden. Vol 
piëteit en respect moet ermee worden omgegaan. 
Een uitvaart is heel confronterend. De eerste da-
gen na een overlijden voelen veel mensen zich 
alsof ze in een kwade droom rondwandelen. 
Tijdens de uitvaart gaat doordringen dat het geen 
droom maar werkelijkheid is.

Als het afscheid goed verloopt dan kan het rouw-
proces van de nabestaanden op gang komen. Door 
het rouwen heen moeten mensen zo goed 
mogelijk weer aan leven proberen toe te komen. 
Wie ze ook zijn, gelovig of niet.
Het helpt als er vrienden en verdere familieleden 
bij de uitvaart aanwezig zijn om de naaste familie 
te steunen.

Het helpt enorm dat we als christenen afscheid 
van onze dierbaren kunnen nemen voor Gods 
aangezicht en dat we ze aan het einde van de 
samenkomst aan Gods liefdevolle ontferming 
kunnen toevertrouwen. In het geloof zijn en 
blijven ze met Hem en ons verbonden. Samen be-
horen we Hem toe. Het maakt daarbij niet uit of 
iemand begraven wordt of gecremeerd.

Als een uitvaart geen kerkelijke setting heeft, vind 
ik dat persoonlijk een gemis. Je zou willen dat ie-
dereen deelt in de troost en nabijheid van God. 
Dat is zo’n houvast. Maar ik vind ook dat je over 
een seculiere uitvaart niet kunt spreken als 
slechts een plechtige manier om van onze doden 
af te kunnen komen. Dat is een onnodige en 
kwetsende formulering die ik hier liever niet had 
gezien.

ds. Fia Tempelaar

Repliek op aanvulling van Fia Tempelaar

Uitvaart (2)

Ik ben dankbaar voor de reactie op mĳn artikel 
Uitvaart in het kader van het Luthers ABC en zou 

het prettig vinden als wĳ vaker over deze kleine 
artikelen van gedachten wisselen.

Het is uiteraard jammer als iemand daardoor in 
de war raakt of gegriefd wordt. Ik kan echter niet 
zien hoe dat door de tekst zelf kon gebeuren. 
Voorzeker staat bijvoorbeeld in de tekst niet 
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Op 2 maart 2022 werd de kerkenraads-
vergadering gehouden in de Dommelhoefkerk. 

Vooraf was er nog een vergadering van de diake-
nen en het consistorie (predikant + ouderlingen). 
De mededelingen daaruit vindt u verderop in dit 
verslag.

Als eerste punt werd de brief besproken van de 
Stichting Behoud Lutherse Kerk Nijmegen met 
klachten over het gebruik van het kerkgebouw 
door de Lutherse kern Nijmegen en de reactie van 
de kerncommissie hierop. Het voorstel om dit in 
een klein comité te bespreken met vertegenwoor-
digers van alle betrokken partijen werd aange-
nomen.

Een ander moeilijk agendapunt was de afgelopen 
verkiezing. Er was een klacht ingediend bij de 
Classicale Commissie Bezwaren en Geschillen 
(CCBG) van de Protestantse Kerk. Die oordeelde 
ten voordele van de klager . Die had bezwaar aan-
getekend dat wij als kerkenraad de aanbeveling 
hadden gedaan om op de vertegenwoordiging 
vanuit kernen te letten.

De commissie oordeelde ook dat we vanwege on-
duidelijkheden bij de kandidaatstelling voor de 
twee rondes een hernieuwde verkiezing moesten 
uitschrijven met drie kandidaten voor twee 
ouderling-kerkrentmeester vacatures. De stem-
biljetten hiervoor heeft u ondertussen al ontvan-
gen.

De verkiezing van dhr. Eekel als ouderling werd 
wel correct bevonden. Hij is dan ook op 13 febru-
ari in de Dommelhoefkerk ingezegend.

Vanuit het consistorie werd gemeld dat het voor 
de predikante bezwaarlijk is dat in elke kern een 
ander model liturgie heeft. Er zal daarom een 
nieuw litrugiemodel worden ontwikkeld die aan 
de kernen zal worden voorgelegd.

Het college van diakenen heeft heeft in haar ver-
gadering de voorzitter, secretaris en penning-
meester functies ingevuld.

Het voorstel van de kerncommissie Nijmegen om 
mevr. Lilo Dankbaar als kerncommissielid te be-
noemen, werd aangenomen.

Omdat de verkiezing van twee kerkrentmeesters 
overgedaan moest worden, is er nog maar één 
tekenbevoegde kerkrentmeester. Bij de onder-
tekening van financiële stukken zijn er echter 
twee handtekeningen nodig. De kerkenraad be-
noemde daarom mevr. Bouwens als tijdelijk 
tekenbevoegd voor het college van kerkrentmees-
ters.

Voorts hadden wij van de communicatiecommis-
sie een terugblik op de coronatijd ontvangen. In 
dit geschrift werden al onze activiteiten uit de co-
ronatijd beschreven, zodat dit was vastgelegd voor 
het nageslacht. Met dank aan de commissie.

Tom Tempelaar

Uit de kerkenraadsvergadering

dat een seculiere uitvaart "slechts een plechtige 
manier [is] om van onze doden af te kunnen 
komen".

Het gaat in deze alinea om een pleidooi voor meer 
aandacht voor het graf, dus voor de overledenen 
met "hun hoop, hun dromen" in plaats van aan-
dacht slechts voor de nabestaanden en hun 
probleem hoe zij zo goed mogelijk weer aan leven 
kunnen komen. Allebei zijn belangrijk.

Verder wordt in de tekst niet gezegd dat een 
crematie niet ook kan. Maar het wordt slechts 

voorondersteld dat de vraag "begrafenis of crema-
tie" ook een vraag van het budget is dat wij willen 
besteden aan de uitvaart. Dat lijkt me onbetwist-
baar en moet daarom ook kunnen worden gezegd. 
De tekst kan m.i. daarom niet kwetsen, alleen zet 
de tekst wel achter bepaalde gewoontes vanuit 
Luthers theologisch perspectief een vraagteken. 
Dat moet kunnen. Bovendien nodigt hij uit om 
"met" de overledene te leven. Dat vind ik zelf 
troostrijk.

prof.dr. Markus Matthias



advertenties

Adverteren in de Lutherroos ?
Jazeker, dat kan.
Advertenties moeten wel passen bĳ het karakter van de 
Lutherroos en haar lezerspubliek.
Heeft u vragen of wilt u meteen al advertentieruimte re-
serveren; neem dan contact op met de redactie
Wĳ sturen u graag de advertentiekaart toe.

Babysokjes
Voor het diaconaal project van onze gemeente 

zijn er babysokjes te koop.
 Ze worden met de hand  gebreid door Lia Eekel.

De  opbrengst gaat 100% naar de 
Stichting Kinderhulp Armenië.

Deze sokjes zijn zeer geliefd, omdat het 
uitschoppen wordt verhinderd

door het koordje.
Wilt u een andere kleur of grotere maat,

neem dan contact op met Lia Eekel.

Voor € 3,00 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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Verjaardagen in Zuid-Nederland
Wĳ vermelden hier de leden die 75 of 80 jaar en ouder worden

Jarigen in april en mei 2022

1-apr	 92	 Mw. M.H. Veldkamp - van Andel	 Loon op Zand

2-apr	 80	 Hr. J. de Groot	 Eindhoven

4-apr	 75	 Hr. R. Staal	 Zevenbergen

9-apr	 75	 Mw. M.L. Bijl	 Uden

14-apr	 75	 Hr. C. Sinke	 Eindhoven

15-apr	 75	 Hr. T.J. van de Ven	 Eindhoven

15-apr	 81	 Hr. S. Friedrich	 Heeze

17-apr	 84	 Mw. J.L. Kohnke	 Tegelen

19-apr	 75	 Hr. G.R. Schwarz  	 Hoogerheide

25-apr	 84	 Hr. L. Elsermann	 Huijbergen

25-apr	 83	 Mw. C.M. Friedrich - van Asselt	 Heeze

28-apr	 75	 Hr.I.H. van Beek	 Eindhoven

29-apr	 85	 Mw. L.I. Beckert - Kubach	 Eindhoven

1-mei	 88	 Mw. M.V.J. Hommersom - Pol	 Nijmegen

3-mei	 87	 Mw. S.H.M. Tintelen - de Vries	 Eindhoven

7-mei	 92	 Hr. H.J. Kamminga	 Eindhoven

12-mei	 75	 Mw. A.C. Versteegh - Kruijthoff	 Drunen

12-mei	 83	 Mw. M. de Vries - Dix	 Roosendaal

13-mei	 85	 Hr. J.P. van Weeren	 Eindhoven

24-mei	 82	 Hr. W.B. Hoppenbrouwers	 Wijchen

26-mei	 84	 Hr. H. Schröter	 Eindhoven

29-mei	 81	 Hr. H. Fleige	 Landgraaf

GGeeffeelliicciitteeeerrdd

Wanneer u geen prijs stelt om bij de verjaardagen genoemd te worden, kunt u dit doorgeven aan de redactie.
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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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Afgelopen zaterdag 5 maart bezochten vĳf lu-
theranen uit de gemeente Luthers Zuid-Neder-

land de jaarlĳkse studiedag van de Nederlands 
Lutherse Vrouwen Bond. Het thema van de dag 
was de Heilige Geest.

Een van de spreeksters was Mascha de Haan. Zij 
vertelde het verhaal van het theelepeltje.
“Als er iets bijzonders gebeurt bijv. een brand 
breekt uit, dan kun je op verschillende manieren 
reageren: de brandweer bellen, emmers water 
aandragen of met een theelepeltje water aandra-
gen.”

Zelf denk ik dat het laatste de brand niet zal blus-
sen, maar de bedoeling van het verhaal is 
duidelijk.

Er gebeurt genoeg om ons heen waarbij alle hulp, 
ook het geringste toch belangrijk kan zijn. “Vele 
kleintjes maken een grote” Dus denk nooit: “Wat 
ik kan doen, is zo weinig. Dat haalt toch niets uit. 
Laat maar zitten.” Laat je in plaats daarvan leiden 
door de Geest en doe wat in je vermogen ligt, al 
lijkt het nog zo onbeduidend.

De aanwezigen van de 
studiedag werden ver-
volgens allemaal lid van 
de orde van het theelepel-
tje.

En zo blijven we in Bergen op Zoom doorgaan met 
gemeente-zijn en alles wat daarbij hoort. Hoe 
klein we ook zijn, we houden erediensten om het 
evangelie te verkondigen, de lofzang gaande te 
houden en het Avondmaal te vieren. Ook dia-
conie, pastoraat en onderlinge contacten gaan 
door en blijven ons met elkaar en het grotere ge-
heel verbinden. Zo lang we kunnen, dragen we 
samen ons steentje (theelepeltje) bij aan de voort-
gang van ons dierbare geloof in God de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest. 

Onze Heer zegene en behoede u.
	 ds. Fia Tempelaar

Wie het kleine niet eert
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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
Diaconie Eindhoven NL06 RABO 03737 44439

Agenda
Donderdag	 7 april	 19:45 u.	 Kerncommissie	 Dommelhoefkerk
Maandag	 11 april	 13:30 u.	 Bijbelgespreksgroep	 Dommelhoefkerk
Maandag	 9 mei	 13:30 u.	 Bijbelgespreksgroep	 Dommelhoefkerk
Woensdag	 11 mei	 19:45 u.	 Kerncommissie	 Dommelhoefkerk
Donderdag	 12 mei	 18:00 u.	 DORELU Bijbelgespreksavond [RE]	 Dommelhoefkerk
Maandag	 16 mei	 18:00 u.	 Gemeenteavond	 Dommelhoefkerk
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In de afgelopen periode 
heb ik gevraagd of 

Armine en Ghuschik wat 
wilden vertellen over 

gezinnen waar we contact mee hebben. Armine 
schrĳft algemeenheden.

Er is nog corona en de oorlog zorgt voor veel 
ellende, er komen nog steeds invalide jongens uit 
het oorlogsgebied naar huis en gezinnen missen 
hun vaders. Afschuwelijk allemaal.
Ghuschik schrijft over de familie Melitsyan, vader, 
moeder en drie zonen.
Ze wonen nog steeds in een half afgebouwd huis, 
het is niet goed gerenoveerd en daarom hebben 
ze maar twee kamers en een keuken tot hun 
beschikking.

Vader Arthur heeft een paar koeien om te melken 
en soms wat vlees om te verkopen, moeder doet 
het huishouden en zorgt voor de drie zoons.
Albert zit in de elfde klas (klas twaalf is de laatste 
van de middelbare school).
Aren zit in de zesde klas en Gagik in de eerste klas.
Ze krijgen een kleine (leef-vergoeding) steun van 
de overheid.  Hun inkomen is € 51, echt niet ruim 
en hulp vanuit de stichting is dan ook meer dan 
welkom.

Verder schrijft Ghuschik dat 
er in het dorp een meisje 
russisch studeerde en met goede cijfers naar het 
tweede jaar ging, maar plotseling overleed haar 
vader en nu vraagt ze of ze op kosten van ons 
studiefonds haar studie mag afmaken.
Dat slagen, dat is fijn want dat geeft meer 
toekomstperspectieven.

Verder schrijft Ghuschik dat ze heel bezorgd is 
over de oorlog in Oekraïne. Ze merken er de 
effecten al van in Armenië, alles wordt veel 
duurder en veel families hebben familie in 
Rusland en Oekraïne.
Ghuschik haar zoon, schoondochter en twee 
kleinkinderen wonen ook in Rusland en maken 
zich grote zorgen welke gevolgen deze oorlog nog 
kan hebben.

Graag wil ik u weer hartelijk bedanken voor de 
bijdragen die binnen komen en heel welkom zijn 
voor de gezinnen en het studiefonds. 
Heel hartelijk dank!

Thea Dik.

Berichten uit Armenië
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DoReLu diensten 

Duidelĳkheid voor 
iedereen
Er was de wens om alle gezamenlĳke diensten 

van Doopsgezinden, Remonstranten en Luthe-
ranen 11:00 uur te laten beginnen.

Het werken met drie verschillende aanvangs-
tijden bleek voor velen verwarrend.
In de DoReLu-vergadering is overleg gepleegd met 
als eindresultaat dat deze diensten voortaan om 
11:00 uur zullen aanvangen.

Dick Eekel

Al enkele jaren organiseren de doopsgezinde-, 
remonstrantse - en de lutherse gemeente drie-

maal per jaar een Bĳbelgespreksavond. Komende 
avond wordt georganiseerd door de remonstrant-
se gemeente.

Over gelijkenissen gaat het die avond, 12 mei a.s. 
en we lezen de bekende gelijkenis uit Lucas 16:19-
31, over de ‘wijde kloof’ tussen rijk en arm, 
machtig en machteloos. Het is een verhaal met 
een harde en ontnuchterende boodschap, die 
mensen op hun kracht aanspreekt, niet op hun 
behoefte aan troost en ondersteuning. Of valt er 
meer over te zeggen?

Barent Fabritius (1624-1673), Rijksmuseum,
oorspronkelijk geschilderd voor de Lutherse kerk in Leiden

De avond wordt geleid door Dr. Johan Goud
Johan (1950) groeide op in Dordrecht, studeerde 
theologie en filosofie in Amsterdam (VU) en Tü-
bingen. Hij was remonstrants predikant in Eind-

hoven en Zuid-Limburg (1984-1990) en in Den 
Haag (1990-2015).

Daarnaast was hij van 1999-2015 hoogleraar aan 
de Universiteit Utrecht, in vrijzinnige godsdienst-
filosofie en in theologische esthetica (religie en 
zingeving in literatuur en kunst). Hij schreef en 
redigeerde vele boeken en artikelen over filosofi-
sche en theologische thema's, levensbeschouwing 
en literatuur.

Voorafgaand aan de bijeenkomst is er een eenvou-
dige maaltijd om 18.00 uur. Het inhoudelijke pro-
gramma begint om 19.00 uur en duurt tot 20.30 
uur.
Voor de maaltijd kun je je tot 10 mei opgeven bij 
Truus Lodewijk gclodewijk@gmail.com
telefoon: 06 27 309 663
Er is een collecte ter dekking van de kosten.

Willem Stoppelenburg

Bĳbelgespreksavond donderdag 12 mei, 18.00 - 20.30 uur

De Rĳke man en Lazarus

kern Eindhoven

Gemeenteavond
Wilt u alvast de datum van 16 mei noteren. Dan 

zullen we een gemeenteavond houden die 
wordt voorafgegaan door een maaltĳd.

Het programma zal uit twee delen bestaan. Een 
korte toelichting op de financiën van de gemeente 
en een inhoudelijk onderwerp. Dat onderwerp zal 
later per mail en op de website bekend gemaakt 
worden.
Wilt u zich voor de maaltijd aanmelden bij de 
voorzitter of de predikante.

de kerncommissie 
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Algemeen: mw. H. Haaksema 073-511 7006
Pastoraat/Gastpredikanten: mw. J. de Kruĳf hannydk@planet.nl
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Eindhoven

Uit de kerncommissie
Op 3 februari werd de kerncommissie ver-

gadering gehouden. Nu gelukkig geen 
videovergadering meer, maar een gewone ver-
gadering in de hal van de Dommelhoefkerk.

Een belangrijk punt was de komende DoReLu ver-
gadering. De twee punten die we daar wilden in-
brengen waren de jeugdactiviteiten met 
Palmzondag en de Kerstherberg. Misschien is het 
oprichten van een gezamenlijke werkgroep 
jeugd-activiteiten een oplossing. Het tweede punt 
was een voorstel voor een nieuwe kandelaar voor 
de paaskaars.

Zoals al eerder vermeld, wordt het moeilijk voor 
de fam. Eekel om nog organisten te vinden. Ge-
lukkig hebben ze nu Remco Feenstra weer bereid 
gevonden om diverse plaatsen in ons rooster op 

te vullen. Remco heeft vroeger ook al bij ons ge-
speeld.

Een ander punt van de agenda was: waar gaan we 
met Pinksteren naar toe. Gebruikelijk was de pro-
testantse Johanneskerkgemeente, maar een an-
dere optie die werd voorgesteld was om met z’n 
allen naar de dienst in Heerlen te gaan waar ds. 
Susanne Freytag dan voorgaat. Dit zal uitgezocht 
worden.

Onze dienst in de Week van Gebed werd vanwe-
ge corona een video uitzending. De directe uitzen-
ding was moeilijk op te vragen omdat miljoenen 
op dat moment de Me Too uitzending van Boos 
bekeken. Maar uiteindelijk hebben er toch nog 
zo’n 60 gekeken.

Tom Tempelaar

Orgelconcert door Ben de Rooĳ in 
de Sint Jan te Waalwĳk. Hĳ is 

één van onze vaste organisten in de 
Lutherse kerk van Heusden en 
geeft op 23 april een orgelconcert 
in Waalwĳk. Daar staat middenin 
het centrum een kerk die je niet 
gauw over het hoofd ziet.

De Sint Jan is gebouwd en ingericht als basiliek 
in neo-Byzantijnse stijl; vooral het interieur is van 
grote monumentale waarde. De basiliek functi-
oneert inmiddels ook als trekpleister van ‘het 
grootste museum van Nederland.’

Dit is een initiatief van het Catherijneconvent, 

met als doel om kerkelijk 
erfgoed te behouden voor 
onze samenleving en nieuw 
leven in te blazen.
Ben de Rooij draagt daaraan 
zijn steentje bij met zijn 
orgelconcert, toegankelijk 
voor iedereen. Hij speelt op 
deze zaterdagnamiddag 

werk van Engelse componisten: Whitlock, Stan-
ford, Vaughan Williams, Howells en Parry.

zaterdag 23 april 2022 16.00 – 16.30 uur
Basiliek Sint Jan - St. Jansplein 2,
5141 GR, Waalwijk
Toegang: vrijwillige gift aan de uitgang

Engelse orgelklanken in byzantĳnse sfeer
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Op 5 maart ondernam ik al vroeg de reis vanuit 
mĳn landelĳk gelegen eiland naar de Utrecht-

se Hamburgerstraat, waar de studiedag van de 
NLVB werd gehouden. De VB staat voor ‘vrou-
wenbond’, maar tegenwoordig komen er (geluk-
kig) ook mannen naar deze bĳeenkomsten voor 
theologische verdieping.

Thema was de Heilige Geest, die in onze Luther-
se traditie nooit zo op de voorgrond staat. Ds. Tri-
nette Verhoeven liet zien hoe je de uitspraken van 
Paulus over de geest ook anders kunt begrijpen 
dan Luther, die vooral oog heeft voor de rechtvaar-
diging. In de brief aan de Romeinen opent Paulus 
juist ook nieuwe wegen om over het leven van 
een christen te spreken: ‘… want de geest van God 
woont in u.’ (Rom 8:9).

Veel oude bekenden en ook nieuwe gezichten trof 
ik onder de ca. 25 deelnemers uit heel Luthers 
Nederland. Je hoort wat er leeft in andere gemeen-
tes, zoals over het helaas soms stroeve verloop 
van samenwerking, die soms als gedwongen 
wordt ervaren.

Mascha de Haan vertelde over de Lutherse We-
reldfederatie in Addis Abeba, waar Lutherse 
vertegenwoordigers uit de hele wereld bijeen-
kwamen. Wat haar bijvoorbeeld opviel was dat de 
mensen in Ethiopië met hun hele lichaam 
zongen, niet zo statisch als wij.

Van de drie workshops koos ik die middag dan 
ook voor het zingen. Onder leiding van Jeroen de 
Haan, cantor van de Lutherse gemeente in 
Woerden, zongen we liederen over de Heilige 
Geest. Van heel oude vroege barokliederen uit 
1570 tot eigentijds, met interessante achter-
grondverhalen bij ieder lied.

Zelf heb ik wel wat met de Geest. Uit de bundel 
Eva’s Lied is een gedicht dat ik heb bewaard en 
soms herlees:

Onzichtbaar zoals adem is
Woont Gods Geest in ons midden,
Als levenskracht die bouwt en bruist
En zichtbaar maakt wat in ons huist
Aan leven, liefde, zingen

Als wind die waait waarheen hij wil
Is Gods geest daar aanwezig
Waar mensen voor haar open staan, 
Door haar gestuwd de weg opgaan
Van ruimte, recht en vrede

Hanny de Kruijf

*In september 2021 wijdde ds.Trinette Verhoeven 
hieraan ook een artikel in ELKwartaal 

Heilige Geest, daar heb ik iets mee

Het was een fijne dienst
Op 6 maart zat het kleine kerkje afgeladen. De oorlog maakt 
dat we elkaar en God extra nodig hebben.

Ds. Vos bemoedigde ons en stak iedereen een hart onder de 
riem: moedig zijn en niet bezwijken voor de verleiding van het 
kwaad.

Ds. Louisa Vos is opgegroeid in Heusden Vesting. Eens per jaar 
combineert ze familiebezoek met het voorgaan in onze 
Lutherse kerk.

Klazien Laansma
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Afspraken pastoraat: Lilo Dankbaar 024-323 7823

Coördinatie: prof. dr. M. Matthias 024-848 8744
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Uit de Kerncommissie
We zĳn een samenwerking aangegaan met 

stichting Tumbao. Zĳ verlenen hulp aan 
kwetsbare jongeren via een lunchcafé aan de 
overzĳde van onze kerk. De jongeren kunnen daar 
zowel in de ‘huiskamer’ zitten, als meehelpen in 
de keuken. Samen met de Lutherse gemeente in 
Nĳmegen wil de stichting in onze kerk training in 
mentale weerbaarheid gaan geven aan jongeren.

Op uitnodiging van de gemeente Nijmegen 
hebben we deelgenomen aan een gesprek met di-
verse kerkgenootschappen over het religieus erf-
goed in de stad. Het college van B&W vindt het 
erg belangrijk dat historische panden met een pu-
blieke, culturele of maatschappelijke functie voor 
de stad behouden blijven en openbaar toe-
gankelijk zijn.

Voor de oorlog in Oekraïne richten we een ge-
denktafel in tijdens de diensten en met de Raad 
van Kerken zijn we in gesprek om te onderzoeken 
of wij iets kunnen betekenen voor de vluchtelin-
gen in onze stad. Bijvoorbeeld door ruimte ter be-
schikking te stellen voor bijeenkomsten of 
taallessen.
De Stille Week heeft dit jaar geweld tegen 
vreedzame mensen als thema. We kunnen daar 
niet omheen. Er zullen, naast de diensten op Wit-
te Donderdag en Goede Vrijdag, twee vespers ge-
houden worden met bijzondere muzikale 
begeleiding.

Op 18 februari heeft de kerncommissie een uit-
gebreid gesprek gehad met de Visitatiecommis-
sie van de Protestantse Kerk in Nederland. De 
leden van de kern worden nu uitgenodigd om op 
het spreekuur te komen, als ze (vertrouwelijk) 
met de visitatiecommissie willen spreken.

De kerncommissie is blij dat er in positieve sfeer 
gezocht wordt naar een oplossing voor de bestuur-
lijke problemen en nodigt iedereen uit om zich 
uit te spreken.

Onze kern neemt deel aan de Oecumenische Werk
groep diaconaat.
In de 40-dagentijd organiseert deze een sobere 
maaltijd voor iedereen in de stad, meer informa-
tie kunt u verkrijgen via diaken Annemarie van 
Diepen (a.vandiepen3@gmail.com).

Wij doen mee met het project 'Buiten de boot'. 
Hierbij wordt brood dat overblijft van bakkers uit-
gedeeld aan klanten van de voedselbank.

De Goede week
in de Lutherse Gemeente Nijmegen

10 april (Palmzondag)
Dienst, 10.00-11.00 uur

Johannes 12: 12–24 Verwachten

11 april (Maandag)
Vesper, 19.00-19.30 uur

Markus 13: 1–37 Waken

13 april (Woensdag)
Vesper, 19.00-19.30 uur

Markus 14: 1–11 Zorgen

14 april (Witte donderdag)
Dienst, 19.30-20.30 uur

Johannes 13: 1-15: Dienen

15 april (Goede vrĳdag)
Dienst, 19.30-20.30 uur

Johannes 18 en19: Lijden

17 april (Pasen)

Dienst, 10.00-11.00 uur
Markus 16: 1–8: Hopen
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Na de uitgebreide vernieuwingen afgelopen jaar 
met een nieuwe keuken, verbetering koffie-

kamer en consistoriekamer is er nu aandacht be-
steed aan de inrichting.

De monumentale kast uit de kerk van Maastricht 
heeft een mooie plek gekregen in de predikants-
kamer. De verhuizing kostte wat zweetdruppels, 
maar het is gelukt. Bedankt Ab en Gijs. Hierme-
de blijft de historie bewaard. Op de plaats van de 
Maastrichtse kast is een mooie nieuwe hoge kast 
met veel kastruimte geplaatst.

In de koffiekamer zijn met medewerking van de 
stichting Wijkpresentie Parkstad de kasten ver-
vangen. Deze zijn nu op zo’n hoogte dat er han-
dige zaken op geplaatst kunnen worden voor de 
activiteiten die daar uitgevoerd worden. Denk 
hierbij aan de naaigroep met de benodigde ma-
chines.
Ook de kookgroepen starten hun bedrijvigheid in 
de nabije toekomst in onze keuken met de mooie 
apparatuur. De plateaus kunnen ook gebruikt 
worden voor buffetten bij samenkomsten.

Als de kinderen komen knutselen en spelen is er 
ruimte genoeg.
Wij gaan de 
komende maan-
den de activiteiten 
verder uitbreiden.
Onze insteek als 
gemeente is de 
ruimten beschik-
baar te stellen en 
vrijwilligers van 
de stichting en 
van de protestant-
se gemeente hun 
activiteiten verder 
te laten ontplooi-
en.

Met dit alles worden de contacten met de wijk ge-
stimuleerd nu de covid perikelen naar de achter-
grond verdwijnen.
Dank aan de vrijwilligers die zich zo inzetten voor 
de activiteiten. Chapeau.

Horst Oosterveer.

Vernieuwingen in bĳgebouw kerk Heerlen.

Kerkklok ineens kapot
Dat was schrikken, ineens deed de klok het niet 

meer. Van boven hoorden we alleen het amech-
tig gierende geluid van een stofzuiger als de 
schakelaar werd omgehaald. Bĳ nader inzien bleek 
dat de aandrĳfriem geknapt was.

Intussen hebben Tom en Ton de aandrijfriem ge-
repareerd. Het bleek dat er al jaren geen olie in 
de motor was gedaan, want bij sondering bleek 
dat de peilstok geen olie bereikte. Het euvel is ver-

holpen en heeft ons veel geld bespaard. Er zal een 
schema worden gemaakt, waarop halfjaarlijks de 
oliecontroles zullen worden genoteerd.

De motor dateert uit 1929. Maar het oude beest-
je doet het nog prima. De Lutherse Kerk in Nij-
megen had, naar verluid, de eerste motorisch 
geluide klok in ons land. Het enige dat nog moet 
gebeuren is het invetten van de aandrijfriem. Dat 
gebeurt een dezer dagen.
Fijn dat onze klok het weer doet.

Coby van Dam
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De kerncommissie had weer diverse dingen te 
bespreken. O.a. hoe organiseren we de Paas-

brunch. Hierover kunt u meer lezen in een apart 
artikeltje in deze Lutherroos.

De activiteiten van de St. Wijkpresentie zullen of-
ficieel in juni 2022 van start gaan. Voor deze  wijk-
activiteiten zal ons gebouw “Op de hoek” gaan 
heten. Zij zijn de afgelopen tijd belemmerd door 
COVID-19. Er zijn af en toe wel activiteiten  opge-
pakt, maar die moesten dan weer gestaakt 
worden.

Men heeft nu ook voldoende kastruimte. Sommi-
gen van u hebben de door hen aangeschafte kas-
ten al kunnen zien, zowel in de koffiekamer als 
in de vergaderruimte. Nu staat er niets meer 
ergens in een hoekje en ziet het er opgeruimd en 
netjes uit.

Kerkzaal
Eveneens eist de kerkzaal erg veel aandacht, wat 
betreft geluid, isolatie en schilderwerk.
Er is een geluidsmeting gedaan. Bij isolatie zou 
gedacht kunnen worden aan voorzetramen. De 
wanden behoeft eveneens aandacht. Die zijn in 
de loop der tijd behoorlijk verkleurd o.a. door de 
verwarming en het branden van kaarsen.
Dit alles zijn allemaal dure projecten en daarvan 
moet goed afgewogen worden wat per sé moet en 
wat kan wachten.
Ook de garages hebben een opknapbeurt nodig. 
Deze moeten aan de buitenkant ook geschilderd 
worden. Onze garage zal als opslagruimte ge-
bruikt gaan worden en daarvoor zullen de nodi-
ge maatregelen genomen gaan worden.

Gerda Boon

Zoals u wellicht in de vorige Lutherroos heeft 
gelezen is onze gemeente van plan om een 

Paasbrunch te houden op 1e Paasdag na de kerk-
dienst.

We drinken dan eerst koffie, waarna we samen 
kunnen brunchen.

Het is de bedoeling dat er niet centraal van alles 
ingekocht wordt, maar dat ieder die zich aanmeld 
ook iets meeneemt. Bijvoorbeeld, het brood, 
crackers, salade, broodbeleg, enz. zoals u thuis 
zou gaan eten. Neem dit vooral mee!! Het is o.a. 
leuk om de variaties te zien van een paasbrunch! 
Iedereen heeft weer een andere gewoonte.

Meldt u zich aan voor 10 april en vermeldt daar-
bij wat u mee kunt nemen.
Uiteraard wordt er wel gekeken of er voor ieder-
een genoeg is. Daarom is aanmelden zeer belang-
rijk!

Dit kunt u doen bij 
Keety Mulder, tel. 045 525 0209
of bij Gerda Boon 06 36 109 177.
Wij hopen op een gezellige brunch!
Namens de kerncommissie

Gerda Boon

Vergadering Zuid-Limburg 1 maart 2022

Uit de kerncommissie

Paasbrunch
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Collectes

Bĳ een bezoek aan het Luther 
Museum, waar de tentoon-

stelling Luther en Oranje was, 
zag ik diverse interessante 
stukken geschiedenis voorbĳ 
gaan. Het is de moeite waard 
eens de podcast af te luisteren. 
Deze is aan te klikken op de web-
site luthermuseum.nl.

Wat mij natuurlijk zeer interes-
seerde is de vergulde zilveren 
beker die pontificaal uitgestald 
stond.
Deze verguld zilveren beker met 
het familiewapen Emma van 
Waldeck Pyrmont is door de 
koningin-regentes geschonken 
aan de Lutherse Gemeente 
Maastricht in 1895 bij. haar be-
zoek aan die stad.
Het object maakt deel uit van 
een langdurige bruikleen van de 
Lutherse Gemeente aan de 
stichting Schatkamer Sint 
Servaas.
Het was een sieraad om echt te 
bewonderen zoals vele andere 
stukken die daar stonden uitge-
stald. Echt de moeite waard om 
het museum eens te bezoeken. 
In ieder geval: ik heb genoten.

Horst Oosterveer

Luther Museum
Amsterdam

10 april. Leger des Heils. Het 
leger des Heils is er voor de 
meest kwetsbare mensen in de 
samenleving Ze geloven, net als 
wij, dat iedereen er toe doet. Ze 
zijn er voor mensen zonder hel-
per. Ruim 10.000 professionals 
en nog veel meer vrijwilligers 
doen dit vanuit het geloof in 
God.

17 april. Met zusters werken 
aan gezond eten. In het kleine 
dichtbevolkte Rwanda leeft 70% 
van de bevolking van de 
landbouw. Omdat er te weinig 
grond beschikbaar is voor alle 
inwoners leeft 40% onder de ar-
moedegrens. Met de genocide 
van 1994 nog vers in het ge-
heugen is er nog veel onderling 
wantrouwen tussen de in-
woners. Rwandese diaconessen 
ondersteunen de armste boe-
ren gezinnen in hun regio door 
elk jaar 150 boeren en boerin-
nen te trainen. Daardoor kun-
nen ze hun gezinnen beter 
voeden en verdienen ze vol-
doende geld om hun kinderen 
naar school te laten gaan.

8 mei. Eigen Diaconie

22 mei. Ned. Luthers Genoot-
schap. Het NLG ondersteunt de 
Lutherse Wereldfederatie waar 
nodig in haar werkzaamheden 
op het gebied van ontwikke-
lings- en noodhulp. Op dit 
moment is er op veel plaatsen 
in de wereld noodhulp nodig.

Gerda Boon

Voorbereiding 
op Pasen

Zondag 17 April vieren we weer 
het Paasfeest, het feest van de 

Opstanding. Gelukkig kunnen we 
het na 2 jaar weer samen vieren.

De Stille Week organiseren we 
net als drie jaar geleden weer 
samen met onze zusters en 
broeders van de Protestantse 
Parkstad Gemeente en die van de 
Katholieke Andreasparochie:

Op maandag 11, dinsdag 12 en 
woensdag 13 april om 19:30 
vieren we de eerste drie vespers 
in ons eigen kerkgebouw aan de 
Meezenbroekerweg. Op woens-
dag bieden we de Vesperbezoe-
kers een kop soep met brood aan, 
een uur voor de vesper. De bezoe-
kers moeten dan natuurlijk wel 
een uur eerder komen. Dat biedt 
de kans om elkaar ook wat beter 
te leren kennen.

Op 14, 15 en 16 april worden de 
vieringen gehouden in “De Ark” 
in Landgraaf:
  Op de Heugden 23
  6371 XK Landgraaf
Op 14 en 15 april begint de dienst 
ook om 19:30, maar op Stille Za-
terdag 16 April pas om 21:00. 

Paaszondag viert iedereen weer 
in zijn eigen kerkgebouw.

Het thema van deze Stille Week 
is: De weg van kwetsbaarheid. 
We zullen deze diensten ge-
bruikmaken van de schilderijen 
van de Kruisweg op weg naar Pa-
sen van Jouk Boon, die met Pasen 
2020 in een extra uitgave van de 
Lutherroos hebben gestaan.

Keety Mulder
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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
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Eindhoven

Dommelhoefstraat 1A
Eindhoven

Aanvang 9:30 u.
(tenzij anders vermeld)

10 april - Palmzondag
ds. M. de Vries [DO]
Aanvang 11:00 uur

14 april - Witte Donderdag
ds. S. Freytag [LU]

Viering Heilig Avondmaal
Aanvang 19:00 uur

15 april - Goede Vrĳdag
ds. I. Reinhold [DO]
Aanvang 19:00 uur

16 april - Stille Zaterdag
ds. R. van Andel [RE]
Aanvang 19:00 uur

17 april - Pasen
ds. S. Freytag [LU]

Aanvang 11:00 uur

24 april - Quasimodo Geniti
dr. T.H.M. Akerboom [Nijmegen]

8 mei - Jubilate
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

15 mei - Cantate
ds. E. van de Panne [RE}

Aanvang 11:00 uur

22 mei - Rogate
ds. J. van den Brink [Eindhoven]

Bergen op Zoom

nog geen datum vastgesteld
Diensten worden gehouden in het koor

van de Gertrudiskerk
Kerkstraat 7, Bergen op Zoom

Heusden

Putterstraat 32
Heusden

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

maandag 11 april - Passiestonde
drs. H.B. Val [Woudrichem]

Aanvang 19.00 uur

dinsdag 12 april - Passiestonde
Diaken A. Zoeterboek [Drunen]

Aanvang 19.00 uur

woensdag 13 april - Passiestonde
ds. M. Klaassen [Andel]

Aanvang 19.00 uur

17 april- Pasen
drs. E.E. Aarsen-Schiering [A'dam]

1 mei - Misericordia Dommini
ds. M. Gilhuis [Lage Zwaluwe]

15 mei - Cantate
ds. B.J.T.M. van Litsenburg [Eindhoven]

29 mei - Exaudi
drs. E.E. Aarsen-Schiering [A'dam]

KERKDIENSTEN
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Zuid-Limburg

Meezenbroekerweg 70
Heerlen

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

10 april - Palmzondag
ds. S. Freytag

maandag 11 april-Vesper
Aanvang 19.30 uur

dinsdag 12 april-Vesper
Aanvang 19.30 uur

woensdag 13 april-Vesper
Aanvang 19.30 uur

met soep en brood vooraf

14 april - Witte Donderdag
De Ark in Landgraaf

Viering Heilig Avondmaal
Aanvang 19:30 uur

15 april - Goede Vrĳdag
De Ark in Landgraaf
Aanvang 19:30 uur

16 april - Stille Zaterdag
De Ark in Landgraaf
Aanvang 21:00 uur

17 april - Pasen
ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

8 mei - Jubilate
ds. A. Hana

22 mei - Rogate
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

Nĳmegen

Prins Hendrikstraat 79
Nijmegen

Aanvang 10:00 u.
(tenzij anders vermeld)

3 april - Judica
ds. T. Menting

10 april - Palmzondag
ds. W.J.H. Boon

maandag 11 april-Vesper
19.00-19.30 uur

woensdag 13 april-Vesper
19.00-19.30 uur

14 april - Witte Donderdag
ds. Maarten Diepenbroek
Viering Heilig Avondmaal

aanvang 19.30 uur

15 april - Goede Vrĳdag
ds. S. Freytag

aanvang 19.30 uur

17 april - Pasen
dhr. Theo van Driel

met medewerking van het 
blokfluitensemble van De Lindenberg

1 mei -Misericordia Domini
ds. W.J.H. Boon

15 mei - Cantate
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

29 mei - Exaudi
Andere bijeenkomst

KERKDIENSTEN
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