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Oproepen 
   
Sinds 1 februari jongstleden zijn we in de Lutherse Kerk aan het nieuwe  
kerken begonnen. De Laatdiensten zijn op de eerste zondag van de maand.  
De tweede zondag is er een muziekdienst en de derde zondag een dienst met 
een predikant. De vierde en eventueel vijfde zondag is er geen dienst en 
moeten wij onszelf bezig houden (radio, tv). 
De muziekdiensten worden door een gemeentelid gedaan in samenwerking 
met de organist. De muziekdienst van februari werd gedaan door Pieter van 
Dijk en Hannah en Inge. In maart door Marianne Hamers en Pieter van Dijk. 
Deze dienst gaat in de vorm van een metten. In april wil Adriaan van Leeuwen 
het op zich nemen. 
Nu komt de vraag: Wie van u zou willen voorgaan in een muziekdienst/metten? 
Er is een handleiding voor de liturgie. Eén van ons oudgedienden zou u kunnen 
helpen met het opzoeken van bijvoorbeeld teksten, gebeden of gedichten. 
Het is een muziekdienst De dienst gaat in overleg met de organist. De orde van 
de inhoud is naar aanleiding van het Luthers Dagboek maar daar kan ook van 
afgeweken  worden.  
Altijd in overleg met de organist.  
 
De diensten  zijn korter. Het koffiedrinken is langer !! 
Geef u op of vraag ons over het hoe of wat.  
 
Inge Poser en Hannah Wiebenga 
 
Het Swaenennest 
  
Wij verhuren het nest en de kerk om alles draaiende te houden. 
Wij (Hannah en Inge) ontvangen de vaste groepen in het nest, zorgen voor de 
verwarming, koffie en thee, en sluiten af en laten alles netjes achter (inclusief 
schoon toilet) 
Zelf zitten wij dan in het kantoor, vaak bezig met kerkenwerk of doen iets voor 
onszelf. Dit kost allemaal tijd en energie.  
Schoonmaken doen wij ook. Mocht u aandrang voelen om mee te helpen, dan 
kunnen we afspraken maken.  Vele handen maken licht werk.  
Gelukkig helpen de mensen van de laatdienst mee met de jaarlijkse grote 
schoonmaak.  
 
We doen ook huisbezoeken dus als u contact wilt kunt u ons bellen: 
06-46612689 (Inge) en 06-22442176 (Hannah). 
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Voorstel:  Misschien als er behoefte aan is kunnen we ook met meerder 
mensen samen komen in het Swaenennest.  
Als vervoer een probleem is zoeken wij een oplossing. Wij hopen dat we 
respons krijgen op onze oproepen, zodat we gemeente en kerk kunnen blijven 
met elkaar en voor elkaar. 
 
Hannah Wiebenga en Inge Poser  
 
Crisistijden 
 
(Introductie: Nu we hopelijk aan het einde van de Covid-19 pandemie gekomen 
zijn, lijkt het mij een goed idee om een column hierover van Prof. Sabine 
Hiebsch te publiceren dat in mei 2020 verschenen is in Nieuwsbrief nr. 7 van de 
Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting) 
 
 
Met de uitzondering van een kleine selecte groep mensen die ouder dan 100 
jaar zijn en de Spaanse griep als kind overleefd hebben, is dit voor de meeste 
mensen in de Westerse wereld de eerste pandemie die elke definitie van 
normaliteit volstrekt op z’n kop stelt. En de verandering is niet van snel 
voorbijgaande aard. Covid-19 zal waarschijnlijk nog een hele tijd bij ons zijn en 
onze normaliteit een nieuwe definitie geven. Toen een collega uit Cambridge 
mij belde om een conferentie af te zeggen waar ik begin april naartoe zou gaan, 
moesten wij beiden aan de pestepidemieën ten tijde van de reformatie 
denken. Net als overstromingen van de Elbe die ook de bewoners van 
Wittenberg regelmatig teisterden, was de pest een terugkerend fenomeen in 
het leven van Luther en zijn tijdgenoten. Hij schreef er over, gaf adviezen hoe 
de mensen ermee om moesten gaan en instructies voor de predikanten over 
wat hun taak was. Waar onze universiteiten nu dicht zijn, gebeurde het in 
Luthers tijd regelmatig dat de Universiteit van Wittenberg vanwege de pest 
naar een andere stad verhuisde. In de hoop gespaard te blijven en om toch nog 
de studie voort te kunnen zetten. Tijdens een van deze verhuizingen in 1552, 
zes jaar na Luthers dood, kwam de wagen van Katharina van Bora ten val. Zij 
herstelde niet meer van haar verwondingen en overleed in december van 
hetzelfde jaar.  
Aan de ene kant zag Luther, als kind van zijn tijd, de pest ook als straf van God, 
aan de andere kant vermaande hij zijn gemeente en zijn lezerspubliek de door 
de overheid geboden beschermende voorzorgsmaatregelen op te volgen. 
Covid-19 als straf van God komen wij in verschillende kranten en publicaties 
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ook tegen, maar juist vanuit een lutherse theologie zit ik mij dan af te vragen of 
wij als mensen denken God te kunnen peilen. De ook nu geboden 
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, is een heel goed advies. Juist 
christelijke gemeenten moeten het voorbeeld geven en niet de grenzen van die 
maatregelen opzoeken en daarbij niet alleen zichzelf, maar ook juist de meest 
kwetsbaren in gevaar brengen. Dat dacht men in Wittenberg kennelijk ook. Het 
grote Lutherstandbeeld op het centrale plein heeft sinds kort een nieuwe tekst 
erbij gekregen. Naast de Lutherbijbel die onderdeel van het standbeeld is, heeft 
Luther nu ook een bord omhangen met de tekst: ‘Hier sta ik en kan niet anders. 
Maar gaan jullie alsjeblieft naar huis’.  
 
Prof. dr. Sabine Hiebsch 
 
Lief en leed 

Rob en Gerrie Herrmann maken wat betreft hun gezondheid een moeilijke 
periode door. Wij wensen hen van harte heel veel sterkte toe. 

Verder wensen wij een ieder in deze nog steeds moeilijke tijden sterkte en 
een goede gezondheid toe. 

Agenda 

Kerkenraad:        11 april 2022, 19.30 uur in ‘t Swaenennest 

Avond-bijbelkring:             Inlichtingen bij Raphaël Schulte, tel. 072 5159678,     
e-mail: raphael.schulte59@gmail.com 

 

Lutherse kopij volgende nummer 

Periode            8 mei 2022 – 5 juni 2022  

Inzenden          Vrijdag 15 april 2022  uiterlijk om 10.00 uur 

Aan                    gvleem48@gmail.com 
 
Diensten 
3 april 16.00    Vesper/muziekdienst  Adriaan van Leeuwen en        

Ronald vd Veen (orgel) 
14 april  19.30    ds Y. Bos                   Witte donderdag 
17 april  10.00    ds. Y. Bos                  Paaszondag 
15 mei   10.00    organist Ronald van der Veen    Muziekdienst 
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