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T ijdens lange autoritten wil ik nog 
wel eens naar eigen gekozen 

muziek luisteren. Een album van Herman 
van Veen komt langs. Zo onderweg 
lusterend naar de liederen van Herman 
van Veen valt het me op dat het in één 
van de liederen, zo maar midden in een 
lied over liefde en vertrouwen, opeens 
over Jezus gaat. 
Er worden in dat couplet heel rake 
dingen over Jezus gezegd en dat in een 
niet-kerkelijk lied (!) dat eigenlijk gaat 
over liefde en vertrouwen in een rela-
tie van de zanger met een vrouw. Zij 
zitten samen aan het water en het lukt 
de zanger niet om -
vol vertrouwen 
met haar mee te 
gaan naar de 
‘overkant’, de over-
kant van een 
gezamenlijke toe-
komst. Hier in het 
tweede couplet 
wordt Jezus als een 
voorbeeld aange--
haald van het 
onvoorwaardelijke 
en hoogste ver-
trouwen. Jezus 
vertrouwde het 
water zó veel dat hij 
over zee liep.

Die golven en de deining van het water 
klinken door in de muziek van dit lied 
dat naast het melancholieke ook iets 
golvends en deinends heeft. De melo-
die raakt nooit de grond. Wanneer u 

zich nu afvraagt over welk lied gaat het 
nu eigenlijk dan moet u maar aan mijn 
voornaam denken. Rob Crispijn, de 
toenmalige tekstschrijver van 

Hermann van Veen, 
heeft het lied 
‘Suzanne’ van de 
Canadese zanger en 
dichter Leonard 
Cohen vertaald en 
Herman van Veens 
uitvoering van dit 
lied stond in 1969 
weken in de Ne-
derlandse top 40. En 
is een bekend lied 
gebleven.

“Maar de hemel ging 
pas open, toen Zijn 
lichaam was 
gebroken, en hoe Hij 
heeft geleden, dat 

weet alleen die Visser aan ’t kruis.” Hier 
zo maar midden in een ‘top 40 liedje’ 
wordt in een paar woorden het verhaal 
van lijden, dood en opstandig van Jezus 
vertelt. Dit is het centrale verhaal van 

Meditatie:

‘Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand’

En Jezus was een visser,
die het water zo vertrouwde,
dat Hij zomaar over zee liep,
omdat Hij had leren houden
van de golven en de branding,
waarin niemand kan verdrinken.
Hij zei: ‘Als men blijft geloven,
kan de zwaarste steen niet zinken’.
Maar de hemel ging pas open,
toen Zijn lichaam was gebroken,
en hoe Hij heeft geleden,
dat weet alleen die Visser aan ’t 
kruis.
En je wilt wel met Hem meegaan,
samen naar de overkant.
En je moet Hem wel vertrouwen,
want Hij houdt al jouw gedachten in 
Zijn hand.
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het geloof. Daarom vormt de stille week 
met Witte donderdag, Goede vrijdag en 
Pasen de kern van het geloof. Daarin 
gaan we met Jezus mee de weg van 
lijden, dood en opstanding. Pasen het 
feest van de opstanding wordt daarmee 
het meest belangrijke feest in de 
christelijke traditie. 

“En je wilt wel met Hem meegaan, 
samen naar de overkant en je moet 
Hem wel vertrouwen, want Hij houdt 
al jouw gedachten in Zijn hand.”

Dat is de eigenlijke vraag hierbij. 
Durven wij met Jezus mee te gaan naar 
de overkant, durven we Jezus ten volle 
te vertrouwen? Of blijven we als de 
zanger aan deze kant aarzelend staan. 

Je wilt wel, maar … 
Wat mij raakt is hoe hier in de 
poëtische taal van het lied met een paar 
regels, als met een paar pennen-
streken, héél veel wordt gezegd. “Als 
men blijft geloven, kan de zwaarste 
steen niet zinken” is een rake uitspraak 
over het geloof.
En in één adem worden dood en 
opstanding samen genoemd en de 
diepte van het lijden gepeild. Dat is 
waar het in de diensten van de stille 
week om gaat.

Een gezegend Paasfeest gewenst,
Ds. Susanne Freytag

D e Jeugdmuziekdagen zijn bestemd 
voor kinderen tussen 7 en 15 jaar. 

Drie tot vier dagen wordt er gewerkt aan 
eenvoudige kerkmuziek die ingepast 
wordt in de afsluitende vesper aan het 
eind van deze muziekdagen.

De muziek wordt ieder jaar gekozen 
rond een bepaald thema, b.v. doop, 
psalmen, bijbelse personen, liturgische 
onderdelen, plaatsen in de Bijbel. 
Muziek die niet direct binnen de 
liturgie van de vesper te plaatsen is, 
wordt uitgevoerd in een zgn. 'voor-
programma'. Het blijkt iedere keer 
weer mogelijk te zijn tot aan 3-
stemmige koormuziek goed uit te 
voeren, vaak met instrumentale bege-
leiding.

Jeugdmuziekdagen 30 mei t/m 1 
juni 2019. De Jeugdmuziekdagen 
zullen dit jaar worden gehouden 
tijdens het Hemelvaartsweekend: van 
donderdag 30 mei t/m zaterdag 1 juni 
in de kampeerboerderij ‘De 
Arendshorst’ in Ommen. Vanwege het 
eerste lustrum, na de herstart in 2015, 
zullen deze dagen een extra feestelijk 
tintje krijgen.

De muzikale leiding is weer in handen 
van Els Hermanides en Lydia Liefting. 
De deelnemersprijs is vastgesteld op 
€ 90. Meer informatie over thema en 
locatie van afsluitende Vesper zijn  te 
vinden in het volgende nummer van 
Musica Sacra of op de website van de 
luthersewerkgroepkerkmuziek.

Jeugdmuziekdagen
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl
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De dag van de opstanding
Waarom vieren we Pasen? Alle vier de 
evangeliën vertellen ons dat de opstan-
ding van Jezus heeft plaats-gevonden 
op de eerste dag na de sabbat, dat is de 
zaterdag. Daarmee valt de opstanding 
op de zondag. Nog precie-zer gezegd op 
de eerste (werk-)dag na Pesach, het 
Joodse lentefeest waarop de bevrijding 
uit de slaver-nij wordt 
herdacht. Van het woord 
‘Pesach’ komt ook ons 
woord ‘Pasen’. Pesach 
wordt gevierd veertien 
dagen na het begin van 
de maand nisan. De 
Joodse kalen-der is een 
maankalen-der, elke 
maand begint daarom 
met nieuwe maan.  Dat 
verklaart meteen ook 
waarom Pasen anders 
dan Kerst geen vaste 
datum kent maar elk jaar op een andere 
datum wordt gevierd. 

Elke zondag Pasen!
Al snel kwamen de volgelingen van 
Jezus elke week op de eerste dag na 
sabbat ’s ochtends  vroeg bij elkaar de 
opstanding van de Heer te gedenken, 
daarna gingen ze naar hun werk, om ’s 
avonds opnieuw bij elkaar te komen 
om de maaltijd te vieren. Zo ging dat 
eeuwenlang, de zondag was in beginsel 
géén rustdag maar een werkdag. Pas 
321 n. Chr. riep de keizer, Constantijn 
de Grote, de zondag tot rustdag uit. De 
zondag werd door hem bestemd voor 
gebed en eredienst. Elke zondag her-
denken we Jezus dood en opstanding. 

Elke zondag staat dus in het teken van 
Pasen. 

Mensen van de opstanding
Pasen is het feest van de overwinning 
van de dood. De opstanding van 
Christus vertelt ons dat de dood niet het 
einde is. En wie bij Jezus hoort deelt in 
zijn hemelse glorie. Het geloof in de 

opstanding van Jezus is 
de kern van het chris-
telijk geloof. 
De kruisiging van Jezus 
die Jezus als mens, zijn 
leer en zijn geloofwaar-
digheid, wil uitwissen 
en vernietigen blijkt 
onverwacht de door-
braak te zijn naar een 
nieuw bestaan met de 
Opgestane. In die bewe-
ging van hoop en nieuw 
begin worden wij mee-

genomen. De ontmoeting met de 
Opgestane laat ook ons opstaan.

Introductie van de gereviseerde liturgie 
met Pasen
De commissie voor liturgie en 
kerkmuziek – waar ik deel van uit maak 
– heeft de afgelopen jaren gewerkt aan 
een milde revisie van de orde van de 
hoofddienst. Deze is na meerdere 
beraadslagingen in november 2018 
door de lutherse synode gepresenteerd. 
De kerkenraad heeft besloten deze 
gereviseerde liturgie met Pasen in alle 
kernen te introduceren. Dat leek ons 
een passend moment vanuit de viering 
van de opstanding zijn onze zondagse 
diensten ontstaan. 

Mensen van de opstanding
introductie van de gereviseerde liturgie
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Eén van de veranderingen in de liturgie 
is dat we als mensen van de opstanding 
vaker zullen gaan staan in de dienst. 
Niet alleen bij de evangelielezing, de 
geloofsbelijdenis en de zegen maar ook 
aan het begin van de dienst en aan het 
begin van de avondmaalsviering. Het 
lichaam doet mee in de dienst en wij 
laten ons zien als mensen van de op-
standing.

Verder zijn hier en daar de bewoor-
dingen gemoderniseerd wat een enkele 
keer ook een aanpassing in de melodie 
van de gezongen onderdelen tot gevolg 
heeft. Dat vraagt aan het begin van een 
ieder gewenning. Komt u in de dienst 
dan zult u de veranderingen ondervin-
den. Het psalmwoord en het Halleluja 
is de opmaat naar de evangelielezing en 
niet de afsluiting van de lezing uit de 
brieven. Deze wijziging hebben veel 
gemeenten reeds in hun liturgie 
doorgevoerd en dat is ook opgenomen 
in deze revisie.

En na de zegen gaan we weer zitten om 
te luisteren naar het orgelspel waarna 
we pas opstaan en de kerk verlaten.

Een nieuw begin met Pasen
Onze wijze van vieren staat in een 
lange traditie maar het hoeft geen 
museumstuk te worden. Zo is het goed 
om er af en toe naar te kijken en waar 
nodig aan te passen en met de tijd mee 
te laten groeien. Voor wie regelmatig 
naar een dienst in de lutherse traditie 
gaat is de liturgie als een huis om in te 
wonen. Je weet wat wanneer gebeurt 
en dat helpt dan weer om de dienst mee 
te maken. 

Waar het elke zondag om gaat is dat wij 
in de dienst de Opgestane ontmoeten 
in Woord en Sacrament. Daar wil 
liturgie in welke vorm dan ook toe bij-
dragen.

ds. Susanne Freytag

Verjaardagen in ZuidNederland
in de maanden april en mei 2019

89	 Mevr. M.H. Veldkamp - van Andel	 LOON OP ZAND
92	 Mevr. K.L. Broeren - Weber	 EINDHOVEN
75	 Dhr. M.I. Gardeslen	 HOOGERHEIDE
81	 Mevr. J.L. Kohnke	 VENLO
81	 Dhr. L. Elsermann	 HUIJBERGEN
80	 Mevr. C.M. Friedrich - van Asselt	 HEEZE
82	 Mevr. L.I. Beckert - Kubach	 EINDHOVEN
85	 Mevr. M.V.J. Hommersom -	 NIJMEGEN
89	 Dhr. H.J. Kamminga	 EINDHOVEN
80	 Mevr. M. de Vries -	 ROOSENDAAL
87	 Dhr. A.R. Hovingh	 EINDHOVEN
75	 Mevr. U.R. Dander - Torn	 LANDGRAAF
81	 Dhr. H. Schröter	 EINDHOVEN
85	 Mevr. B.L. Boer - Winkelman	 HOENSBROEK
89	 Mevr. E. Hovingh - Kuitert	 EINDHOVEN
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I n de vergadering werd aandacht 
besteed aan:

Kerkenradendag d.d. 16 februari 2019. 
Deze Kerkenradendag werd ingesteld 
na de fusie van de behoudende Hersteld 
Evangelisch-Lutherse Kerk met de 
Evangelisch-Lutherse Kerk in 1952. Op 
die dag konden door de kerkenraads-
leden ingediende moties aangenomen 
worden, die vervolgens in de mei-
synode in behandeling werden geno-
men. Deze Kerkenradendag is weer in 
ere hersteld en dit jaar op 16 februari 
2019 in de Lutherse Kerk te Bussum. 
Onze voorzitter is er naar toe geweest.
• De onlangs voorgestelde wijzigingen 
in de kerkorde kunnen door de kerken-
raad becommentarieerd worden. 
Dit heet officieel considereren. Ds. 
Susanne Freytag en Tom Tempelaar 
bereiden deze consideraties voor.
• De Lutherse Synode zoekt contact 
met haar gemeenten. De kerkenraad 
wil graag met hen in gesprek gaan en 
hebben voorgesteld dit op hun 
volgende kerkenraadsvergadering d.d. 
28 mei te houden.
• In Bergen op Zoom is in de huis-
kamerdienst van december afscheid 
genomen van ds. Marlies Schulz. Zij 
heeft een beroep aanvaard in de 
protestantse gemeente Nuenen. Zolang 
er nog geen invulling aan de pastoraats-
plaats in Bergen op Zoom is gegeven, 
zullen ds. Susanne Freytag en ds. 
Willem Boon in onderling overleg de 
Huiskamerdiensten gaan verzorgen. 
Ds. Fia Tempelaar is gevraagd om de 
pastorale contacten telefonisch te 
onderhouden.

• Mevrouw Marga De Waard-Thoden 
van Velzen gaat de plaatselijke 
diaconale kas van Nijmegen beheren. 
Ter kennismaking was zij aanwezig in 
de vergadering.
• Het werk van de Orgelstichting van 
Nijmegen is afgerond en zal daarom 
worden opgeheven. Er wordt een 
‘Stichting Lutherse kerk Nijmegen’ op-
gericht voor beheer en onderhoud van 
het gebouw. De subsidiemogelijk-
heden van een stichting zijn veel uit-
gebreider.
• De nieuwe paaskaarsen kunnen door 
de kernen weer bij de secretaris besteld 
worden.
• Het concept van de Instructie voor de 
kerncommissie is besproken. De 
secretaris verwerkt de aanpassingen en 
stuurt deze daarna naar de kernen. 
• Er is in de kerkenraad gesproken 
over de introductie van de gereviseerde 
liturgie. Afgesproken is om deze met 
Pasen te introduceren.
• Martin de Groot en Dick Eekel zijn 
bezig de Lutherroos in een nieuw jasje 
te steken. De vorige versie is nog door 
de oude drukker gedrukt in zwart/wit. 
Deze editie zal in kleur verschijnen. 
Aan een nieuwe website wordt 
gewerkt.
• De buitendag in Nijmegen is defini-
tief vastgesteld op zondag 1 september 
2019. Noteer dat vast in uw agenda.
• De komende kerkenraadsvergade-
ring is dinsdag 28 mei.

Tom Tempelaar

Uit de kerkenraadsvergadering
van 28 januari 2019
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Informatie Kirchentag in Dortmund
19-23 juni

E en keer per twee jaar is er een 
protestantse kerkendag in 

Duitsland waar zo een 100.000 mensen 
op af komen. Het is een kerkelijk
cultureel festival voor jong en oud, 
waarbij de jeugd in de meerderheid is.
Het beloofd een sprankelend feest van 
geloof en leven te worden. Het 
programma is zeer gevarieerd en omvat 
duizenden mogelijkheden, 
Bijbelstudies, erediensten, lezingen, 
zang, muziek, concerten en 
vele andere activiteiten, er 
zijn ook aparte 
programma’s voor kinderen 
en tieners en voor wie het 
Duits een drempel vormt is 
er veel muziek, worden 
lezingen simultaan vertaald 
in het Engels en is er ook 
(voldoende) Engelstalig aanbod in het 
programma te vinden.
Het is werkelijk zeer inspirerend om dit 
kerkelijk event eens mee te maken. 
Deze keer is de Kirchentag in 
Dortmund. Dat is niet eens zo ver weg. 
De Kirchentag begint op 19 juni om 17 
uur en eindigt zondag 23 juni rond de 
middag.

"Was für ein Vertrauen" (wat voor een 
vertrouwen) is het thema (2 Koningen 
18:19)
„2.000 Veranstaltungen - der Markt der 
Möglichkeiten, jede Menge Kultur, 
Konzerte, Gottesdienste, Podien, 
Bibelarbeiten, Workshops und 
Diskussionen mit vielen prominenten 
Gästen - zu Themen wie Migration, 
Digitalisierung, sozialer Teilhabe und 

Europa warten darauf, entdeckt zu 
werden!
Erleben Sie fünf Tage Kirchentag, 
tauschen Sie sich über die Dinge aus, 
die Sie bewegen, und bewegen Sie 
selbst etwas mit Tausenden 
Gleichgesinnten in Dortmund - der 
Revier-Stadt, die noch viel mehr zu 
bieten hat als Kohle, Stahl, Bier und den 
BVB.“ - Zo de uitnodiging.
De Kosten:

Voor zo een uitgebreid festival zijn de 
kosten zo laag mogelijk gehouden. 
Voor informatie over de kosten kijk 
dan op: www.kirchentag.de . Voor de 
vroegboekkorting moet men wel snel 
beslissen, die geldt tot 8 april 2019. 
Tot die datum bemiddeld de organisa-
tie ook voor goedkope overnachting in 
scholen of bij gastgezinnen. 
Gezien de reisafstand is het ook goed 
mogelijk om voor een dag deel te 
nemen.

De Kirchentag is in ieder geval een 
gelegenheid om de kerk als een 
massaal, springlevend en jong lichaam 
mee te maken. Als u nieuwsgierig bent 
geworden en meer wilt weten vraag het 
mij gerust.

Susanne Freytag
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H et bestuur van de Nederlandse 
Lutherse Vrouwen Bond nodigt u 

van harte uit voor de Ontmoetingsdag.
Zaterdag 25 mei 2019 vanaf 10:00 uur in 
de Lutherse Kerk Haarlem.
Witte Herenstraat 22, 2011 NV Haarlem

Het ochtendprogramma bestaat uit de 
ledenvergadering waarin we het jaar-
verslag en de jaarrekening graag met u 
doornemen.
De eerste termijn van onze penning-
meester Helena Axler loopt af zij heeft 
zich herkiesbaar gesteld. We hopen op 
jullie goedkeuring! We nemen helaas 
ook afscheid van Margreet van Dijk als 
bestuurslid. Haar termijn loopt dit jaar 
af en Margreet heeft zich niet 
herkiesbaar gesteld.

Het middagprogramma is voor ons nog 
een verrassing. Het wordt verzorgd 
door de Lutherse Kerk van Haarlem met 
medewerking van Arno Fafié.

We verheugen ons op 
de dag en hopen u te 
ontmoeten!
U kunt zich opgeven 
bij Helena Axler; 
email: 
h.v.axler@gmail.com
De kosten van deze 
geheel verzorgde dag 
bedragen € 25,--.
Wilt u het bedrag 
overmaken naar NL29 
INGB 0001 1397 33 of 
ter plaatse afrekenen.

Ook introducees: dames én heren niet-
leden, dochters en zonen zijn van harte 
welkom!

Programma van de Ontmoetingsdag 
2019:

• 10.00 uur: aankomst
• 10.30 uur: morgengebed en 
	 herdenking overledenen
• 10.45 uur: jaarvergadering
• 12.00 uur: lunch
• 13.30 uur: kennismaking met 
	 Haarlem en met de Lutherse 
	 Kerk Haarlem
• 15.00 uur: koffie/thee
• 16.00 uur: sluiting

Benoeming nieuwe bestuursleden: 
er zijn dit jaar geen nieuwe benoemin-
 gen:
Helaas is er nog steeds geen kandidaat 
voor de functie van secretaris.

Ontmoetingsdag
Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond
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Agenda Eindhoven

Do	 11 apr.	19:30 u.	kerncommissievergadering	 Bij Annegret Hoyer
Ma	 15 apr.	13:30 u.	Bijbelgespreksgroep	 Bij Hanna Slagter
Do	 2 mei	19:30 u.	kerncommissievergadering	 Bij Annegret Hoyer
Do	 9 mei	18:00 u.	Do-Re-Lu Bijbelgespreksgroep 	 Dommelhoefstr. kerk
Ma	 13 mei	13:30 u.	Bijbelgespreksgroep	 Bij Hanna Slagter

I n december 2018 heeft ds Marlies 
Schulz afscheid genomen van de kern 

Bergen op Zoom omdat zij een beroep 
heeft aangenoemen naar de protestant
se gemeente Nuenen.
Er wordt voor haar een opvolg(st)er 
gezocht. Zolang die er niet is worden de 
huiskamerdiensten verzorgd door ds. 

W.J.H. Boon en mw. ds. S. Freytag.

Het pastoraat wordt telefonisch 
verzorgd door mw. ds. S.J.A. Tempelaar-
 van Leeuwen, emerituspredikant, per 
telefoon (zie hierboven).
In maart heeft al een huiskamerdienstt 
plaatsgevonden o.l.v. ds. Willem Boon.

    KKeerrnn  EEiinnddhhoovveenn

Predikant:	 	 	 mw.ds. S. Freytag	 06-4395 5283
Gastpredikanten / organisten:	 Mw. E.M. Eekel-Schendelaar	 040-253 2175
Present/ ouderencontact:	 Mw. A. Hoyer	 040-252 7272
Kinderoppas:	 	 	 Dhr. R. Schaak	 040-848 1149

    KKeerrnn  BBeerrggeenn  oopp  ZZoooomm

Algemeen / Info
Pastoraat	 	 	 Mw.ds. S.J.A. Tempelaar	 	 	 040-262 3104
Algemeen/info	 	 Mw. M. de Vries-Dix	 	 	 0165-552 392
Huiskamerdienst	 	 Ds. W.J.H. Boon  of ds. S. Freytag
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14 april, op Palmzondag wordt gecol
lecteerd voor het Diaconaal Inloophuis 
’t Hemeltje gelegen aan de Hemelrijken 
nr. 117 in Eindhoven.
‘t Hemeltje is een gastvrije, open plek 
in de stad voor dak- en thuisloze 
mensen. Een plaats waar ruimte is, 
waar je met je verhaal, je zorgen en 
vragen een luisterend oor kunt vinden.
Het is een huiskamer waar je een ander 
kunt ontmoeten en waar je mag zijn 
wie je bent. Je mag een gezicht en een 
naam hebben, ieder is de moeite 
waard. 
Op dinsdag en donderdag komt een 
diverse groep mensen uit Eindhoven in 
de huiskamer aan tafel. Je kunt er 
koffie, thee, brood en soep verkrijgen. 
er kan kleding gekocht en gewassen 

worden en er zijn douches. Bovendien 
kan er gebruik gemaakt worden van 
internet. Dit alles tegen betaling van 
een gering bedrag. 

In 't Hemeltje komen mensen uit 
verschillende leefwerelden elkaar 
tegen: de maatschappelijk meer 
geslaagden, de mensen die aan de rand 
leven, de wereld van de straat. In deze 
ontmoetingen wordt iets zichtbaar van 
wat er leeft achter het verhaal van de 
ander. Als dit gebeurt ervaar je het als 
een verrijking en doet het iets met het 
beeld dat je van die ander hebt.
De vrijwilligers zijn de spil in het 
functioneren.
Zij zorgen er voor dat het huis open kan 
zijn. Samen zorgen zij voor de sfeer in 

P almpasen, zondag 14 april, 10:30 
uur nodigen we graag alle (klein)

kinderen uit voor de kinderkerk met 
Palmpasen.
Tijdens de DO-RE-LU-dienst voor de 
volwassenen waarin ds. Susanne 

Freytag voorgaat gaan de kinderen in 
een eigen ruimte, onder begeleiding, 
een Palmpaastak versieren. 
Deze Palmpaastak staat symbool voor 
de hele Paasweek en dat wordt dan 
toegelicht. Aan het einde van de dienst 

komen de kinderen zingend in 
optocht de kerk binnen.

Kom jij een Palmpaasstok 
maken? Lijkt ons gezellig ;-) 
Voor materiaal wordt gezorgd.

De kinderkerkcommissie

Kinderen die een Palmpaastak 
willen maken graag voor 7 april 
aanmelden bij Rob Schaak:
r.schaak@chello.nl

Met je Paasstok door de kerk

Bijzondere collectes
in de komende periode
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huis en voor een goede dienstverlening 
aan de gasten.
De stichting Diaconaal Inloophuis 't 
Hemeltje is opgericht in 1994 door de 
protestantse kerken in en om Eind-
hoven. Hun doel was en is om concreet 
gestalte te geven aan hun diaconale 
opdracht. Op 1 november 1995 startte 
men met een groep van ruim 20 vrij-
willigers en op 2 januari 1996 werd het 
inloophuis geopend voor bezoekers.

19 mei is de collecte bestemd voor de 
Lutherse Werkgroep Kerkmuziek.
Vanaf 1946 zet de Stichting Lutherse 
Werkgroep voor Kerkmuziek zich in 
voor de verbreiding van de kerkmuziek 
in het algemeen en de Lutherse kerk-
muziek in het bijzonder. Op diverse 
gebieden is de stichting actief en heeft 
in de loop der jaren velen enthousiast 
weten te maken voor de vocale en de 
instrumentale kerkmuziek. Naast 
werkweken voor kerkmuziek bestaan 
er muziekdagen voor jeugd en 

jongeren, studiedagen voor 
kerkmusici, korendagen, geeft de 
Lutherse Werkgroep drie à vier maal 
per jaar haar tijdschrift 'Musica Sacra' 
uit en verzorgt zij regelmatig 
publicaties van muziekuitgaven.

De officiële doelstelling is het 
bevorderen van het kerklied en de 
meerstemmige kerkmuziek in de 
Lutherse Kerk en daarbuiten. Dat 
gebeurt door het onderhouden en 
verbreiden van specifieke kennis 
omtrent liturgie en kerkmuziek vanuit 
de Lutherse kerkmuzikale traditie.
Het contact met de werkers in het veld 
heeft bij ons hoge prioriteit. Met 
kerkmusici, koorzangers en predi-
kanten wordt daarom nauw contact 
onderhouden.

Let op! U kunt uw bijdragen ook 
overmaken naar het rekeningnummer 
van de diaconie met vermelding van 
het collectedoel. 
Het rekeningnummer van de Diaconie 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-
Nederland is: 
NL57 RABO 03737 11026.

O p zondag 12 mei vindt de tweede 
oecumenische dienst plaats in de 

nieuwe opzet. Dat is een gezamenlijke 
dienst van de evangelischlutherse 
gemeente, de Johannisgemeente en de 
oudkatholieke parochie. 
Deze keer zal de dienst in de Oud-
Katholieke kerk in Eindhoven 
plaatsvinden waarin de  voorgangers 
van de drie kerkelijke 

gemeenschappen voorgaan. De dienst 
wordt voorbereid door een voorberei-
dingsgroep, het oecumenisch beraad, 
waarin ook leden vanuit de rooms-
katholieke kerk deelnemen. 
Deze dienst zal wat het thema betreft 
een voortzetting zijn van de dienst in 
februari. Het thema is dankbaarheid.
Boschdijk 354, 5622 PA Eindhoven

Susanne Freytag

Oecumenische dienst
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In memoriam
Petronella Wilhelmina Marianne (Nelly) Jagervan Voorthuisen
16 december 1934 - 10 februari 2019
Harm Jasper (Harm) Jager
10 juni 1935 - 18 februari 2019

Herinneringen aan Nelly en Harm
Uitgesproken bĳ de uitvaart van Harm

Graag wil ik u iets vertellen over twee 
mensen van wie enorm gehouden is: 
Harm en Nelly Jager. Natuurlijk is het 
grote ‘houden van’ voorbehouden aan 
hun familie, maar ik kan u zeggen, dat 
zij ook in onze lutherse gemeente heel 
wat voetstappen hebben gezet op een 
manier, zo integer, met zoveel inzet en 
verantwoordelijkheidsgevoel en liefde, 
dat je als vanzelf van hen gaat houden. 

Ik heb Harm en Nelly leren kennen, 
toen ik in 2003 predikant van hun 
lutherse gemeente werd: Harm, omdat 
hij lid was van de Namibië-commissie, 
waar ik u dadelijk meer over vertel. 
Nelly als aanjager, stimulator en 
bewaker van de ouderenbezoekgroep. 
Nelly had het altijd over ‘mijn oudjes’ 
en zo was het ook. Nelly was zeer attent, 
hield alles bij, ze wist wanneer iemand 
ziek was of om een andere rede aan-
dacht nodig had. 
Voor mij als predikant was ze goud 
waard. Ze wist vaak eerder dan ik wat 
er aan de hand was en ze gaf het altijd 
door. Zonder haar had ik mijn werk niet 
zo goed kunnen doen,

Om bij het lied van Ed Sheeran te 
blijven, waaruit een citaat op de kaart 
van Harm staat: Nelly was als een engel 
voor onze gemeente. In alle stilte deed 
ze haar pastorale taken. We hebben 
heel veel aan haar te danken.

Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik Harm 
en Nelly in de kerk zitten, altijd op 
dezelfde plaats, altijd ook geïnteres-
seerd in het onderwerp van de preek. 

Op een heel andere manier dan Nelly is 
ook Harm van grote waarde geweest 
voor onze gemeente. Ver vóór mijn tijd 
gaf Harm catechese aan pubers en dat 
kon hij als geen ander. Zijn oprechte 
geloof, zijn blijheid en oprechte inte-
resse in die kinderen maakte dat ze 
hem geloofden en dat is geen sinecure. 
Met Harm kon je praten, omdat hij 
totaal oprecht naar het leven en het 
geloof keek.

Ook zijn betrokkenheid op Groot Aub, 
indertijd onze partnergemeente in 
Namibië was vanuit die oprechtheid. 
Hij wilde echte vriendschap op basis 
van gelijkwaardigheid met de mensen 
daar. Hij moest niks hebben van de 
vaak voorkomende afhankelijkheids-
positie die in dit soort verbondenheid 
vaak optreedt. Iedereen kende hem 
daar ook. Samen met Nelly is hij er 
meerdere keren op bezoek geweest. 
Het waren warme en hartelijke 
momenten, die ook voor een jaren-
lange band hebben gezorgd. 
  Helaas en tot grote teleurstelling van 
Harm zijn de relaties veranderd 
waardoor de Namibië- commissie  een 
aantal jaren geleden is opgeheven.
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De laatste jaren waren Harm en Nelly 
trouwe gasten bij ons jaarlijkse 
kerstdiner, waarmee we eindelijk iets 
voor hen terug konden doen.
Ed Sheeran heeft gelijk als hij zingt: 

Toen God jullie terug nam, zei hij 
Halleluja. Twee prachtige mensen 
weten zich bij Hem geborgen.

	 Ds. Bernadette van Litsenburg.

N iet geschreven in ons blad van 
februari 2019 vanwege de 

verzorging van mijn Peter. Nu kan ik het 
dus niet nalaten alsnog te vertellen over 
de Praatmorgen op 13 december 2018.

Onze gemeenteleden waren 
uitgenodigd bij de familie Oosterveer 
in Waalre. Irene en Horst lieten ons met 
trots hun nieuwe huis zien. Mooi 
verbouwd met ook een prachtige 
aanbouw.
In de grote woonkamer (tegenwoordig 
Living) dronken wij eerst koffie en kre-
gen er een heerlijk gebakje bij. Een 
levendig gesprek volgde al snel.Er wa-
ren 20 gasten.
Ds. Susanne heette ons allen hartelijk 
welkom. Aansluitend luisterden wij 
naar elkaar, want sommigen hadden 
een verhaal, een gedicht of zelfs mu-
ziek meegenomen. Deze onderwerpen 
pasten goed in de sfeer van Advent.

Met het hele gezelschap mochten wij 
allen plaatsnemen aan de lange tafel 
die gereed stond voor de lunch!! Zo 

genoten wij van  heerlijke eigen-
gemaakte soep, met of zonder soep-
balletjes, schalen vol met goed belegde 
broodjes en iets te drinken.
Het werd een waardevolle morgen met 
als slot een aparte verrassing. Horst 
kwam iedere gast persoonlijk een 
zilveren theelepeltje met de Luther-
roos geven! Een origineel cadeau. 
Iedereen blij.

Onze organist Marie Lankreijer had 
weer zo’n fraai klein kunstwerkje 
gemaakt in quilt-techniek, nu dus voor 
Irene Oosterveer, onze gastvrouw. Wist 
u dat er een Quilt-Gilde bestaat?

Citaat uit “Het Leedwezen” van onze 
Nederlandse filosoof Cornelis 
Verhoeven: “Het is al riskant genoeg 
vast te stellen, dat wij een appèl moe-
ten doen op een ”levensgevoel” om een 
dimensie van ons bestaan of de totali-
teit daarvan ter sprake te brengen. Dat 
is dan ook de reden waarom ik mij tot 
het woord beperkt heb.” (1970)

Sonja de Kort

Gezien door de ogen van een vrouw

Goede tĳden en slechte tĳden
Lief en leed, blijde en droeve dagen, u kunt het melden bij 
Elly van der Borgh: het Luthers Bloemenmeisje.
Email:  of telefoon 040-248 9268.
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Berichten uit Armenië
O nze contactpersoon Ghuschik is 2x 

naar Vanadzor gereisd, bijna een 
halve dag rijden, om tot een goede keuze 
te komen betreffende de aankoop van 
een automatische wasmachine t.b.v. het 
Kinderheim in Snogh.

De keus is gevallen op een DAEWOO 
DWF-GDH 1458. De machine moet 
uiteraard ook vervoerd worden en 
geplaatst en dat was een flink bedrag.
Toen Ghuschik aan de leverancier 
vertelde dat ze deze machine hadden 
gekregen van mensen van een kerk in 
Eindhoven uit Nederland, was de man 
zo verbaasd en onder de indruk dat hij 
zei: ”Nou ik moet er iets voor rekenen 
maar €2,- is genoeg en de rest is dan 
mijn bijdrage voor jullie school”.
Gezien de afstand is dit een groots 
gebaar!

Het blijkt, dat onze Ghuschik met 
niemand van het Kinderheim over dit 
mooie geschenk gesproken had.
Groot was de verrassing dan ook, toen 
gisteren de wasmachine, verpakt in een 
doos met een grote rode strik aan het 
kinderheim werd aangeboden.
Er zijn nu via Facebook al 45 dankbare 
en blije bedankjes binnengekomen van 
de Armeense betrokkenen, waar-onder 
ook een bericht van David, de 
burgemeester.
Ghuschik zal u, de Kerkgemeente, be-
danken voor dit prachtige cadeau.
I.v.m. de wet op de privacy zal deze brief 
via onze stichting naar u toe komen.

Ondertussen heeft burgemeester David 
niet stil gezeten, hij heeft een groep 
mensen samengesteld, die 15 maart 

beginnen aan de renovatie van de 
concert/toneelzaal in de Cultuur-
school.
Zoals u wel eerder hoorde van de fami-
lie Petrosjan in het plaatsje Accorie, 
(vader heeft een dwarslaesie en rijdt in 
een aangepaste Lada over de heuvels 
om op de koeien van het dorp te 
passen).
Wij hebben deze familie een paar jaar 
geleden een koe gegeven, vorig jaar is 
er een kal�e geboren, waar ze dolblij 
mee waren en nu krijgt de koe in juli 
haar tweede kalf, hopelijk is het weer 
een meisje.

Verder was er nog meer blij nieuws van 
deze familie. De jongste dochter Anna 
kreeg een verpleegster-opleiding van 
een familie in Noord-Holland, ze is met 
vlag en wimpel geslaagd en werkt nu in 
het ziekenhuis met heel veel plezier.
Bovendien is ze sinds kort getrouwd. 
Dat is een evenement wat niet meer 
dan een kwartier in beslag neemt. Dat 
is een gebeuren wat ons altijd weer 
verbaasd, je gaat als jong stel naar het 
gemeentehuis, zet je handtekening 
gaat naar huis, drinkt met de familie 
een kop koffie en gaat weer aan het 
werk.
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Anna woont nu niet meer bij haar 
ouders boven op de heuvel maar 
beneden in het dorp, dichtbij het 
ziekenhuis.De familie in Neder-
land die dit gezin onder zijn hoede 
heeft genomen heeft wel een won-
der verricht.
Toen de vader verongelukte en de 
dwarslaesie opliep, hebben zij 
geholpen waar het maar kon, huis 
aangepast, Lada gekocht en aange-
past en de oudste dochter ICT-
opleiding , de jongste verpleeg-
ster-opleiding en de zoon woont 

met zijn vrouw bij de ouders en 
zorgen voor de koe(ien), 
kippen, moestuin en maken 
kaas en zijn bijna 
zelfvoorzienend.
Het zag er heel zorgelijk uit, 
maar als je er nu komt stralen 
ze van werk- en levensvreugde, 
ondanks de gezondheids-
zorgen die er altijd wel zijn.
Er gebeurt nog heel veel goeds 
in de wereld!

Thea Dik

Bijbel en biografie
De laatste tijd verschijnen er nogal wat 
publicaties over de bijbel. Recente 
uitgaven als de Re-Bible, Weg met de 
bijbel, De bijbel voor ongelovigen en De 
Torrie van Mattie (het evangelie naar 
Matteus in de straattaal van jongeren) 
hebben gemeen dat ze insteken bij de 
lezer. De bijbelverhalen spreken meer 
tot de verbeelding als ze contextueel 
gelezen worden; als er een brug gesla-
gen wordt tussen tekst en lezer. 
Dat laatste kunnen wij ook. We 
bekijken de genoemde uitgaven en 

gaan daarna zelf creatief met een 
bijbelverhaal aan de slag aan de hand 
van foto’s, gedichten, liederen en 
fragmenten van verhalen. Voorkennis 
is niet nodig.
De avond begint om 19 uur en wordt 
begeleid door ds Sigrid Coenradie.
U bent welkom om van te voren (18.00 
uur) samen te eten. 
U kunt zich daarvoor opgeven bij 
Willem Stoppelenburg,
w.stoppenlenburg@kpnplanet.nl 
of tel. 040-2411992

DORELU Bijbelgespreksgroep: 
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O ok dit jaar was onze gemeente met 
een kleine groep present, deze keer 

om een alleenstaande vrouw te helpen 
die vanuit een kamer naar een appar
tement in een flatgebouw verhuisd was.
Vanwege haar gezondheid kon ze een 
aantal klussen niet alleen doen. Een 
week naar haar verhuizing  zijn we dus 

met zijn vieren bij haar verschenen om 
in haar flat, die ze zelf al heel gezellig 
had ingericht, nog wat dingen op te 
hangen en aan te brengen en vooral een 
diepvriezer en een koelkast op de goede 
plaats te zetten.
In de berging lag nog een groot gedeelte 
van haar huisraad min of meer wille-
keurig op elkaar gestapeld en op haar 
verzoek zijn we begonnen, dit te sor-

teren, zo veel mogelijk in de aanwezige 
kasten te plaatsen en de rest overzich-
telijk in dozen en tassen te plaatsen, 
zodat ze er gemakkelijk bij kon, om het 
verder uit te zoeken. Ze was heel blij 
met onze hulp en voor ons was het een 
zinvol bestede en ook nog gezellige 
ochtend. Volgend jaar weer? Wie doet 
dan mee?

Annegret Hoyer

Politiek
van het luchthavenpastoraat
Eindhoven
De gesprekken op het vliegveld begin-
nen vaak met “waar gaat u naartoe”, of 
“wie kom je ophalen”. Maar zomaar op 
eens kan het gesprek een andere wen-
ding nemen en komt het op geloven of 
ook op politiek uit. Een man in de aan-
komsthal vertelde over zijn gehandi-
capte dochter en hoe erg het wel niet 
was dat de sociale werkplaats waar ze 
werkte, gesloten werd.

Ik sprak een vrouw, die op weg was naar 
Manchester. Ze woonde en werkte al 
vele jaren in Engeland en was op 
familiebezoek geweest in Limburg. 
Toen kwamen we over de brexit te spre-
ken. Ze vond dat een heel moeilijke 
zaak en had zelfs overwogen om weer 
in Nederland te gaan wonen. Maar van-
wege al haar contacten in Engeland had 
ze besloten daar toch maar te blijven.

Ook kwam ik een keer personeelsleden 
van Ryan Air tegen, die folders uitdeel-
den. Het vliegveld is een plaats waar de 
actualiteit en de politieke ontwikke-

Klusproject
met Present
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Uit de kerncommissievergaderingen

I n de kerncommissievergadering van 
7 februari werd aandacht besteed 

aan:

• De nieuwe liturgie. Wij gaan die de 
zondag na Pasen invoeren. De secreta-
ris zal de ontwerpen maken.
• Inventarisatie van de agendapunten 
voor de komende DoReLu vergadering. 
• De nieuwe uitvoering van de Luther-
roos. Nu is er nog een zwart/wit versie 
gedistribueerd, maar de volgende is in 
kleur. Wij wachten er met spanning op.
• Voor Eindhoven is men bezig met het 
ontwerpen van een eigen zegel met een 
“Licht in de wereld” tekst.
• Onder gemeentezaken kwamen 
diverse punten aan de orde zoals de eva-
luatie van de gebedsweek en de intrede-
dienst van ds. Marlies Schulz in Nue-
nen.
Verder is besproken het aanvullen van 
de adressen voor wie de altaarbloemen 
krijgen en de huishoudelijke zaken 
voor de door ons verzorgde DoReLu 
Bijbelkring op 18 februari a.s. Ook is 
een eerste aanzet gegeven voor het 
opstarten van ‘Diensten voor Jong en 
Oud’.

I n de kerncommissievergadering van 
7 maart kwamen de volgende punten 

aan de orde:
• Volgend jaar bestaat Luthers 
Eindhoven 70 jaar. 
• De glaasjes van de lichtjes voor 
kerstavond blijken bijzonder in trek te 
zijn. We gaan er nog 30 bijkopen.
• De folder van de lutherse Stichting 
Vakantiekampen is binnen. Wie 
interesse heeft kan de gegevens 
opvragen bij Rob Schaak of Tom 
Tempelaar. De folders komen ook op 
het publicatiebord in de hal van de kerk 
te hangen. Zie ook www.svk.nl.
• 21 maart is er weer een praatochtend 
met lunch. Dit keer bij Annegret Hoyer.
• Verder werden de DoReLu vergade-
ring en de Bijbelkring van 14 februari 
geëvalueerd, de voorbereidingen voor 
Palmpasen zijn al gereed en verslag 
werd uitgebracht van de classisverga-
dering en de Kerkenradendag van de 
Lutherse Synode.
• de volgende kerncommissie-ver-
gadering van Luthers Eindhoven is op 
donderdag 11 april.

Tom Tempelaar

lingen volop aanwezig zijn. Wat mooi, 
om te midden van al die ontwikke-
lingen een plaats van rust en stilte te 
kunnen bieden. Ik hoop dat de kerk ook 
zo’n plaats mag zijn. Midden in de 
wereld, met alles wat daar gebeurt, een 
plek van rust en stilte. Om nieuwe 
energie op te doen, om weer verder op 
reis te kunnen gaan.

Mirjam van Nie
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M isschien wel de mooiste 
momenten van het jaar in ons 

Lutherse kerkje. In de Passiestonden 
stroomt de kerk vol mensen en … stilte.

Het zijn de meest contemplatieve 
bijeenkomsten in de cyclus van ons 
kerkelijk jaar. 
De oecumenische meditaties trekken 
inderdaad mensen van alle gezindten 
om samen de verdieping en 
spiritualiteit te zoeken van de passie-
week.

Maandag 15 april - Passiestonden
ds. Udo Doedens
[Lambertusgemeente Vught] 
Aanvang 19.00 uur
Dinsdag 16 april - Passiestonden
diaken Albert Soeterboek
[parochie Wonderbare Moeder]
Aanvang 19.00 uur
Woensdag 17 april - Passiestonden
Frans-Willem Verbaas
[PKN Heusden]
Aanvang 19.00 uur

V oortaan vieren we iedere eerste 
zondag van september de hele dag 

samen met heel Luthers ZuidNederland.

Dit jaar zijn we op zondag 1 september 
allemaal uitgenodigd in Nijmegen. 
Noteer die dag!

Onze eerste dienst na de zomervakan-
tie is op 25 augustus.
Dan gaat ds. Elsa Aarsen-Schiering voor.

D e geweldige akoestiek van het 
Lutherse kerkje in Heusden is 

ontdekt door Viva la Musica, een 
klassiek zanggezelschap uit 
Zaltbommel en omgeving.
De zangers en zangeressen van Viva la 
Musica zingen licht klassiek repertoire 
van onder meer Mozart, Brahms, Von 
Weber, SaintSaëns, Donizetti.
Kom luisteren op zondagmiddag 19 
mei van 15.00 tot 16.00 uur!
Reserveer een plek bij Hanny de Kruijf
hannydk@planet.nl

Klassieke liedkunst
op 19 mei

Passiestonden 2019

Agenda na de zomer

    KKeerrnn  HHeeuussddeenn
Pastoraat:	 	 mw. ds. S. Freytag	 06-4395 5283
Algemeen:	 	 mw. H. Haaksema	 073-511 7006
Pastoraat/Gastpredikanten:	 mw. J. de Kruijf	 hannydk@planet.nl
Diaconie:	 	 mw. I.M. Veldkamp	 06-4178 1214
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In Memoriam
Onvergetelĳk sprankelend

B ijna 99 was Wil VisserZaalberg 
van Zelst toen ze begin februari 

2019 overleed. Tot en met Kerst 2018 
speelde ze het klaar om zondags naar de 
Lutherse kerk in Heusden te komen. In 
onze gemeente was Wil Visser een 
markante persoonlijkheid: een sterke 
vrouw, duidelijk aanwezig en met het 
hart op de juiste plaats. 

Officieel was Wil lid 
van de Lutherse 
gemeente in Utrecht, 
maar ze was 
verknocht aan de 
kleine gemeente in 
Heusden waar haar 
man Cas jarenlang 
predikant was 
geweest. Hoewel Wil 
vaak aangaf, niet 
gelovig te zijn, stond 
ze haar mannetje als 
predikantsvrouw. Ze 
bracht Cas met de 
auto overal naar toe, voor zijn werk en 
op vakanties met het gezin. Op reis 
hield de zielzorg niet op: in tijden dat 
telefoneren nog met muntjes gebeurde 
– en dan vanaf één toestel op een hele 
camping – belden Cas en Wil naar 
Heusden om voeling te houden met een 
gemeentelid in de laatste levensfase. Na 
Cas’ plotselinge overlijden bleef Wil de 
gemeente in Heusden trouw.

Logeerpartijen en etentjes
Onvergetelijk waren de 
Oudejaarsdiensten met logeerpartijen 
bij de familie Hilwig, waarbij 
gastpredikant Ton Voerman en Wil 

Visser elkaar naar de kroon staken met 
geestige conversatie. Vermaard waren 
haar etentjes in Utrecht, waar iedereen 
welkom was in haar gezellige huis, 
gevuld met tastbare herinneringen aan 
reizen en cultuur. Het was 
indrukwekkend hoe ze met haast 
militaire precisie vanuit de kleine 
keuken de diverse gangen had 
voorbereid en hoe de tafel met grote 
zorg was gedekt. 
Ze slaagde erin om haar rijbewijs tot 

haar 100ste te 
verlengen, maar 
besloot haar geblutste 
auto toch eerder te 
laten staan.

Afscheid
Toen ze al in de 
negentig was, liet Wil 
zich overhalen om 
een ingrijpende 
hartoperatie te laten 
uitvoeren. Met succes, 
maar het kostte haar 
veel levenskracht. 
Ongelukkigerwijs 

was zij toen juist midden in de 
verhuizing van het huis in Tuindorp 
naar de bescheiden woning in de 
Wartburg. 
De laatste jaren waren niet makkelijk. 
Zij voelde zich bezwaard als mensen 
haar ‘op sleeptouw’ moesten nemen bij 
de culturele buitenlandse reisjes. Haar 
gehoor ging hard achteruit, haar zicht 
werd steeds minder. Zo kon ze haar 
liefde voor een goed gesprek niet meer 
ten volle beleven. Toch kostte het haar 
moeite om het leven los te laten. 
Wij koesteren onze herinneringen 
aan Wil en zullen haar missen.
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I n februari is het groot onderhoud 
voltooid. De Lutherse kerk in Heusden 

oogt weer fris en helder na een grondige 
schilderbeurt buiten (zomer 2018) en 
binnen.

Vorig jaar is de buitengevel gereinigd. 
Waar nodig is het voegwerk vernieuwd 
(o.a. bij de klokkenstoel). Het hekwerk 
is mooi geschilderd. 

Resultaten groot onderhoud Heusden

De binnenmuren zijn gewit, waarbij de ken-
merkende uitspringende gevel-stukken zo-
als het kruis een iets grijze tint hebben 
gekregen. 
Het toilet is gemoderniseerd en netjes afge-
werkt met een hardstenen hoekplaat. 
Op de vliering boven het tongewelf is een 
plankier aangebracht voor de veiligheid.

Foto’s en bouwbegeleiding Frederik Hilwig
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D it jaar kan ik alle drie diensten van 
de stille week in Nijmegen voor

gaan. Dat geeft me de mogelijkheid om 
die diensten met elkaar te verbinden.

In alle drie diensten, witte donderdag, 
goede vrijdag en Pasen, zullen er naast 
de Bijbelteksten ook gedichten van 
Martinus Nijhoff worden gelezen.

Deze gedichten verwoorden kernach-
tig wat er staat te gebeuren. Zij nemen 
ons mee in het beleven van wat er deze 
dagen met Jezus en daardoor met ons 
gebeurt. 
In de Paasdienst zal ik ook iets voorbe-
reiden voor als er kinderen meekomen 
naar deze dienst.

Op witte donderdag en uiteraard met 
Pasen zal er koffiedrinken na de dienst 
zijn.
Op goede vrijdag is er geen koffiedrin-
ken en geen collecte.
De diensten van witte donderdag en 
goede vrijdag beginnen om 19:30 uur.   

ds. Susanne Freytag

Stille week

I n de vergadering van 14 januari wa
ren de verhuurcommissie en de tech

nische commissie uitgenodigd om ons 
bij te praten over de stand van zaken.
Het is goed om te vernemen dat er een 
toename is van de verhuur van het 
kerkgebouw. Daarbij gaat het om re-
petities van koren, concerten, boekpre-
sentaties e.a. De verhuurcommissie is 
bezig om een verhuurbeleid te ontwik-
kelen. Een website voor de verhuur is 
in opbouw (zie www.lkn.nl). De kern-
commissie wil ook graag in kerkblad de 
openbare concerten laten vermelden. 
Het project uitnodiging gemeentele-
den voor een gesprek en maaltijd
De vorm van het samen eten en een ge-
sprek aan de hand van paar vragen on-
der leiding van Susanne bevalt goed. In 
het voorjaar zal een volgende maaltijd-
bijeenkomst worden gepland.
Stichting Lutherse kerk Nijmegen
Er wordt een stichting Lutherse kerk 
Nijmegen opgericht die de zorg voor 
het onderhoud en de verhuur van het 
gebouw op zich gaat nemen. Dit vraagt 
om goede afspraken tussen de kerken-
raad en deze stichting. Die zullen in een 
overeenkomst worden vastgelegd. Hier 
moet goed over worden nagedacht. Dat 
maakte dat we op 21 januari opnieuw 
vergaderden om hierover door te 
praten.

Uit de Kerncommissie

    KKeerrnn  NNiijjmmeeggeenn

Pastoraat: 	 	 mw.ds. S. Freytag	 06-4395 5283
Coördinatie:	 	 Prof.dr. M. Matthias	 024-848 8744
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O p 22 februari was het 75 jaar 
geleden dat de binnenstad van 

Nijmegen door een bombardement 
verwoest werd.

Hierdoor was er dit jaar iets meer 
aandacht voor de herdenking. 
Zoals elk jaar hebben we de kerk 
gastvrij opengesteld voor wie bij de 
herdenking op de begraafplaats 
Daalseweg was. 

Ongeveer 35 mensen kwamen dit jaar 
om even wat na te praten en op te 
warmen en werden onthaald op een 
kop koffie en een kop erwtensoep. 
’s Avonds was er nog een concert in de 
lutherse kerk.

E r wordt hard gewerkt aan het 
opknappen van het bijgebouw.

De consistoriekamer is behangen en 
geverfd en wordt nu verder ingericht.

De voormalige kamer van de kinder-
kerk is ingericht als kamer van de 
dominee waar ik tussen afspraken in 
kan verblijven en wanneer het handig 
is ook kan blijven overnachten.
De kamers zijn al mooi maar het trap-
penhuis steekt daarbij schril af en moet 
nog worden opgeknapt. Wanneer dat is 
gebeurd zullen we dat op de een of 
andere manier vieren.
Omdat ik nu een werkplek in Nijmegen 
heb ben ik in principe elke woensdag 
in Nijmegen en uiteraard ook op andere 
dagen als het zo uitkomt.

Susanne Freytag

Terugblik herdenking
bombardement

Opknappen bijgebouw
Stand van zaken
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Stille Week voor Pasen
Uit de diepten roep ik

V oor steeds meer mensen is Pasen 
het feest waar de kinderen eieren in 

de tuin zoeken tussen de bloeiende 
narcissen.
Reden temeer voor ons om ons op-
nieuw te verdiepen in wat Pasen voor 
mensen van vandaag ook kan beteke-
nen. Daarom komen we dit jaar weer 
bij elkaar in de “Stille Week”, net zoals 
dat we dat in vorige jaren hebben 
gedaan.
In de drukte van de tijd maken we ook 
dit jaar weer ruimte om met Jezus op 
weg te gaan. Centraal bij die tocht staat 
Psalm 130 - Uit de diepte roep ik tot U, 
HEER. Heer hoor naar mijn stem. 
Arvo Pärt heeft bij die woorden een in-
dringend koorwerk geschreven: de 
Profundis. Daar luisteren we naar in 
alle avondgebeden die we in de week 
voor Pasen houden. 

Voor het avondgebed op maandag, 
dinsdag en woensdag (15, 16, 17 april) 
gaan we naar de Lutherse kerk in 
Heerlen (hoek Meezenbroekerweg - 
Vijgenweg). Aanvang 19.30 uur. De 

verhalen van Lucas over de laatste week 
van Jezus vormen de leidraad.

Maar Lucas vertelt verder. Op de Witte 
Donderdag over de laatste maaltijd die 
Jezus met zijn leerlingen hield.  Op de 
Goede Vrijdag over de kruisiging en de 
begrafenis van Jezus. In de nacht van 
zaterdag horen we hoe het “roepen uit 
de diepte” gehoord wordt. Deze vie-
ringen vinden plaats in “de Ark” in 
Landgraaf. (Op de Heugden 23). 
Donderdag en vrijdag beginnen we om 
19.30 uur, zaterdag 21.00 uur)

ds. Kees Hollemans

    KKeerrnn  ZZuuiiddLLiimmbbuurrgg

Pastoraat:	 	 ds. W.J.H. Boon	 0049-245 650 70318
Diaconie:	 	 mw. K. Mulder	 045-525 0209
Ledenadministratie:	mw. G. Boon	 0049-245 650 70318
Coördinator:	 	 dhr. H. Oosterveer	 040-223 0960
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In Memoriam
Anita Paulusma – van Ree.

Op 20 februari 2019 overleed ons 
gemeentelid Anita Paulusma op 84-
jarige leeftijd. Zij overleed ongeveer 10 
jaar na haar geliefde echtgenoot Walter 
Paulusma.
Zij voelde zich zeer verbonden met de 
gemeente. Bij bezoeken bij haar, zeker 
de laatste jaren toen de kerkgang steeds 
vermoeiender werd, vroeg zij uitvoerig 
naar het welbevinden van de gemeen-
teleden. Jong of oud, zij voelde zich met 
allen verbonden. Zoals een jonger 
gemeentelid mij zei: “Zij was als een 
oma voor mij.”
De laatste jaren ging het lichamelijk 
steeds slechter met haar, maar geeste-

lijk bleef zij zeer sterk. Toen het 
spreken steeds moeilijker voor haar 
werd bad zij het “onze Vader” luid en 
duidelijk mee.
Op de grens van dit leven vroeg zij om 
de ziekenzalving, bij ons misschien 
niet zo gebruikelijk maar niet onbe-
kend in de Protestantse kerk. Zo haalde 
zij de sterkte en de kracht uit haar 
geloof. Zij was een  lieve moeder en 
oma. 
Met onze gebeden om troost en kracht 
zijn wij bij haar naasten. 
Op dinsdag 26 februari namen wij 
afscheid van haar in de Lutherse kerk 
van Heerlen en in het crematorium 
Schifferheide te Kerkrade.

Ds. Willem Boon

Diaconiecollectes:
Kern Zuid-Limburg

• 14 april: De Kerk bloeit op Cuba: 
Jarenlang leidden Cubaanse kerken 
onder het communisme een 
sluimerend bestaan. Het Cubaanse 
systeem kraakt echter in zijn voegen. 
De bevolking zoekt naar houvast en 
zingeving, kerken groeien. Maar door 
de verslechterende economie neemt 
ook de armoede toe.

• 21 april: Paascollecte voor Pakistan: 
Christenen in Pakistan voelen zich 
vaak kwetsbaar en onzeker, ze  vormen 
een minderheid en behoren tot de 
laagste klasse, de armste 
bevolkingsgroepen. En hebben vaak 
weinig kennis over het christelijk 
geloof. Kerk in Actie bouwt samen met 
de lokale kerken aan een sterke en 

vernieuwende kerk in Pakistan. 
Studenten en voorgangers kunnen 
training volgen over discipelschap en 
theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners 
een jongerentraining. Zij zijn de 
toekomst van de kerk en staan dankzij 
deze training sterker in hun geloof.

• 28 april: SLOA= Stichting Lutherse 
Ontspanningsinitiatieven en 
Activiteiten: deze stichting biedt 
aangepaste vakanties voor mensen die 
het hard nodig hebben maar om 
diverse redenen het niet regelen.

• 12 mei: Lutherse Wereld Federatie.



27 Lutherroos jaargang 3 nr 7

SPORT
van het luchthavenpastoraat Eindhoven

Paasgroetenactie:

A an de buitenkant van de terminal 
van Eindhoven Airport bevindt zich 

een grote afbeelding van de selectie van 
PSV. “Een officiële luchthaven voor 
PSV”, staat er bij. Vaak zijn er in de 
terminal groepen sporters te zien. Ze 
dragen allemaal dezelfde kleding, waar 
op staat welke sport ze beoefenen. 
“Taikwondo association” bijvoorbeeld. 

Er was een vliegtuig geland uit 
Edinburgh. Uit de schuifdeuren in de 
aankomsthal kwam een groep mannen 
met rode baarden. Allemaal droegen ze 
een geruite kilt en kniekousen met 
flosjes. Ik hoefde niet te vragen, waar 
ze vandaan kwamen, maar ik vroeg wel 
waar ze naartoe gingen. Ze gingen een 
rugbywedstrijd spelen in Tilburg. 
Ik zag een groep jongens, van ongeveer 
tien jaar, met Feyenoord shirtjes. Ik zie 

dat jullie van Feyenoord zijn, zei ik, wat 
doen jullie dan op Eindhoven Airport. 
De begeleider vertelde dat ze in Polen 
mee gingen doen aan een voetbaltoer-
nooi. 
Ik vertelde dat ik luchthavenpastor 
ben. De begeleider begreep 
onmiddellijk wat dat is. Hij zei, dan 
kunt u wel een gebedje voor ons doen. 
Dat beloofde ik en heb ik gedaan, later 
in de gebedsruimte. 

Sport en geloof kunnen soms een 
verrassende combinatie vormen.

Mirjam van Nie

V anuit de kerken werden er vorig jaar 
meer dan 50.000 paasgroeten

kaarten verstuurd. Ook deze keer doen 
wij hier weer aan mee.

De kaarten gaan naar Nederlandse 
gevangenen. De kaarten die gebruikt 
worden zijn gemaakt in de gevangenis. 
Onder leiding van een predikant 
gingen gedetineerden aan de slag met 
het thema: Een nieuw begin. Met elkaar 
bedachten ze een manier om het thema 
te verbeelden.

Dit resulteerde in een prachtige set 
kaarten. Een paasgroet doet goed. 
Ontvangers realiseren zich dat er aan 
hen gedacht wordt.
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Eindhoven

Dommelhoefstraat 1A
Eindhoven

Aanv. 09:30 u.
(tenzij anders vermeld)

14 april  Palmzondag
ds. S. Freytag

DoReLu-dienst - Aanvang 10:30 u.

18 april  Witte Donderdag
ds. A.C.Thimm-Stelwagen
DoReLu - Aanvang 19:00 u.

19 april  Goede Vrijdag
ds. S. Coenradie

DoReLu - Aanvang 19:00 u

20 april  Stille Zaterdag
ds. S. Freytag

DoReLu - Aanvang 19:00 u.

21 aprilPasen
ds. S. Coenradie

DoReLu - Aanvang 10:30 u.	

28 april  Quasimodo Geniti
ds. W.J.H. Boon	

12 mei  Laetare
ds. S. Freytag

in de Oud-Katholieke Kerk
i.s.m. Oec. Beraad

Het parkeerterrein (gratis) van de kerk 
is via de Jan Duikerlaan te bereiken.

Aanvang 10:30 u	  

19 mei  Palmzondag
dr. T. Akerboom  [Nijmegen)

Heusden

Putterstraat 32
Heusden

Aanv. 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

maandag 15 april
Passiestonden

ds. Udo Doedens
[Lambertusgemeente Vught]

Aanvang 19.00 uur

dinsdag 16 april
Passiestonden

diaken Albert Soeterboek
[parochie Wonderbare Moeder]

Aanvang 19.00 uur
	

woensdag 17 april
Passiestonden

Frans-Willem Verbaas
[PKN Heusden]

Aanvang 19.00 uur
	

21 april  Pasen
ds. B.J.T.M. van Litsenburg 

[Eindhvoen]

5 mei  Misericordia Domini
ds. W.J.H. Boon [Hongen]

19 mei  Cantate
ds. E. Aarsen [Amsterdam]

2 juni  Exaudi
mw. G.A. Voerman [Utrecht]

KERKDIENSTEN
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Bergen op Zoom
Huisdienstviering

donderdag 23 mei 

ds. S. Freytag
Aanvang13.30 uur

bij familie Volleman

Nĳmegen

Prins Hendrikstraat 79
Nijmegen\

Aanv. 10:00 u.
(tenzij anders vermeld)

	 	
14 april  Palmzondag

ds. H. Allewijn

18 april  Witte Donderdag
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

19 april  Goede Vrijdag
ds. S. Freytag

21 april  Pasen
ds. S. Freytag

5 mei  Misericordai Domini
ds. Th. van Willigenburg

19 mei  Cantate
ds. S. Freytag

	

Zuid-Limburg

Meezenbroekerweg 70
Heerlen

Aanv. 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

	 	
14 april  Palmarum

ds. W.J.H. Boon

15, 16 en 17 april
vespers in de Stille Week

Aanvang 19.30 u.
Lutherse Kerk,

Meezenbroekerweg 70, Heerlen
(samenwerkende kerken Parkstad,

zie ook blz. 25 in dit blad)

18 april  Witte Donderdag
ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

21 april  Pasen
ds. W.J.H. Boon

Viering Heilig Avondmaal

28 april  Quasimodo Geniti
ds. S. Freytag

12 mei  Jubilate
ds. W.J.H. Boon

26 mei  Rogate
ds. W.J.H. Boon

	

KERKDIENSTEN



Lutherroos jaargang 3 nr 7	 30

Predikanten
mw. ds. S. Freytag
e-mail: s.freytag@gmx.net  
tel: 06-4395 5283
St. Jorislaan 14, 5611PM Eindhoven

ds. W.J.H. Boon
e-mail: willem.boon@outlook.com
tel: 06-4070 4017
Birderstrasse 16, Selfkant-Höngen (D)

Kerkenraad Dagelĳks Bestuur
Secretaris: hr. T. Tempelaar
e-mail: secretariaat@lutherszuiden.nl
tel: 040-262 3104

Rekeningen
Graag de juiste tenaamstelling ver-
melden.

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-
Nederland
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

Contactadressen 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland 
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Nu in Kleur
Bij de vorige editie gebruikten wij al de 
nieuwe vormgeving, vanaf nu ook he-
lemaal in kleur.
Door nieuwe technieken en productie-
mogelijkheden blijkt dat niet veel meer 
te kosten.

De redactie

stickeren en postklaar maken

  Colofon: 
De Lutherroos verschĳnt 7 maal per jaar en 
wordt toegezonden aan (doop)leden van de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-
Nederland en aan belangstellende relaties.
Overname van artikelen en/of foto’s is 
toegestaan mits met vermelding van
“Lutherroos” en het editienummer.

Redactie Lutherroos:
Dick Eekel (eindredacteur)
Irene Oosterveer (tekstcorrectie)
Martin de Groot (eindredacteur)
Susanne Freytag (lid)
Willem Boon (lid)

Redactieadres:
p/a Vennekerhei 39
5508 WB Veldhoven
redactie@lutherszuiden.nl

De volgende editie kopĳ aanleveren
vóór 29 april 2019.
Die editie geldt voor de periode
van 26 mei tot 7 juli 2019.

U kunt altĳd contact opnemen met een van 
de predikanten. 

U kunt vriend of lid worden van de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de se-
cretaris T.Tempelaar. Vrienden en leden ont-
vangen automatisch de Lutherroos.

Daarnaast kan iedereen die geïnteresseerd 
is aangeven de Lutherroos te willen ontvan-
gen. Wilt u dan uw adres, en geboortedatum 
opsturen naar: redactie@lutherszuiden.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/of op papier?
Ontvangt u de Lutherroos op papier en wilt u 
het blad ook digitaal ontvangen geeft u dan 
uw e-mailadres door aan de secretaris.
Wanneer u het blad alleen digitaal wilt ont-
vangen laat ons dit dan ook weten.

Bĳdrage aan de kosten van het kerkblad:
NL87 INGB 0001 1373 31
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-
Nederland, Eindhoven

Wilt u ook de Lutherroos ontvangen?


