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Van de Redactie
Beste mensen,

Met deze eerste editie van 2023 heeft de 
redactie door de veel hogere drukwerk-
kosten van ons kerkblad moeten besluiten 
om over te gaan naar het iets kleinere 
formaat A5 om het blad betaalbaar te 
houden.

Het formaat 17x24cm blijkt wel te 
produceren maar vereist een ander soort 
drukpers. Bij niet alle drukwerkbedrijven 
is zo’n machine nog aanwezig en A5 is 
redelijk standaard. Dit klinkt een beetje 
technisch maar zal toch wel te begrijpen 
zijn.

Onze hele opmaak is daar nu ook op aan-
gepast maar we gaan ervan uit, dat u 
evenveel plezier heeft van de inhoud aan 
verhalen en foto’s, want daar gaat het 
tenslotte om.

Met elkaar vullen wij het eerste deel 
‘algemeen’ en aansluitend heeft elke kern 
nog specifieke informatie van de kern zelf.

Zo komen alle gemeenteleden aan de juiste 
gegevens die zij willen weten.

Wij wensen u een mooie tijd op weg naar 
Pasen.

Mede namens Martin
Dick Eekel

Bĳ de Voorplaat

Na een korte en felle winter
ontspruiten de eerste bloemen
uit aarde, zodat ze één voor één

mooiste geuren en kleuren bevatten.

Bij dageraad geruisloos open
gaan, waar ze gedurende de dag

hun levensvreugde en passie delen
tot wanneer ze tegen de avond sluiten.

Met innigheid kijken ze naar de
zon, blaadjes proeven van de prille

warmte terwijl hun wortels de tranen
van een hemels verdriet zullen opnemen.
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Inhoudsopgave

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 opsturen 
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. 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, 508 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 6 maart 2023.
Die editie geldt voor de periode
van 2 april - 22 mei 2023.
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Meditatie:

Vrĳe tĳd

H
oe gaan we om met de ons gegeven 
tĳd? Hoe we omgaan met onze tĳd 
zegt veel over ons en onze tĳd. Waar 
zouden we meer tĳd voor willen 

hebben en waar zouden we minder tĳd aan willen 
besteden?

Het is een soort paradox dat we 
steeds meer ‘vrije’ tijd hebben 
gekregen en wie met pensioen is 
heeft alleen nog maar ‘vrije tijd’ 
en ondertussen wordt de vrije 
tijd weer overladen met heel veel 
verplichtingen die we onszelf op-
leggen.

De consumptiemaatschappij is 
ook op onze vrije tijd gebouwd. 
We gingen korter werken en 
daardoor konden we in onze vrije tijd gaan con-
sumeren waardoor vervolgens de economie 
weer gestimuleerd wordt. De ‘vrijetijdseco-
nomie’ is booming business.
Werktijd en vrije tijd willen we graag duidelijk 
van elkaar scheiden, maar de werkelijkheid is 
dat dit steeds meer door elkaar heen loopt. Het 
thuiswerken dat we sinds corona steeds meer 

zijn gaan doen 
heeft dit ver-
sterkt.

Ondertussen lij-
ken we steeds 
meer slaven van 
de tijd te worden. 
Tijd moet altijd 
zinvol worden 
besteed. Naast 

het werk willen we tijd besteden aan sport, 
vrienden, cultuur, hobby’s, vakanties en ga zo 
maar door. Is er nog tijd om te rusten, te luie-
ren, tijd om zich te vervelen, te niksen?
In reclames zie je ze voorbij komen de beelden 
van het verlangen naar onthaasting. Let u daar 
maar eens op hoe vaak producten worden ver-
kocht met de belofte van ontspanning.

Ja en dan 
gingen we 
ook nog be-
sparen op 
tijd. We zijn dol op apparaten die ons werk uit 
handen nemen. Ook aan onze maaltijden willen 
we maar weinig of geen tijd besteden. Veel kant 

en klare producten nemen ons 
werk uit handen.
Men heeft naast het werk ook lie-
ver tijd voor zichzelf dan voor het 
nut van het algemeen. Anders is 
het voor de gepensioneerden. Die 
verruilen vaak het betaalde werk 
voor vrijwilligerswerk dat hen 
weer nieuwe mogelijkheden 
biedt.

Hoe we met onze tijd omgaan 
zegt iets over onszelf, onze waarden. Door wel-
ke (tijd-)geest laten we ons daarbij leiden?
Vanuit het geloof bezien is de tijd allereerst een 
geschenk, geschonken tijd. Elke dag is een ge-
schenk van mogelijkheden. Met een geschenk 
gaan we anders om dan met een opgave of een 
plicht. Omdat de ons gegeven tijd een geschenk 
is, mogen we ervan genieten en kunnen we in 
alle vrijheid met de tijd omgaan. Wie zo met de 
tijd kan omgaan schenkt zichzelf meer ruimte.

De kunst is daarbij om af te stemmen op het 
moment. Of zoals Prediker het zegt ‘alles heeft 
zijn tijd’. Elk moment in de tijd heeft zijn eigen 
karakter en eigen kansen. In deze ons geschon-
ken tijd kunnen we zo precies datgene bijdra-
gen aan de wereld om ons heen wat binnen onze 
mogelijkheden ligt. We hoeven onszelf hierbij 
niet te overvragen.

Zo kunnen we ons altijd opnieuw de vraag 
stellen: Wat vraagt dit moment van mij, wat is 
het goede voor dit moment. En het antwoord op 
deze vraag is op elk moment in de tijd een an-
dere.
Dat is pas ‘vrije tijd’!

Susanne Freytag
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Beste mensen,
In deze eerste editie van de Lutherroos in 

2023 mag ik mĳzelf als kerkrentmeester aan u 
voorstellen. Mĳn naam is Wouter Voshol en ik 
ben door het breed moderamen van de classis 
– na overleg met de kerkenraad, de president 
van de Lutherse Synode en het classicaal colle-
ge voor behandeling beheerszaken – aangesteld 
als kerkrentmeester (geen ouderling). 

Ik doe dat als externe deskundige vanuit het 
kerkelijk organisatieadviesbureau Kerk&Raad. 
Kerk&Raad ondersteunt kerkenraden bij de 
veelheid aan bestuurlijke, juridische en finan-
ciële vraagstukken die aan de bestuurstafel 
voorliggen. Bij Kerk&Raad werkt een team van 
vijf mensen met uiteenlopende deskundigheid.

Als kerkrentmeester versterk ik het college van 
kerkrentmeesters. Ik richt me daarbij voor-
namelijk op het onroerend goed van de 
gemeente en in het bijzonder op het proces van 
herziening van de eigendomspositie van de kerk 
in Nijmegen.

Een dergelijke herziening kan wat mij betreft 
niet los staan van het gesprek over de vitaliteit 
en solidariteit in de gemeente en de kernen en 
het daarbij behorende toekomstgerichte beleid. 
Ik draag van harte bij aan de begeleiding van 
dat gesprek en de praktische uitwerking daar-

bij. Want door mijn aanstelling als kerkrent-
meester heb ik niet alleen een adviserende, 
maar ook een uitvoerende verantwoordelijk-
heid.

Die verantwoordelijkheid komt eveneens tot 
uiting in de taak van ‘toegevoegd voorzitter’ van 
de kerkenraad; een vraag die aanvullend vanuit 
de kerkenraad aan mij gesteld is. Als toegevoegd 
voorzitter zal ik me richten op de versterking 
van de bestuurskracht van de kerkenraad. Dat 
gaat over een drietal aspecten: procedurele juist-
heid, integraliteit en kwaliteit van de besluitvor-
ming en samenwerking als team.

Kerk&Raad heeft een kantoor in Gorinchem. 
Wilt u langskomen of contact met me opnemen? 
Dat kan via wouter@kerkraad.nl of telefonisch 
via (06) 1078 0624. In de komende periode zal ik 
op diverse plekken in de gemeente mijn gezicht 
laten zien. Ik ontmoet u dan graag!

Wouter Voshol

Mag ik mĳ even voorstellen

Wouter Voshol
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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.

De Lutherwandeling
van Wittenberg naar Rome in 1510

Achter Luther aan lopen
Een tocht op stevige stappers

Markus Matthias over zijn wandeltocht in het voetspoor van Luther. Een serie met 
belevenissen, ontmoetingen, overdenkingen en beschouwingen opgedaan tijdens zijn 
voettocht in navolging van Luther in 1510 met Rome als einddoel.

Etappe 3-4: van (Bad)Düben naar Leipzig

D
e derde etappe voerde ons van Dü-
ben naar Krostitz, een stuk langs 
het riviertje Mulde, vervolgens weer 
door een bos en voormalige hei en 

dan grotendeels over het platte land met veel 
graanvelden, waaronder ook het oude graan 
gierst.

Een mooie plek onderweg was de dorpskerk S. 
Lukas in Krippehna, een heel kleine gemeente, 
die echter met veel enthousiasme de kleine kerk 
op een schitterende manier heeft gerestaureerd. 

Gelukkig ontmoetten wij hier de kosteres die 
ons veel over de gemeente en het kerkje met 
haar oude orgel uit 1771 (Johann Ernst Hähnel) 
kon vertellen.

Een stuk verder kwamen wij door het dorpje 
Wölkau waar het oude slot nog steeds in de stei-
gers stond. Het dorp bleek bijna leeg te zijn, het 
bekende fenomeen van leegloop van het platte-

land. Hier vroegen wij een jongetje dat op een 
fiets rondzwierf om ons door het slotpark te 
leiden. Aan het einde van de rondleiding 
vroegen wij hem voor welke baan hij zou willen 
kiezen. Zijn antwoord was: toeristengids! Blijk-
baar had hij in Wölkau geen keuzemogelijkheid.

Het dorp Krostitz (Crostitz) is in Oost-Duitsland 
bekend om zijn lekkere bier (Ur-Krostitzer), dat 
echter eerst na Luther’s reis naar Rome hier ge-
brouwen werd. Want pas in 1534 werd aan Hans 
Wahl op het ridderlijke landgoed Crostitz het 
recht om te brouwen verleent. Toen ging het 
echter slechts om een bier voor het dagelijks ge-
bruik (in plaats van water dat vaak niet zuiver 
genoeg was om te drinken), gebrouwen alleen 
uit gerst, en daarom donkerder (bruiner) dan ge-
woon.
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In Krostitz waren 
wij al (vanaf Dü-
ben) in het oude 
hertogdom Saxen 
beland dat voortge-
komen is uit de op-
deling van Saksen 
in 1485 in het 
keurvorstendom 
(met Witten-berg) 
en het hertogdom 
(met Leipzig en 
Dresden).

Toen Luther later, bijvoorbeeld voor de disputa-
tie in Leipzig van 1519, naar Leipzig ging, moest 
hij hiervoor een vrijgeleide bij de hertog Georg 
II. (met de Baard) van Saksen aanvragen omdat 
die het hele leven lang rooms-katholiek bleef. 
Georg II. was trouwens ook tot 1515 heer over 
de heerlijkheid Friesland. Toen verkocht hij zijn 
rechten in Friesland aan Karel V (1515) die de 
heerlijkheid bij de Habsburgse Nederlanden 
(1524) inlijfde.

De rest van de weg was tamelijk effen, weinig 
huizen, veel velden, veel tijd om rustig te lopen 
en na te denken.

We naderden Leipzig uit (oost-) noordelijke 
richting en wij konden grotendeels langs het ri-
viertje Parthe dat door Leipzig stroomt naar de 
binnenstad lopen. Dat was mooi omdat de weg 
door beemden binnen de stad liep. Op die dag 
begon echter ook het regenachtige weer dat ons 
verder zou begeleiden.

In Leipzig is Luther niet vaak geweest. Voor het 
eerst waarschijnlijk op de weg naar Rome.

Vervolgens voor de disputatie met zijn tegen-
stander Johann Eck (1486–1543) van 27 juni t/m 
15 juli 1519 op de Pleißenburg in Leipzig, waar 
Luther voor het eerst bestreed dat alle uit-
spraken van de paus of de concilies onfeilbaar 
zouden zijn.

Hier, in Leipzig, begint Luther eigenlijk afstand 
te nemen van het oude beeld en van de oude 
structuren van de Westerse kerk. De kerk mag 
niet over de mensen en hun gewetens heersen, 
maar moet het Evangelie dienen. Het gezag van 
de kerk ligt niet in haar structuur of in haar amb-
ten, maar in haar boodschap. Toen woonde hij 
bij Melchior Lotter (1470–1549). Dat was een be-
langrijke boekdrukker en uitgever die al vroeg 
de werken van Luther heeft uitgegeven, onder 
meer de 95 stellingen van 1517.

Pas in 1539 is Luther opnieuw in Leipzig geweest, 
dit keer omdat na het overlijden van hertog Ge-
org II. (17 april 1539) met Pinksteren 1539 ook 

in het hertogdom Saksen de hervorming 
werd ingevoerd. Toen woonde Luther in het 
hofje van Auerbach, later bekend uit Goet-
he’s Faust (Auerbach’s kelder).

Voor ons was echter ook de Nikolaikerk een 
aantrekkelijke plek om te bezoeken. Hier 
werden immers op basis van het christelijk 
Lutherse geloof al vanaf het begin van de 
jaren tachtig, wekelijks op maandag een 
vredesgebed gehouden (het maandaggebed). 
Vanaf 1982 werd het Bijbelse symbool 
‘zwaarden tot ploegscharen’ zie (Micha 4:1–
4; Jesaja 2:2-4) het symbool van de 

vredesbeweging. Vanuit het vredesgebed 
ontstond een beweging met steeds groeiende 
deelnemers (tienduizenden, soms wel meer dan 
honderdduizend) die demonstraties tegen het 
regime van de toenmalige DDR en voor 
democratie, vrije verkiezingen en vrijheid 
hielden. Zie hierover ook het  boek van de 
predikant Christian Führer (1943-2014): ‘Geloof 
laat een Muur vallen. Mémoires van de Wende-
dominee’, vertaald door Pieter Oussoren, 
Skandalon Uitgeverij 2017.

Markus Matthias
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Zĳn geliefde vrouw, Katharina van Bora? Het lied 
is een ware lofzang op een vrouw, die Luther 

werkelĳk lief heeft. Menig vrouw zou vereerd zĳn 
met een gedicht als dit. Voor Luther was Katharina 
een rots in de branding en voor menig geëmanci-
peerde vrouw was zĳ een gewel-
dig voorbeeld.

Of gaat dit lied over de Heili-
ge maagd en moeder Gods, 
Maria? Dat Luther Maria 
niet, zoals in menig protes-
tantse omgeving, afgedankt 
heeft, is misschien niet 
(meer) onbekend.
In de Lutherse traditie zijn 
meerdere feestdagen be-
kend, die zijn overgenomen 
uit de Roomse traditie. Lu-
ther zelf had op zijn bureau 

een beeld van Maria staan.
De Lutherse traditie heeft, 
samen met de andere protes-

tantse kerken, de Oud-Ker- kelijke belijdenissen 
met daarin Maria, met de eretitel ‘De Moeder 
Gods’ overgenomen.
Dat Luther de middeleeuwse Marialiederen 
heeft gekend, bewijst dit lied. Hij neemt ver-

schillende motieven van 
Maria liederen uit de late 
middeleeuwen op.

Het lied is voor het eerst ge-
publiceerd in 1535 in het 
Klugschen Gesangbuch en 
is daarmee één van de late-
re liederen van Luther. In 
die tijd was het duidelijk 
geworden, dat een onge-
deelde kerk niet meer tot de 
mogelijkheden zou gaan 
behoren.

De Lutherse traditie begon 
zich af te schermen tegen 
de triomfalistische sfeer in 
de Roomse kerk na het con-
cilie van Trente, maar ook 
tegen de kerk-kritische 
houding van de dweperse 
stromingen in de nabijheid 
van Thomas Münzer en de 
doperse stromingen in 
Münster.

Of gaat dit lied over 'de 
kerk'? Maarten Luther 
schreef als aanhef van dit 
lied duidelijk een ver-
wijzing naar de kerk. Maria 
als zinnebeeld van de kerk 
is geen nieuwe gedachte. 
De oudste traditie van de 

kerk verwijst al naar de 
woning van Maria als de 
plaats waar de discipelen 

Wie is toch die lieve maagd, waar Luther dit lied over gemaakt heeft?

Liederen van Luther 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.

                                                                                 
Sie ist mir lieb, die werte Magd
und kann ihr nicht vergessen,

Lob, Ehr und Zucht von ihr man sagt,
sie hat mein Herz besessen.

Ich bin ihr hold,
und wenn ich sollt
gross Unglück han,
da liegt nicht an;

sie will mich des ergetzen
mit ihrer Lieb und Treu an mir,

die sie zu mir will setzen
und tun all mein Begier.

Sie trägt von Gold so rein ein Kron,
da leuchten inn zwölf Sterne,

ihr Kleid ist wie die Sonne schon,
das glänzet hell und ferne;

und auf dem Mon
ihr Füsse stohn;
sie ist die Braut,

dem Herrn vertraut.
Ihr ist weh und muss gebären

ein schönes Kind, den edlen Sohn
und aller Welt ein Herren,

dem sie ist unterton.

Das tut dem alten Drachen Zorn
und will das Kind verschlingen,

sein Toben ist doch ganz verlorn,
es kann ihm nicht gelingen.

Das Kind ist doch
gen Himmel hoch

genommen hin
und lässet ihn

auf Erden fast sehr wüten.
Die Mutter muss gar sein allein;

doch will sie Gott behüten
und der recht Vater sein.



9 Lutherroos uitgave 2023-1

van Jezus na de kruisiging van 
Jezus tezamen kwamen.

Ds. Hans Mudde, emeritus Lu-
thers predikant, verdichtte dit 
lied dan ook met de aanhef: "Zij 
is mij lief: de ware kerk" een zeer 
vrije bewerking in het Neder-
lands.

Luther voorzag, dat de kerk als in-
stituut, waarin het Evangelie en 

daarmee de genade en rechtvaar-
diging door het geloof, in gevaar 
kwam.

Ik ga U deze vraag niet beant-
woorden. Goed Luthers is het ook, 
zelf antwoorden te vinden. Maar 
eigenlijk heeft Luther met dit lied 
duidelijk een draai gegeven van 
Maria naar de kerk.

Het is jammer, dat dit mooie lied 
nooit een plaats heeft 
gevonden in onze ge-
zangboeken en lied-
boeken.
Behalve in het boek:
"Alle liederen van Lu
ther."

ds. Willem Boon.

Dit jaar is de Assemblee van de Lutherse 
WereldFederatie. Het thema is: één lichaam, 

één geest, één hoop (one body, one spirit, one 
hope). Jouk heeft voor elke maand een schilderĳ 
gemaakt, geïnspireerd door dit thema.

Bij de schilderijen hebben Andreas Wöhle en 
Dorottya Nagy teksten geschreven. Andreas 
Wöhle is predikant in Luthers Amsterdam en 
president van de Lutherse synode, Dorottya 
Nagy is hoogleraar theologie aan de PThU in 
Amsterdam.

Het is een prachtig geheel geworden waarmee 
we het hele jaar ons kunnen laten inspireren en 
zo ook met het thema van de Lutherse 
wereldkerk aan de slag kunnen.
Wilt u er één hebben? De prijs is maar € 5,00. 
De opbrengst gaat naar onze diaconie.

Bestellen? Stuur een e-mail naar: 
redactie@lutherszuidnederland.nl.

Vermeld daarbij uw naam, adres en uw kern.
Wij verzamelen de bestellingen dat scheelt 
verzendkosten

Gerda Boon

Unieke Luther Kalender 2023
met schilderĳen van Jouk Boon.

Lucas Cranach, 1529 - Maarten Luther en Katharina  van Bora
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Uit de kerkenraad

De kerkenraad heeft op 24 november in de 
Dommelhoefkerk in Eindhoven vergaderd. 

De volgende punten kwamen daarbĳ aan de orde:

• We hebben een bericht ontvangen dat Karin 
Bonfrere heeft opgezegd als kerkenraadslid. De 
taak is haar toch te zwaar gebleken en ging ten 
koste van haar gezondheid.

• Het was moeilijk om de overgedragen jaar-
stukken en begroting 2021 van de diaconie in 
orde te krijgen. Annemarie van Diepen heeft 
daarvoor vele acties moeten ondernemen om 
uiteindelijk de goedkeuring van de kascommis-
sie te verkrijgen. Dit is nu gelukt en de onder-
tekening kan eerdaags plaatsvinden. Wel zijn er 
veel verbeterpunten aangedragen, o.a. voor een 
sluitende collecteoverdracht.

• De Heidag van de kerkenraad was op 4 en 5 
november en stond onder begeleiding van hr. 
Cor Schaap. Het was een heel goed verlopen 
weekend met een zeer levendige discussie. De 
belangrijkste conclusie was dat we eerst de 
problemen tussen Nijmegen en de andere ver-
tegenwoordigers van onze kernen moeten aan-
pakken, voordat we de onderlinge verhouding 
kunnen verbeteren. Alleen zo kunnen we weer 
vertrouwen in elkaar krijgen. Het grootste 
probleem blijft de verkoop van het kerkgebouw 
van Nijmegen. Daarom zijn in deze dagen de te 
doorlopen verkoopfases ook aan de orde geweest.

• De kerkenraad is in overleg met het Breed 
Moderamen (BM) van de classis, te vergelijken 
met een dagelijks bestuur. Zij willen ons onder-
steunen in het verkoopproces van de Nijmeeg-
se Kerk. Op 8 december hebben wij overleg met 
hen.

• Voor de verkoop van het Nijmeegs kerkge-
bouw is een programma van eisen nodig waar-
in vermeld staat welke zaken we in het 
kerkgebouw willen behouden na de verkoop. De 
kern Nijmegen zal gevraagd worden een nieuw 
programma op te stellen. Dit kan aan de hand 
van twee reeds bestaande versies.

• Ons nieuwe beleidsplan bevindt zich nog 
steeds in de opbouwfase. We zullen de classis la-
ten weten dat we daarover eerst moeten over-
leggen met de adviseur/begeleider voordat we 
deze kunnen afronden.

• Omdat het college van kerkrentmeester na 
het aftreden van Karin Bonfrere nu nog maar 
uit twee personen bestaat, moet die vanwege de 
rechtsgeldigheid aangevuld worden met een der-
de persoon. Geen der KR leden heeft behoefte 
aan dit in te vullen, dus besloten we om het BM 
te vragen een kerkrentmeester aan te stellen, 
liefst van lutherse origine.

In de Lutherroos stond vermeld dat drie van onze 
kerkenraadsleden regulier aftredend waren en 
dat er kandidaten voor deze drie vacante amb-
ten konden worden ingediend.
Vanuit de gemeente zijn twee kandidaten aan-
gemeld, respectievelijk voor de vacature ouder-
ling-kerkrentmeester en voor ouderling.
Beide voorgestelde namen zijn voorzien van de 
benodigde handtekeningen. De kerkenraad stel-
de daarna de volgende kandidatenlijst op:
• Voor de vacature ouderling-kerkrentmeester 
zijn de kandidaten Markus Matthias en Irene 
Oosterveer.
• Voor de vacature ouderling zijn de kandidaten 
Tom Tempelaar en Helene Stafleu.
• Voor de vacature diaken zijn geen kandidaten 
ingediend. Ons regulier aftredend kerkenraads-
lid Keety Mulder is zodoende automatisch 
herkozen.

• Het DB werd daarna door de KR gemachtigd 
om de verkiezing uit te voeren. Medio januari 
worden de stembiljetten verstuurd.

• Verder werden nog de data voor de kerken-
raadsvergaderingen vastgesteld.

Gesprekken met Breed Moderamen[BM] classis
Na deze kerkenraadsvergadering zijn nog diver-
se gesprekken met het BM van de classis ge-
voerd. Om uit de impasse van de verkoop van 
het kerkgebouw in Nijmegen te komen werd 
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Een belangrĳke vraag

In de gebedsruimte trof ik twee jonge mannen. 
Ze kwamen uit Zuid-Amerika. Ze deden hun 

best Engels te praten en we konden een goed 
gesprek voeren. Ze waren bezig met een toer 
door verschillende Europese landen.

Ze waren in Spanje en Italië geweest. Ze ver-
telden dat ze thuis naar de kerk gingen, dat ze 
bidden belangrijk vonden en daarom naar de ge-
bedsruimte waren gekomen. Ik zei dat ik lucht-
havenpastor ben en dat ik vaak met mensen 
praat over geloof en over hoe mooi het is te 
bidden.
Ze zeiden dat ze een belangrijke vraag voor me 
hadden. Ik dacht, “Nu komt er iets waarbij ik 

mijn kennis en ervaring 
als dominee mag inzet-
ten”.
De vraag was: “Welk land 
is duurder, Nederland of 
Duitsland”. Ja, die zag ik 
niet aankomen.

Zo kom je altijd voor verrassingen te staan. Ik 
heb maar gezegd dat allebei de landen even duur 
zijn. Ik heb ze een goede reis gewenst en een bij-
beltje in het spaans meegegeven. Hopelijk vin-
den ze in de Blijde Boodschap, een verhaal dat 
niet gaat over hoe duur iets is, maar een verhaal 
over liefde.

Mirjam van Nie

Luchthavenpastoraat

door hen een begeleider voor het verkoopproces 
voorgesteld: hr. Wouter Voshol. Hij had ook de 
goedkeuring van de lutherse synodale commis-
sie en de financiële commissie van de protes-
tantse kerk. We hebben in een vergadering met 
het BM kennis met hem gemaakt en in een daar-
na gehouden extra kerkenraadsvergadering be-
slist dat we akkoord waren met zijn aanstelling. 
Wouter is op een later tijdstip door het BM aan-

gesteld als kerkrentmeester en zal onze ver-
gaderingen leiden als voorzitter. In deze 
Lutherroos zal hij zich voorstellen. Onze ande-
re begeleider, hr. Cor Schaap, willen we aan-
houden voor het verbeteren van de onderlinge 
verhoudingen.

Tom Tempelaar, secretaris
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In Memoriam

Hans de Groot
Diepenveen  2 april 1942

Eindhoven  2 januari 2023

Op 9 januari 2023 namen 
we afscheid van ons 

gemeentelid Hans de Groot 
tĳdens een indrukwekkende 
viering in de kapel van Eck-
artdal te Eindhoven.

Duidelijk werd met hoeveel 
liefde en zorg Hans zijn hele 
leven omringd is geweest en 
ook hoeveel hij zelf terug gaf. Eerst thuis bij zijn 
ouders en later in instellingen en gezinsvervangen-
de tehuizen. De laatste jaren woonde Hans in Eck-
artdal. Ook daar werd ervaren wat een mooi en lief 
mens hij was en was hij door iedereen graag gezien.

In de Lutherse Gemeente in Eindhoven herinneren 
we ons Hans als koster. In die hoedanigheid heeft 
hij onze gemeente trouw en enthousiast gediend. 
Hij hielp bij het klaarmaken van de kerk voor de 
dienst. Na afloop daarvan stapte hij op zijn brom-
mer om de bloemen naar een zieke of jarige te 
brengen. Hij was onze Hans.

Ondanks tegenslagen is Hans een gelukkig mens 
geweest. Als het tegenzat zei hij steevast “’t komt 
goed”. Altijd was hij vrolijk, ging hij graag op pad 
met familie, vrienden en vooral met zijn geliefde 
Niessien. Met haar is hij 32 jaar samen geweest. 
Hans heeft genoten van het leven. Toen Niessien 
overleed was Hans ontroostbaar en ging zijn ge-
zondheid  achteruit.

In lief en leed had Hans een paar heel trouwe vrien-
den. Zijn zus Joke deed alles wat in haar vermogen 
lag om voor hem te zorgen. De laatste jaren daar-
bij geholpen door het personeel van Eckartdal en 
de rest van de familie. In hun liefdevolle kring is 
Hans op 2 januari overleden. Zij allen, maar ook 
Hans’ medebewoners in Eckartdal zullen hem heel 
erg missen. Wij wensen hen veel sterkte en troost 
toe.

ds. Fia Tempelaar

Wĳ zĳn de eersten niet
gebed bĳ twĳfel

Wĳ zĳn de eersten niet

die stil, maar woedend vrezen:

het is niet waar, dat koningkrĳk

dat komt, het is een goed bedoeld,

begrĳpelĳk en vroom bedrog.

Wĳ zĳn de eersten niet

die zuchten onder de geschiedenis:

één stroom van bloed, onafgebroken

series rampen, haat, geweld,

voordurend vechten om te overleven,

en waarvoor, waarheen,

is er iemand die het antwoord weet?

Maar telkens weer kom ik U tegen,

op het spoor gezet door goede mensen,

betrouwbaar en eerlĳk en U,

en zĳ zĳn U blĳven vertrouwen,

in de donkere uren van hun leven

zĳn zĳ de worsteling met U begonnen

en lieten U niet los, op hoop van zegen.

En telkens weer zie ik die ene mens

die eenzaam was en zelfs door U verlaten,

maar die U niet verliet, zĳn vrienden hielp

en zei: Ik ben de waarheid en het leven

en wĳs de weg naar God die liefde is.

Wĳ zĳn de eersten niet,

wĳ laten U niet los

tenzĳ Ge ons zult zegenen.

Heer ik geloof

maar kom mĳn ongeloof te hulp.

Niek Schurman
Gehoord in de DoReLu-muziekdienst
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De SVK organiseert meer dan 40 jaar zomer-
kampen voor iedereen van 7 t/m 18 jaar. Voor 

ieder wat wils: tentenkampen, actiefkamp en 
zeilkamp!

Een week vol activiteiten bij tentenkamp, 
mountainbiken tijdens een actiefkamp of lek-
ker de wind in de haren tijdens zeilkamp? Het 
kan allemaal bij Stichting Vakantiekampen 
dankzij de inzet van gemotiveerde vrijwilligers.
Al bijna 35 jaar lang organiseert de SVK onverge-
telijke vakantieweken voor jongeren in de leef-
tijd van 7 t/m 18 jaar.

Joehoe
De aanmeldingen voor tentenkamp en zeilkamp 
2023 zijn open!! meld nu aan via:
www.svk.nl/stichting-vakantiekampen

Wees er op tĳd bĳ want vol=vol

Houd alvast een week vrij in de 
zomer van 2023, want de data 
van aankomende kampen zijn 
alweer bekend!

Tentenkamp:	 7-9 jr	 22 t/m 29 juli 2023
Tentenkamp:	 10-12 jr	 29 juli t/m 5 aug 2023
Tentenkamp:	 15-18 jr	 5 t/m 12 aug 2023
Tentenkamp:	 12-14 jr	 12 t/m 19 aug 2023
Zeilkamp:	 14-17 jr	 22 t/m 28 juli 2023

Let op: komende zomer zijn de tentenkampen 
12-14 jr en 15-18 jr geruild van hun gewoonlij-
ke ‘volgorde!!’
Vanaf dit jaar zitten wij ook op ons nieuwe 
kampterrein in Nunspeet.

Stichting Vakantiekampen
Zomerkamp 2023



advertenties

Adverteren in de Lutherroos ?
Jazeker, dat kan. Graag zelfs!

Op die manier kunnen we ons kerkblad 
betaalbaar houden.

Advertenties moeten wel passen bĳ het karakter 
van de Lutherroos en haar lezerspubliek.

Heeft u vragen of wilt u meteen al advertentie-
ruimte reserveren; neem dan contact op met de 

redactie

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 Armenie.

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

Lutherroos uitgave 2023-1 14
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Verjaardagen in Zuid-Nederland
Wĳ vermelden hier de leden die 75 of 80 jaar en ouder worden

Jarigen van 5 februari t/m 1 april 2023

10-feb	 87	 Hr. H.T.E. Pihlajamaa	 Banholt

13-feb	 84	 Hr. H. Brombacher	 Oost West en Middelbeers

16-feb	 82	 Hr. H.P.H. Haas	 Nijmegen

17-feb	 80	 Hr. F.W. Lobbes	 Weert

23-feb	 83	 Mw. T.A. Dik	 Eindhoven

24-feb	 85	 Hr. J.H. Marks	 Bergen op Zoom

26-feb	 91	 Mw. T. Kamminga-van Parreeren	 Eindhoven

6-mrt	 93	 Mw. G.E. de Jonge-Wessels	 Eindhoven

7-mrt	 84	 Mw. M.A.W. Schuller-Rehbach	 Nijmegen

11-mrt	 91	 Mw. E.C. Meinen	 Halsteren

11-mrt	 88	 Hr. E.A.L. Ansorg	 Veldhoven

13-mrt	 84	 Mw. H. Katzmann	 Bergen op Zoom

15-mrt	 95	 Mw. M.E.K. Meyer-Helferich	 Muiden

18-mrt	 75	 Hr. H. Krüger	 Tegelen

21-mrt	 75	 Hr. J.P. Spanjersberg	 Steyl

24-mrt	 86	 Mw. L.E. Pihlajamaa-Glimmerveen	 Banholt

GGeeffeelliicciitteeeerrdd  !!

Wanneer u geen prijs stelt om bij de verjaardagen genoemd te worden, kunt u dit doorgeven aan de redactie.



    KKeerrnn  BBeerrggeenn  oopp  ZZoooomm

Pastoraat ds. S.J.A. Tempelaar 040-262 3104
Algemeen/info mw. M. de Vries-Dix 0165-552 392
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Korte terugblik en gebed voor nieuwjaar

Omdat de Gertrudis-
kerk in Bergen op 

Zoom vanwege de hoge 
stookkosten gesloten is, 
vierde de kern Bergen op 
Zoom in december het 
kerstfeest in Roosendaal 
ten huize van mevrouw 
Marlies de Vries.

Voordat de dienst begon werd Jannie Marks die 
in januari 2022 overleed, herdacht. Er waren 
acht gemeenteleden aanwezig.
Het was heel erg fijn om samen te zijn, Kerst-
mis en het lutherse avondmaal te vieren en daar-
na nog gezellig na te praten. Marlies, reuze 
bedankt voor je gastvrijheid.

Aan het begin van het nieuwe jaar geef ik u een 
gebed mee geïnspireerd door liturgische ge-
gevens in januari/februari.

Heer, God boven alle machten, U hebt ons uw zoon 
gegeven en Hem de naam boven alle naam geschon-
ken, opdat in de naam van Jezus, zich alle knie zou 
buigen. In zijn naam bidden wij tot U en roepen wij 
U aan.

Het nieuwe jaar zijn we begonnen in Jezus’ naam 
geef Gij het ons dat we U in zijn naam het hele jaar 
door in al ons doen en laten prijzen tot heil en zegen 
van onze wereld.

Laat in uw goedheid  uw ogen rusten op het verlan-
gen van uw mensen om te leven vanuit uw liefde.
Geef Gij dat wij daarvoor uw wil kennen en kracht 
ontvangen om die te volbrengen.

Verhoor in genade het zuchten van uw mensen,
wees niet ver van ons bij al wat ons naar lichaam en 
ziel bedreigt.

Strek uw hand uit, geef ons uw vrede en zegen ons 
te midden van alle gevaren. Wees voor ons een rots, 
een toevlucht.

Geef ons dat we de openbaring van Jezus’ heerlijk-
heid in geloof en met vreugde aanvaarden en in een-
heid en gemeenschap met Hem door zijn kruis en 
opstanding zullen delen in zijn verheerlijking.

Niet voor altijd is uw oordeel hoor ons daarom als 
wij roepen om vergeving maak ons vrij uit wat ons 
beklemt en open onze ogen voor uw toekomst.

Wij bidden u dit in Jezus’ naam.
Amen.

ds. Fia Tempelaar



    KKeerrnn  EEiinnddhhoovveenn

Contact Pastoraat: mw. L. Rampelt [lenybouwman@gmail.com] 06-44766775
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
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Ook in 2023 doet Present weer 
mee met NL-doet. Details zĳn 

nog niet bekend, de data van NL-
doet wel: 10 en 11 maart 2023.

Als je graag klust of tuiniert en hiermee ande-
ren wilt helpen kan je bij Stichting Present aan 
de slag. Door op één (zater)dag bij Present/NL-
Doet mee  te doen kan je al veel voor een ander 

betekenen.
Inschrijven en meer infor- 
matie kunt u vinden op 
hun website. Hier kunt u 
meer te weten komen en 
ook details vinden.

https://stichtingpresent.nl/eindhoven
Of neem contact op met:
Annegret Hoyer telefoon: 040 252 7272
of: ouderencontact@lutherszuidnederland.nl

Annegret Hoyer

Agenda
Vrijdag	 10 mrt.	 10:30 u.	 NL-Doet-activiteiten voor anderen	 zie hieronder
Zaterdag	 11 mrt.	 14:30 u.	 NL-Doet-activiteiten voor anderen	 zie hieronder
Vrijdag	 24 mrt.	 18:00 u.	 Maaltijd voor de Filmkring.	 Dommelhoefkerk
Vrijdag 	 24 mrt.	 19:15 u.	 Filmkring-Film Left Luggage	 Dommelhoefkerk

Verjaardagen kinderen

In februari hoopt Codin Renders 11 jaar

en in maart hoopt Levi Bodelier 11 jaar

te worden.

alvast gefeliciteerd!

Present / NL-Doet
Eindhoven

Uit de Kerncommissie

Op 1 december was er een extra kerncommis-
sievergadering belegd bĳ Annegret Hoyer 

thuis om de huishoudelĳke zaken voor de 
Advents- en Kerstperiode af te kunnen spreken.

Ook onze dienst in de Week van het Gebed 
(woensdagavond 18 januari) kwam op deze 
avond aan de orde. Deze gebedsdienst gaan we 
samen met de remonstranten invullen.

Tom Tempelaar
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Berichten uit Armenië

Deze keer hebben we een blĳ 
bericht van Armine ontvan-

gen. Enkele jaren geleden 
hebben we in Saratak geld ge-
schonken om de school op te 
knappen, dak, ramen en vooral 
verwarming aan te leggen.

Voor deze verbouwing konden 
de kinderen ‘s winters niet naar 
school omdat het veel te koud 
was zonder kachels. Inmiddels 
gaan ze nu het hele jaar naar 
school.

Nu heeft Armine een Nieuwjaars 
Party georganiseerd voor 30 
kinderen. Ze had de ruimte mooi 
versierd met behulp van enkele 
ouders en toen de kinderen in de 
verwarmde en vrolijke versierde klas kwamen 
waren ze helemaal verrukt.

De moeders hadden heerlijk gekookt. Eten is 
nog altijd heel belangrijk, na alle geleden hon-
ger in de periode van de aardbevingen.
Er werden verhalen verteld, spelletjes gedaan, 
gezongen en gedanst op muziek en muziek ge-
maakt door de kinderen die een instrument be-
speelden.

Daarna kregen alle kinderen allemaal een 
cadeautje van “Vadertje Vorst”.

En dit alles kon gebeuren 
dankzij de door onze gemeente 
gerenoveerde school.
Daar zijn ze nog altijd, zowel 
kinderen als ouders, heel dank-
baar voor.

Doordat de school verwarmd is 
komen de leerkrachten ook op 
nieuwe gedachten om activitei-
ten in de winter te organiseren.
Het is iets om heel blij van te 
worden, dat onze ondersteu- 
ning zoveel te weeg brengt en 
nieuwe acties in gang zet die 
zon in het leven van deze kinde-
ren brengt.
Daarom dank ik u allen ook 
weer in het nieuwe jaar voor uw 
goede gaven en wens ik u allen 

namens de Armeense kinderen een heel gezond 
en gezegend nieuwjaar 2023.

Thea Dik.
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Left Luggage is een ontroerend liefdesverhaal 
dat gebaseerd is op het boek “Twee koffers 

vol” van Carl Friedman. Het verhaal speelt zich 
af in Antwerpen in de jaren 70.

Chaja een jonge filosofiestudente krijgt een 
baantje als kinderverzorgster bij het chassidi-
sche Joodse gezin Kalman. Als liberaal Joodse 
heeft zij weinig begrip en waardering voor de 
eeuwenoude gebruiken, rituelen en voor-
schriften die de familie hanteert. Het botst dan 
ook met vader Kalman, die zijn gezin hard- 
vochtig en zonder emotie regeert.

Chaja’s hart wordt echter gestolen door Simcha, 
het vijfjarig zoontje van het gezin. Ondanks al-
le conflicten die hun pad kruisen, lijkt hun band 
met elkaar alles te overwinnen. Tot het noodlot 
toeslaat.

De filmavond begint om 18:00 uur met een ge-
zamenlijke maaltijd (er wordt een vrijwillige bij-
drage daarvoor gevraagd).

Aanvang film: 19:15 uur

Opgave voor de maaltijd uiterlijk 2 dagen van 
tevoren bij:

klreijenga@gmail.com
of 0499 473 366

Klaas Reijenga

Filmkring
vrĳdag 24 maart 2023:  Left Luggage



    KKeerrnn  HHeeuussddeenn

Algemeen: mw. H. Haaksema 073-511 7006
Pastoraat/Gastpredikanten: mw. J. de Kruĳf hannydk@planet.nl
Diaconie Heusden NL14 RABO 0374 3935 16
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Met weemoed stopten we na de viering van 
Driekoningen de kerstversiering weer in de 

dozen. Opruiming! Met de narcissen op springen 
in de kerktuin, leek het half januari al bĳna Pa-
sen. We blikken vooruit:

• Helaas is de oecumenische viering op 22 ja-
nuari dit jaar uitgevallen. Zowel de PKN Heus-
den als de parochie Wonderbare Moeder konden 
niet meedoen, door drukte en gebrek aan mens-
kracht.

• De Passiestonden voor Pasen gaan vooralsnog 
wel door. Maak er een momentje voor vrij, deze 
mooie meditatieve gebedsdiensten in de Stille 
week. De Passiestonden zijn in de Lutherse kerk 
Heusden op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 
5 april en beginnen om 19.00 uur.

• Met Pasen gaat ds. Elsa Aarsen-Schiering voor. 
Na de dienst is iedereen van harte uitgenodigd 
voor een heerlijke Paasbrunch. 

• Lichte keuzestress bij de paaskaars: wordt het 
weer een Lutherroos? Of mag het ook een mooi 
lammetje zijn? De uitkomst zien we met Pasen…

Klazien Laansma

Opruimen voor nieuwjaar
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herhaalde oproep

Vrĳwilligers gezocht
voor kleine en grote klusjes.

Wie wil er eens een overzichtelĳk 
klusje doen? Op 30 oktober, na de 

mooie Hervormingsdienst in de Grote 
Kerk, hebben we daarover beraad-
slaagd.

Helaas was de Lutherse opkomst be-
scheiden die zondag. Daarom hebben 
we toen besloten om aan iedereen een 
klussenlijst rond te sturen. Die krijg je 
binnenkort in de bus. Je kunt erop in-
tekenen en/of doorbellen wat je wel 
zou willen doen.

• Denk aan: stukjes schrijven voor de 
Lutherroos.
• Opmaken en (laten) printen van li-
turgieën.
• Op zaterdagavond de kachels aan-
steken.

Klazien Laansma

Het meerjarenonderhoudsplan staat 
op de rol. Wat moet er allemaal ge-

beuren? Aan gebouw en interieur…?

In ieder geval komt ons mooie Volle-
bregtorgel weer in aanmerking voor 
een grote (stem) beurt. Nadat vorig na-
jaar bleek dat door de droogte enkele 
toetsen bleven hangen, kwam er ook 
aan het licht dat niet alle tonen meer 
zo zuiver klonken. Komend voorjaar 
gaan de orgelbouwers van Van Rossum 
ermee aan de slag.

Klazien Laansma

Onderhoudsbeurt orgel
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Kerstdienst
25 december
De sleutelwoorden 
van kerst zijn voor 
mij nederigheid, 
stilte verwondering 
en vreugde.

Dit jaar realiseer je 
je hoe bijzonder het 
is om kerstfeest te 
kunnen vieren. Ze-
ker na een lange en 
wisselende corona-
periode.

Hoe bitter is de kersttijd momenteel in Oekraï-
ne met doorgaans bombardementen, donker en 
kou. Hoe sterk is het volk en vol hoop, gedreven-
heid en moedig uitkijkend naar een volgende 
kerst om in vrede met familie en vrienden het 
te kunnen vieren.

Hoe gezegend is het dat wij in onze kerk met 
elkaar de geboorte van Jezus mogen vieren. De 
kerk versierd met een kerstboom, een kerst-
krans en veel kaarsen. Kaarsen die warmte en 
licht geven!

Het was een mooie dienst met veel zang en met 
medewerking van een zangduo, Hanelore en Eli-
sanne waarbij het waarlijk als engelenzang 

klonk.

Uiteraard een gezel-
lige samenkomst 
met 25 mensen na 
afloop van de dienst 
met een koffietafel.

Coby Bouwens-

Terugblik
Tafel met knuffels in de kerk
Sinds de 1e advent tot aan de kerst was er een 
hoekje in de kerk met knuffels en speelgoed.
Deze waren beschikbaar gesteld om gratis/of te-
gen een vrijwillige bijdragen mee te nemen.
De inkomsten daarvan zijn bestemd voor 
Oekraïne.
Alle overgebleven speelgoed is naar de Padua 
kerk gebracht alwaar zij op transport naar 
Oekraïne zullen gaan.

Duitstalige advent viering - zondag 11 december
In een aangename temperatuur van 14 graden. 
hebben wij met 28 aanwezigen een gezellige 
adventsmiddag gevierd. Voor mij de eerste keer 
en bijzonder. Bijzonder om weer alleen maar, of 
zoveel mogelijk Duits te spreken, hoewel ik met 
regelmaat toch terug viel in de vertrouwde 
Nederlandse taal omdat de aanwezigen ook deze 
taal goed machtig zijn.

Een ontspannen en gezellige middag
Onder het genot van lekkernijen en met zang,  
een kerstverhaal verteld door Stephen Thoden 
van Velzen en het maken/knutselen van een 
papieren engel.
Het knutselen was behalve leuk ook handig, 
want die vaardigheid heb ik meteen in kunnen 
zetten tijdens de oppas dag van mijn kleinkinde-
ren. Engelen in de kerstboom!
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Stille nacht, heilige nacht is een 
populair en wereldberoemd 

kerstlied dat voor het eerst in het 
jaar 1818 werd gezongen in het 
SalzburgerLand. De oorspronkelĳ-
ke tekst, in het Duits, is door Joseph 
Mohr in het jaar 1816 geschreven.

Het lied blijft op zijn bureau liggen 
en pas twee jaar later vraagt hij aan 
de componist Franz Xaver Gruber 
om er gitaarmuziek bij te schrijven. 
Dat was echt heel ongebruikelijk 
voor die tijd omdat orgelmuziek 
veel gangbaarder was in de ne-
gentiende eeuw.

Naar verluid vroeg hij dat, omdat 
een muizenfamilie de balg van het orgel kapot 
zou hebben gebeten en het orgel daardoor on-
bruikbaar was. 
Franz Gruber schreef de melodie in het jaar 1818 
in Arnsdorf waar hij werkte.

Joseph Mohr woonde vanaf 1837 tot zijn dood 
in Wagrain, waar hij veel initiatieven startte om 
de levensomstandigheden voor de bevolking te 
verbeteren.

In de plaats Hallein overleed Franz Gruber in 
1863, alwaar hij lange tijd woonde en werkte.

Ieder jaar wordt in deze plaats op 24 december 
"Stille Nacht Heilige Nacht" gezongen.

Het lied is in meer dan 140 talen vertaald en uit-
gevoerd door vele artiesten en koren, waarmee 
het wereldwijd één van de populairste liederen 
aller tijden is. Het lied wordt vaak zonder of met 
minimale instrumentale begeleiding gezongen.
"Stille Nacht Heilige Nacht" staat sinds 2011 op 
de werelderfgoedlijst van Unesco.

Coby Bouwens

Stille nacht! Heilige nacht! 24 december
De geschiedenis en achtergrond van dit ontroerende kerstlied.
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5 februari
KIA, werelddiaconaat	Pakistan
Vaktraining voor jongeren

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organi-
satie AWARD die jongeren, onder wie schoolver-
laters, helpt met vakopleidingen en leningen. 
De organisatie begeleidt de jongeren na de op-
leiding bij het opzetten en uitbouwen van een 
eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een uni-
versitaire studie willen volgen zich voor te 
bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. 
De organisatie wil jongeren niet alleen eco-
nomisch zelfstandig maken: ze brengt ook 
jongeren met verschillende religieuze achter-
gronden bij elkaar, waardoor het onderlinge be-
grip toeneemt.

19 februari
Nederlands Luthers genootschap
Suriname

5 maart
KIA, Zending
Palestina - Samen bijbellezen opent deuren

Palestijnse christenen vormen een kleine 
gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 
2 procent van de bevolking is christen. Kerk in 
Actie steunt het werk van verschillende organi-
saties in Palestina die lokale gemeenten onder-
steunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal 
werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelken-
nis en dat opent deuren: ze passen het toe in 

hun eigen leven en worden actiever in de kerk. 
Samen bespreken ze problemen in de samen-
leving en zoeken naar oplossingen.

19 maart
Eigen diaconie

2 april
Palmpasen Protestantse kerk,
Jong protestant PaasChallenge
Terug in de tijd van de Bijbel

Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 
17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee 
met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt 
is door de jeugdwerkorganisatie van de Protes-
tantse Kerk, leven de jongeren zich in de karak-
ters uit het paasverhaal in. Door middel van 
allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis 
van Jezus dood en opstanding en denken ze na 
over het einde van het kwaad en duisternis. De 
PaasChallenge is leerzaam en verbindend.

Annemarie van Diepen

Eerstvolgende is op 15 maart a.s. 19:00-21:00 
uur.  Thema is nog niet bekend

De Dialoogtafel is een uitnodiging om samen 
met elkaar in gesprek te gaan over bepaalde on-
derwerpen. Bij deze begeleide groepsgesprek-
ken delen we ervaringen en luisteren we naar 
elkaar.

Naast een vaste groep komen er regelmatig ook 
nieuwe belangstellenden binnenlopen.
Toegang is gratis en iedereen is welkom.

Coby van Dam-Bouwens

Dialoogtafels starten weer

Nĳmegen

Collectes voor februari-april
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Collecteopbrengst
Nĳmegen november - december 2022

20 november	 € 129,90	 voedselbank	 Nijmegen - Over Betuwe
27 november	 €  36,55	 Protestantse kerk	 Pastoraat in dorp en stadswijk
4 december	 €  79,60	 Kerk in Actie	 Syrië
18 december	 € 144,80	 Kerk in Actie	 Vrolijkheid in AZC
25 december	 € 186,60	 KiA Kinderen in de knel	 Vluchtelingenkinderen in Griekenland

Annemarie van Diepen,

De Duitse Adventbĳeenkomst Nĳmegen druk bezocht
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Contact pastoraat: mw. G. Boon ( gerda.boon@hotmail.com ) 06-3610 9177
Diaconie: mw. K. Mulder 045-525 0209
Ledenadministratie: mw. G. Boon 0049-2456 5070 318
Coördinatie: dhr. H. Oosterveer 040-223 0960
Diaconie ELGZN-Zuid-Limburg NL57 RABO 0373 7110 26
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Dit jaar hebben we voor het derde jaar voor 
50 kinderen uit de buurt een tas met Sin-

terklaascadeautjes uitgedeeld. Dankzĳ een gro-
te gift en dankzĳ giften van leden van onze hele 
gemeente, niet alleen van onze kern, konden we 
voor ieder kind een tas vullen met cadeautjes, 
pepernoten en een chocoladeletter ter waarde 
van 20 euro.

Kinderen en ouders konden de tassen op vrij-
dagmiddag in het kerkgebouw op komen halen. 
Ik vertelde tegen de kinderen dat Sinterklaas de 
cadeautjes hier voor ze gebracht had omdat hij 
het heel druk had. Kinderen die het Sinterklaas-
journaal hadden gekeken begrepen dat he-
lemaal, want er was ook bij Sinterklaas 
personeelsgebrek, oftewel pieten te weinig. 
Maar ze vonden het wel een wonder dat de 
cadeautjes bezorgd waren, want in het Sin-
terklaasjournaal werd verteld dat de streepjes-
code van de zakken gewassen was en het grote 
boek kwijt was.

Gelukkig had ik dit ook op het Sinterklaasjour-
naal gezien dus snapte ik waar het over ging. 
Sommige kinderen hadden nog helemaal niets 
in hun schoen gekregen en waren dolblij dat 
Sinterklaas hier iets voor hen bezorgd had. Ze 
waren heel jaloers op mij omdat ik Sinterklaas 
gezien had.

Er stond voor de kinderen ook nog een grote zak 
met knuffels klaar die we uit Nijmegen gekregen 
hadden. Ze mochten hier een speelgoedbeest 
uitzoeken, terwijl de moeders een kopje koffie 
dronken.

Veel dank aan ieder die geholpen heeft om dit 
voor deze kinderen en ouders, die het echt niet 
makkelijk hebben, mogelijk te maken.

Foto van één van de kinderen die thuis haar 
cadeautje (legoboomhut) in elkaar aan het zet-
ten is.

Keety Mulder

Pakjes van de Sint
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Zuid-Limburg

Collectes

In de eerste week van het nieuwe jaar, 3 janu-
ari zĳn we weer meteen aan de slag gegaan. 

We konden terugkĳken op allerlei activiteiten, 
zoals de Sinterklaascadeautjes (zie hierover 
elders), de Duitse Adventsmiddag en de muzika-
le Kerstdienst.

Tijdens de Duitse Adventsmiddag waren we met 
negen personen aanwezig. Het was een goede 
middag, waarin we kennis konden maken met 
elkaar onder het knutselen van papieren engel-
tjes en natuurlijk onder het drinken van thee, 
koffie of chocolademelk met het genot van Duit-
se adventslekkernijen.

Op Kerstmorgen mochten wij ons weer ver-
heugen op het zingen van de twee zangeressen, 
Lies Gerhards en Anette van Lumig met begelei-
ding van Ruud Post. Dit gaf een extra feestelijk 
tintje aan deze kerkdienst.

Dit jaar gaan we weer verder met allerlei plan-
nen, waar we nu nog niet veel over kunnen zeg-
gen. Dit moet allemaal nog beter uitgewerkt 
worden. In ieder geval is Zuid-Limburg dit jaar 
aan de beurt om de Buitendag te organiseren, 
dus houdt u vast 3 september vrij hiervoor. Di-
verse taken in de kerncommissie die weggeval-
len zijn moeten verdeeld worden, dit blijft altijd 
puzzelen. Dus wie zich geroepen voelt om ons 
team aan te vullen is van harte welkom!!

De St. Wijkpresentie, PKN Parkstad en onze 
gemeente zijn inmiddels begonnen met het 
project “Kom op de soep”. Dit moet nog meer 
bekend worden in de wijk. Maar schoorvoetend 
komen er toch wat mensen kijken; zoiets heeft 
tijd nodig!

Vanuit de kern Zuid-Limburg willen we u een 
gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar wen-
sen.

Gerda Boon

12 februari
Kerk in Actie Noodhulp Ethiopië

Door klimaatverandering wordt Ethiopië 
regelmatig getroffen door langdurige droogte en 
heftige regenval. Vee sterft en oogsten mis- 
lukken. Veel mensen raken daardoor afhan- 
kelijk van voedselhulp.

Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boe-
ren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, 
grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen 
die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een 
weeralarm om te zien wanneer ze kunnen 
planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen 
met andere bronnen van inkomsten, zodat ze 
minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

26 februari
Luthers Genootschap (LWF) is zeer nauw betrok-
ken bij de rechtstreekse hulp aan de Oekraïne.

12 maart
Eigen diaconie.

26 maart
Collecte Kerk in Actie – Zending Palestina.
Palestijnse Christenen vormen een kleine 
gemeenschap in het Heilige Land.  Minder dan 
2 procent van de bevolking is Christelijk. Kerk 
in Actie steunt het werk van verschillende or-
ganisaties in Palestina die lokale gemeenten on-
dersteunen. Zowel bij bijbelstudie als bij 
diaconaal werk.

Keety Mulder

Zuid-Limburg

Uit Kerncommissie
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Duitse Adventsviering in Heerlen
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mw. ds. S. Freytag

tel.: 06-4395 5283

St. Jorislaan 14

5611PM Eindhoven

e-mailadres:

  ddss..ffrreeyyttaagg@@lluutthheerrsszzuuiiddnneeddeerrllaanndd..nnll  

PredikantContactadressen 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland 

Kerkblad “Lutherroos”
Adrescorrectie en/of klachten over toezending:
Hr. T. Tempelaar, Amerlaan 2, 5626 BP Eindhoven
tel: 040-262 3104
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

Redactie kerkblad "Lutherroos"
De redactie is bereikbaar via e-mail:
redactie@lutherszuidnederland.nl

Website Luthers Zuid-Nederland
www.lutherszuidnederland.nl
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Eindhoven

Dommelhoefstraat 1A
Eindhoven

Aanvang 9:30 uur.
(tenzij anders vermeld)

12 feb. - Sexagesima
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

19 feb. - Esti Mihi
te gast bij Remonstranten

ds. J. Douwes
aanvang 11:00 uur

26 feb. - Invocavit
dr. T.H.M. Akerboom

12 mrt. - Oculi
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

19 mrt. - Laetare
te gast bij Remonstranten

prof.dr. J. Goud
Aanvang 11:00 uur

26 mrt. - Judica
dr. T.H.M. Akerboom

2 april - Palmzondag
DoReLU

ds. S. Freytag
Aanvang 11:00 uur

Bergen op Zoom

Maandag 3 april 2023
Aanvang 13:30 uur

Huisdienst bij mw. M. de Vries-Dix
Basaltdijk 24, 4706 DM Roosendaal

drs. J.B. Val en
ds. S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen

Heusden

Putterstraat 32
Heusden

Aanvang 10:30 uur.
(tenzij anders vermeld)

5 feb. - Septuagesima
drs. E.E. Aarsen-Schiering

19 feb. - Esto Mihi
drs. J.B. Val

5 mrt. - Reminiscere
ds. S. Freytag

19 mrt. - Laetare
drs. E.E. Aarsen -Schiering

9 april - Pasen
Lutherse Paasbrunch

KERKDIENSTEN
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Zuid-Limburg

Meezenbroekerweg 70
Heerlen

Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

12 feb. - Oculi
ds. W.J.H. Boon

26 feb. - Invocavit
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

12 mrt. - Oculi
ds. A. Hana

26 mrt. - Judica
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 april
Vespers

aanvang 19.30 uur

donderdag 6 april - Witte Donderdag
gezamenlijke dienst in de Ark in Landgraaf

Viering Heilig Avondmaal
Aanvang 19:30 uur

Nĳmegen

Prins Hendrikstraat 79
Nijmegen

Aanvang 10:00 uur.
(tenzij anders vermeld)

5 feb. - Septuagesima
dr. Theo van Willigenburg

19 feb. - Esto Mihi
ds. S. Freytag

Viering Heilig avondmaal

woensdag 22  feb. - Raad van Kerken
Herdenking bombardement in Stevenskerk

Lutherse Kerk open van  12:00-15:00 uur

05 mrt. - Reminiscere
ds. nog niet bekend, wordt tijdig
op onze website bekendgemaakt

19 mrt - Laetare
ds. S. Freytag

Viering Heilig Avondmaal

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

KERKDIENSTEN
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