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Beste lezer,

Voor u ligt het programmaboekje ‘Luthers Woerden’. 

Ook dit seizoen bieden wij u weer een veelkleurig 

palet aan activiteiten aan, die op de een of andere 

manier een link hebben met het ‘Lutherse’. Op 31 

oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 

95 stellingen het licht deed zien. 31 oktober 2017 zal 

het slot zijn van het Reformatiejaar, een jaar waarin 

wereldwijd aandacht is besteed aan het ontstaan 

van de hervormingsbeweging rond Luther.

In Woerden is er allerminst sprake van een afsluiting, 

wij gaan gewoon weer verder. Een nieuw seizoen vol 

activiteiten, variërend van concerten tot catechisatie, 

een stiltewandeling of een uitbundige ‘Tischrede’ 

met gezelligheid en verdieping aan tafel.  

 

Dit jaar hebben wij gekozen voor het thema 

‘pelgrimage’. Na het Reformatiejaar gaan we immers 

niet stilzitten, wij blijven onderweg. 
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Mensen op weg naar God en naar elkaar. Pelgrims 

weten: de reis is het doel. Onderweg doe je soms 

verrassende ontdekkingen en zijn het vaak de 

toevallige ontmoetingen die je het meest bijblijven. 

Ik wens u een mooi seizoen vol ontdekkingen en 

ontmoetingen! 

Ds. Maarten Diepenbroek
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De Lutherse gemeente 
in Woerden

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden, zoals 

de kerk voluit heet, heeft een traditie die teruggaat 

tot 1520, toen Jan de Bakker - Johannes Pistorius - 

als eerste volgeling van Maarten Luther in Woerden 

terugkeerde en daar de nieuwe leer verkondigde. 

Alhoewel deze gemeente binnen de Protestantse 

Kerk Nederland te Woerden - gemeten naar het 

aantal gemeenteleden - zeker niet het grootste 

kerkgenootschap vormt, is zij bijna 500 jaar later nog 

altijd springlevend. In 2014 is het 450-jarig jubileum 

van deze oudste lutherse gemeente en wellicht 

ook oudste protestantse gemeente in Nederland 

uitgebreid gevierd.

De lutherse gemeente in Woerden is een gemeente 

met een oecumenisch karakter, waar aandacht 

is voor liturgie, diaconie en muziek. De liturgie is 

ontleend aan de klassieke katholieke traditie. Muziek 

en zang zijn daarbij een belangrijk onderdeel van de 

viering. Lutheranen geloven in een genadige God 

en in Gods liefdevolle betrokkenheid bij ieder mens, 

zoals die blijkt in de persoon van Jezus Christus. In 

de sacramenten van het heilig avondmaal en de 
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doop wordt Gods genade zichtbaar. In de preek gaat 

het om de vraag wat de Bijbel ons nu in deze tijd te 

zeggen heeft, als het gaat om geloof, hoop en liefde. 

We zijn een kleine gemeente en vinden persoonlijke 

aandacht belangrijk. We willen graag een open 

gemeenschap zijn, waar ruimte is voor diversiteit. 

Onze kerk is gebouwd als schuilkerk. Een plek waar 

mensen door de eeuwen heen geborgenheid en 

beschutting konden vinden. Zo’n plek willen wij ook 

nu nog graag zijn voor de Woerdense gemeenschap. 

Van harte welkom dus bij de vieringen op 

zondagmorgen of bij één van onze activiteiten!
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Programmaoverzicht

Koffie met noten

13 september 2017 van 10:00 tot 11:30, 

daarna iedere eerste woensdag van de 

maand (m.u.v. januari, dan 10 januari 2018)

Tentoonstelling ‘Luther’ in het 
Catharijneconvent
7 oktober 2017, vertrek van station 

Woerden om 10.26 uur. De rondleiding 

start om 11.00 uur.

Viering in het teken van ‘herdenking van 
500 jaar Reformatie’

29 oktober 2017 om 10:30

Gespreksmiddag rond het schilderij: 
‘De vrouw in het licht’

22 november 2017 van 14.30 tot 16.30 uur

Back to Basics

23 november 2017 van 20.00 tot 22.00 uur

Leerhuis Bach Cantates

11 oktober (BWV 96), 15 november (BWV 

70), 13 december 2017 (BWV 186), van 

20.00 tot 21.30 uur

10

12

14

16

18

20
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Leerhuis liturgie ‘met Luther aan tafel’

21 februari, 14 maart en 18 april van 20.00 

tot ca. 21.30 uur

‘Uit aarde’, schilderijen van Corja Bekius

22, 25, 26 en 29 november, 2 en 3 

december. De kerk is open van 11.00 tot 

16.00 uur (op zondag na de kerkdienst)

Festival of Nine Lessons and Carols

17 december 2017 om 18.30 uur in de 

Petruskerk in Woerden

Lauden (morgengebed) en 
Adventsmaaltijd

24 december 2017 om 10.30 uur

Nieuwjaarsborrel voor de buurt

12 januari 2018 van 19.00 tot 21.00 uur

Wereldmaaltijd op woensdag

14 februari 2018 om 18:15 uur, 

voorafgaand aan de Aswoensdag-vesper in 

de Lutherse Kerk

24

Tischrede: ‘Aan tafel met Huub Spaan’

10 januari 2018 van 18.30 tot 20.00 uur

Voorstelling: ‘List & bedrog – de 
Jakobverhalen’

25 januari 2018 om 20.00 uur

26

28

30

32

34

36

38
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Stiltewandeling ‘van schuilkerk naar 

kapel’

22 april 2018 om 13:00 uur

Tischrede: ‘Aan tafel met Victor 
Molkenboer’

9 april 2018 van 18.30 tot 20.00 uur

Lezing door Ad van Nieuwpoort

8 maart 2018 van 20.00 tot 21.30 uur

Kom je bij me eten?

Eenmaal per zes weken op 

woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Cathechisatie

Voor actuele data, kijk op onze website: 

www.lutherswoerden.nl of mail naar 

ds.lutherswoerden@gmail.com

Feest van de Geest

10, 12, 13, 19, 20 en 21 mei. 

Kerk open van 13.00 tot 17.00 uur

Evensong en Brownies

29 april 2018 vanaf 15:00 uur (Evensong)

Palmpasen, ontbijt in de kerk en 
Palmpaas-stokken maken

25 maart 2017 om 9.00 uur. De dienst 

begint om 10.30 uur.

40

42

44

46

48

54

50

58
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Kerkcafé

Iedere eerste zondag van de maand van 

15.00 tot 17.00 uur in de Opstandingskerk

Gesprekskringen

Zie www.lutherswoerden.nl voor actuele 

data en tijden

Cantorij

Maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur

64

60

62
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Koffie met noten

Op woensdagmorgen is er markt in het centrum 

van Woerden. De Lutherse kerk opent die ochtend 

haar deuren voor ‘Koffie met noten’. Samen liederen 

zingen in een ongedwongen sfeer. De predikant 

zorgt voor een aantal liederen passend bij de tijd 

van het jaar. U kunt ook zelf een lied aandragen dat 

u graag met ons zingt. Rond 11.30 uur sluiten we de 

activiteit af. Iedereen is van harte welkom, (muzikale) 

voorkennis is niet nodig.
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Informatie

Datum en tijd

13 september 2017 van 10:00 tot 11:30 en daarna 

iedere eerste woensdag van de maand (m.u.v. 

januari, dan: 10 januari 2018).

Leiding

Ds. Maarten Diepenbroek

Aanmelden

Aanmelden is niet noodzakelijk, maar mag via 

ds.lutherswoerden@gmail.com.

Kosten

Vrijwillige bijdrage koffie
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Tentoonstelling 
‘Luther’ in het 
Catharijneconvent

De Lutherse Gemeente Woerden heeft twee stukken 

van haar kerkzilver in bruikleen gegeven voor de 

Luthertentoonstelling in het Museum Catharijne 

Convent. Deze tentoonstelling is te zien van 22 

september 2017  tot 18 januari 2018.  Op 7 oktober 

2017 verzorgt mevrouw Tanja Kootte, conservator 

van het museum, een rondleiding door het museum 

speciaal voor de Woerdense lutheranen en andere 

belangstellenden. Van harte welkom om mee te 

gaan naar Utrecht!
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Informatie

Datum en tijd

7 oktober 2017, vertrek van station Woerden om 

10.26 uur. De rondleiding start om 11.00 uur.

Leiding

Agnes ten Hoeve

Aanmelden

Aanmelden kan t/m 29 september bij Agnes ten 

Hoeve via agnestenhoeve@planet.nl of 0348-

480039.

Kosten

Reiskosten zijn voor eigen rekening, verder zijn er 

geen kosten aan deze excursie verbonden.
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Leerhuis Bach Cantates

De muziek van J.S. Bach (1685-1750) staat voor velen 

gelijk aan een religieuze ervaring. Bach wordt ook 

wel de vijfde evangelist genoemd. Wat maakt zijn 

muziek zo bijzonder? Hoe ging Bach te werk? En 

waar raakt zijn muziek aan ons leven? In dit leerhuis 

besteden we ook aandacht aan de manier waarop de 

cantates van Bach een rol speelden en spelen in de 

Lutherse eredienst. Iedereen is van harte welkom, 

(muzikale) voorkennis is niet nodig.
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Informatie

Datum en tijd

11 oktober (BWV 96), 15 november (BWV 70), 13 

december 2017 (BWV 186), van 20.00 tot 21.30 uur

Leiding

Ds. Maarten Diepenbroek

Aanmelden

Aanmelden aanbevolen via:

secretariaatelgwoerden@gmail.com

Kosten

Geen
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Viering in het teken van 
‘herdenking van 500 
jaar Reformatie’

Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten 

Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk 

in Wittenberg spijkerde. Die dag zal er in de Domkerk 

in Utrecht een oecumenische viering zijn waarin 

deze gebeurtenis wordt herdacht. Op zondag 29 

oktober zullen wij in Woerden stilstaan bij 500 jaar 

Reformatie. Wat betekent Reformatie voor ons? 

En hoe gaan we om met een kerk die sindsdien 

verdeeld is? 

Medewerking wordt verleend door het Vesta 

Ensemble, dat gespecialiseerd is in muziek uit de 
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Informatie

Datum en tijd

29 oktober 2017 om 10:30

Leiding

Ds. Maarten Diepenbroek

Aanmelden

Niet nodig

Kosten

Geen

Renaissance en de Barok. Zij spelen muziek van 

Marin Marais (1656-1728) en François Couperin 

(1668-1733). Na afloop van de dienst kunt u luisteren 

naar een carillonbespeling door stadsbeiaardier 

Henk Verhoef. Hij zal liederen spelen die staan in het 

teken van 500 jaar Reformatie.
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Gespreksmiddag rond 
het schilderij: 
‘De vrouw in het licht’

Op zondag 26 november (Eeuwigheidszondag) 

noemen wij de namen van hen die ons het afgelopen 

jaar zijn ontvallen. De herfsttijd is vanouds de tijd om 

de doden te gedenken. In veel kerken gebeurt dit 

op 1 en 2 november, Allerheiligen en Allerzielen. In 

de Protestantse traditie doet men dit op de zondag 

voor Advent. Advent is een tijd van verwachting, 

hopen op het Licht dat komt. Zo is deze tijd van het 

jaar een periode van terugblikken en vooruitzien. De 

schilderijen van Corja Bekius - die rond deze dagen 

in onze kerk tentoongesteld zijn - cirkelen rond 

deze thema’s. Ze weerspiegelen ons kwetsbare en 
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Informatie

Datum en tijd

22 november 2017 van 14.30 tot 16.30 uur

Leiding

Ds. Maarten Diepenbroek

Aanmelden

Aanmelden kan via ds.lutherswoerden@gmail.com

Kosten

Geen

gebroken bestaan, maar zijn niet zonder vertrouwen 

en uitzicht. Op 22 november gaan we met elkaar in 

gesprek rondom één van haar schilderijen.

Foto: ‘De Vrouw in het licht’ (schilderij van Corja Bekius)
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Back to Basics

“Back to basics. Zeven cruciale vragen rond 

missionair kerk-zijn” is de titel van een boek dat 

een poosje geleden verschenen is. Het sluit aan 

bij de veranderde omstandigheden waarin kerk 

en gemeente zijn terecht gekomen in deze tijd. 

Bovendien sluit het aan bij het proces van bezinning 

en heroriëntatie dat gaande is in de Protestantse 

Kerk in Nederland. De werktitel daarvan is ‘Kerk 

2025’. Wat is de kern van ons kerk-zijn?

Het boek bespreekt een zevental vragen die naar 

voren komen vanuit de missionaire activiteiten. 

Het gaat om thema’s als: visie op Jezus, ‘zieltjes 

winnen’, de kerk, tellen of wegen, het belang van 

de context en de rol van de predikant. De auteurs 
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willen het inhoudelijk gesprek over deze thema’s 

in de kerk stimuleren. De auteurs zijn Nynke 

Dijkstra-Algra - zij is als predikant in algemene 

dienst werkzaam als specialist missionair werk 

voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse 

Kerk - en Sake Stoppels - hij is wetenschappelijk 

beleidsmedewerker binnen de Dienstenorganisatie 

van de Protestantse Kerk en universitair docent 

Praktische Theologie aan de Vrije Universiteit, 

Amsterdam.

Wij als gespreksleiders willen in één bijeenkomst het 

boek bij u inleiden. En over de thematiek in gesprek 

komen met elkaar. U hoeft het boek niet vooraf 

gelezen te hebben.

We nodigen uit: belangstellende gemeenteleden, 

maar ook predikanten, kerkelijk werkers en 

andere leidinggevenden (ambtsdragers, leden 

van commissies en werkgroepen. En die ‘wij’ zijn: 

Erik Fledderus, gemeentelid Lutherse gemeente te 

Woerden en voorzitter van de evangelisch-lutherse 

synode en Peter van der Schans, predikant van de 

Protestantse gemeente te IJsselstein.
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Informatie

Datum en tijd

23 november 2017 van 20.00 tot 22.00 uur

Leiding

Erik Fledderus en ds. Peter van der Schans

Aanmelden

Aanmelden kan via pmwvds@kabelfoon.nl of 

efledderus@gmail.com

Kosten

Bijdrage voor koffie/thee
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Foto: Kerkfotografie
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‘Uit aarde’, schilderijen 
van Corja Bekius

Corja Bekius is oud-docent van de Protestantse 

Theologische Universiteit. Als pastoraal-theoloog 

zoekt zij met beelden en poëzie naar een creatieve 

omgang met levensverhalen en geloofsverhalen. 

Het project ‘uit aarde’ gaat over de schoonheid en 

de kwetsbaarheid van de mens. Uit aarde is een 

mens genomen, door de Schepper uit klei gevormd 

en door Gods adem tot leven geroepen. Zo is de 

mens groots en fragiel tegelijk. De schilderijen die in 

de kerk tentoongesteld worden cirkelen rond deze 

thema’s en nodigen uit tot reflectie op ons eigen 

leven. Ook in de vieringen op zondag 26 november 

(gedachtenisdienst) en 3 december (eerste zondag 
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Informatie

Datum en tijd

22, 25, 26 en 29 november, 2 en 3 december.  De 

kerk is open van 11.00 tot 16.00 uur (op zondag na 

de kerkdienst)

Leiding

Joke Compagner en ds. Maarten Diepenbroek

Aanmelden

Niet nodig

Kosten

Vrijwillige bijdrage

van de Advent) zal een schilderij van Corja Bekius 

centraal staan.
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Festival of Nine 
Lessons and Carols

Het ‘Festival of Nine Lessons and Carols’ werd 

voor het eerst op kerstavond in het jaar 1918 

uitgevoerd door het Kings College in Cambridge. 

De Eerste Wereldoorlog was nog maar net voorbij 

en de overlevenden probeerden de draad weer op 

te pakken. Eric-Milner White, de deken van Kings 

College, was aalmoezenier aan het front. Terug in 

Engeland zocht hij naar een toegankelijke kerkdienst 

met veel ruimte voor muziek. 

In samenwerking met de Raad van Kerken 

organiseert de Lutherse gemeente Woerden dit jaar 

opnieuw een Festival of Lessons and Carols. Als koor 



27

Informatie

Datum en tijd

17 december 2017 om 18.30 uur in de Petruskerk in 

Woerden

Leiding

Plaatselijke Raad van Kerken Woerden en de 

Lutherse Gemeente Woerden

Aanmelden

Niet nodig

Kosten

Collecte bij de uitgang voor de kerstactie van de 

raad van kerken en ter bestrijding van de onkosten

werkt dit jaar het Woerdens Vocaal Ensemble o.l.v. 

André Vis mee. Het orgel wordt bespeeld door Jeroen 

de Haan. De dienst is (uiteraard) in het Nederlands, 

zodat wie houdt van de traditionele ‘christmascarols’ 

naar hartenlust mee kan zingen.
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Lauden (morgengebed) 
en Adventsmaaltijd

Op zondagmorgen 24 december is een kort 

morgengebed (een Lauden) in onze kerk. Na afloop 

willen we met elkaar de maaltijd gebruiken. U 

wordt van harte uitgenodigd om aan te schuiven 

aan tafel voor een Adventsmaaltijd. Een gezellige 

en ongedwongen lunch, zo vlak voor kerstavond. 

In het morgengebed zullen de stilte en het gebed 

centraal staan. Velen ervaren de kerstperiode als 

een hectische tijd, waarin er veel van ons verwacht 

wordt. Neem even rust en kom op zondagmorgen 

naar de Lutherse kerk voor een eenvoudige dienst 

en een voedzame maaltijd!
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Informatie

Datum en tijd

24 december 2017 om 10.30 uur

Leiding

Joke Compagner, Dicky Kastelijn en de 

liturgiecommissie

Aanmelden

Aanmelden voor de maaltijd kan via: 

secretariaatelgwoerden@gmail.com

Kosten

Collecte bij de uitgang voor de kerstactie van de 

raad van kerken en ter bestrijding van de onkosten
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Tischrede: ‘Aan tafel 
met Huub Spaan’

Maarten Luther heeft veel aan tafel gezeten met 

familie, vrienden en studenten. Altijd een vol huis. 

Zijn Tischreden werden opgeschreven, en beslaan 

minstens 6 kloeke delen. Ook dit seizoen wordt in de 

Lutherse kerk weer Tischreden georganiseerd. De 

eerste Tischrede is met Huub Spaan, pastor van de 

parochie Pax Christi (Bonaventurakerk in Woerden). 

Onderwerp van dit gesprek is “Pelgrimstochten – op 

weg naar Pasen”.
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Informatie

Datum en tijd

10 januari 2018 van 18.30 tot 20.00 uur

Leiding

Maarten van Diggelen

Aanmelden

Aanmelden is noodzakelijk iv.m. de maaltijd en kan 

via: secretariaatelgwoerden@gmail.com. (opgeven 

voor 6 januari 2018)

Kosten

Vrijwillige bijdrage voor de maaltijd

Foto: pastoor Huub Spaan
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Nieuwjaarsborrel voor 
de buurt

Op vrijdagavond 12 januari staan de deuren van 

de kerk open voor onze buren. Het lijkt ons leuk 

om elkaar eens te ontmoeten en wat beter te leren 

kennen in een ongedwongen sfeer. Natuurlijk zijn 

andere belangstellenden ook van harte welkom. 

Wie dus niet vlakbij de kerk woont mag dus ook 

aanschuiven! De bewoners in de directe omgeving 

van de kerk zullen in ieder geval een persoonlijke 

uitnodiging ontvangen.
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Informatie

Datum en tijd

12 januari 2018 van 19.00 tot 21.00 uur

Leiding

Kerkenraad Lutherse gemeente Woerden

Aanmelden

Niet nodig

Kosten

Geen
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Voorstelling: 
‘List & bedrog – de 
Jakobverhalen’

In de voorstelling ‘List  en bedrog – de Jakobverhalen’ 

van Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda 

krijgt het eeuwenoude, kleurrijke verhaal over 

aartsvader Jakob een nieuw verrassend en muzikaal 

jasje. De verhalen over Jakob staan in Genesis, het 

eerste boek van de Bijbel. Hij is de jongste zoon van 

Isaak en Rebekka. Al bij de geboorte pakt Jakob zijn 

tweelingbroer Esau bij de hiel beet. Later ontfutselt 

Jakob Esau het eerstgeboorterecht voor een bord 

linzensoep. Hij bedriegt zijn oude vader met een list 

en vlucht. Onderweg droomt hij over een ladder van 

licht, met engelen.
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Informatie

Datum en tijd

25 januari 2018 om 20.00 uur

Leiding

Plaatselijke Raad van Kerken & Lutherse Gemeente 

Woerden, contactpersoon is Agnes ten Hoeve

Aanmelden

Niet nodig

Kosten

Collecte ter bestrijding van de onkosten

List en bedrog spelen een belangrijke rol in het leven 

van Jakob. Hij bedriegt en hij wordt bedrogen. Hij 

bedenkt slinkse listen, en is er de dupe van. Pas als 

hij tot aan de morgen worstelt met ‘een ander’ wordt 

hij een ander mens en krijgt hij een nieuwe naam 

‘Israël’. 

Jakob had zomaar een hoofdrol kunnen spelen 

in televisieprogramma’s als ‘Ik vertrek’ of ‘Het 

familiediner’. Niets menselijks is hem en zijn familie 

vreemd. Dat maakt hem herkenbaar voor mensen 

van nu.
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Wereldmaaltijd op 
woensdag

Een wereldmaaltijd – wat is dat? Een wereldmaaltijd 

bedoelt te laten zien dat er  voor elk mens op deze 

aarde voldoende te eten is -  als we maar verantwoord 

met het voedsel omgaan en eerlijk delen!

Op basis van cijfers van de FAO, de voedsel- en 

landbouworganisatie van de Verenigde Naties, is  

uitgerekend wat iedere wereldbewoner zou kunnen 

eten als  het voedsel gelijk zou worden verdeeld. 

Op basis van de gegevens die dat oplevert kan een 

lekkere en voedzame maaltijd worden bereid.
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Informatie

Datum en tijd

14 februari 2018 om 18:15 uur, voorafgaand aan de 

Aswoensdag-vesper in de Lutherse Kerk

Leiding

Joke Compagner

Aanmelden

Aanmelden kan via:

secretariaatelgwoerden@gmail.com

Kosten

Vrijwillige bijdrage voor de maaltijd

Samen eten is altijd plezierig en samenbindend. En 

op deze manier levert het bovendien nog een stukje 

bewustwording op rond wat anders kán en móet, 

als wij op een verantwoorde en duurzame manier 

willen samenleven in een wereld waarin  geen mens 

honger hoeft te lijden!

Foto: Tafelschikking op Aswoensdag in de Lutherse kerk 
(fotograaf: Aart Sliedrecht)



38

Leerhuis liturgie ‘met 
Luther aan tafel’

Waarom vieren de liturgie zoals we die vieren? Wat 

zijn de bronnen van onze liturgie? En welke theologie 

zit er achter? Kan het ook anders? Of moet het 

anders? Zo maar wat vragen die aan de orde komen 

in het leerhuis liturgie. De predikant zorgt voor 

achtergrondinformatie en inhoudelijke verdieping. 

Maar we leren ook van elkaars ervaringen en vragen. 

Dit seizoen gaan we nog eens wat dieper in op de 

Lutherse traditie. We lezen teksten van Luther en 

doordenken de liturgie zoals we die nu in Woerden 

vieren. Iedereen is van harte welkom, voorkennis is 

niet nodig.
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Informatie

Datum en tijd

21 februari, 14 maart en 18 april van 20.00 tot ca. 

21.30 uur

Leiding

Ds. Maarten Diepenbroek

Aanmelden

Aanmelden kan via ds.lutherswoerden@gmail.com

Kosten

Geen

Foto gemaakt door Aart Sliedrecht
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Lezing door dominee 
Ad van Nieuwpoort

Ad van Nieuwpoort is predikant in Bloemendaal-

Overveen. Hij studeerde theologie aan de 

Universiteit van Amsterdam en was predikant in 

de Hervormde Gemeente Amstelveen en in de 

Thomaskerk in Amsterdam. Ds. Van Nieuwpoort 

was mede-initiatiefnemer van het project ‘Zingeving 

Zuidas’ in samenwerking met zijn toenmalige  vicaris 

Ruben van Zwieten. In 2006 promoveerde hij op een 

studie over het evangelie naar Lukas. Hij is publicist 

bij diverse dagbladen en tijdschriften, waaronder 

Trouw. Zijn meest recente publicatie is het boek “Uit 

de tijd. Wat bezielt een liberale dorpsdominee?”. 

Recent werd  de documentaire-film  “Hier ben ik” 
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Informatie

Datum en tijd

8 maart 2018 van 20.00 tot 21.30 uur

Leiding

Agnes ten Hoeve

Aanmelden

Niet nodig

Kosten

Vrijwillige bijdrage voor de koffie en 

uitgangscollecte

Foto: Ad van Nieuwpoort

over zijn werk gemaakt.
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Palmpasen, ontbijt in 
de kerk en Palmpaas-
stokken maken

Palmzondag, de zondag vóór Pasen vieren wij de 

intocht van Jezus in Jeruzalem en begint de Stille of 

de Goede Week. Voorafgaand aan de kerkdienst is 

er een ontbijt, voor alle kinderen die het leuk vinden 

om een Palmpaasstok te maken. Ook ouders en 

andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte 

welkom bij het ontbijt. Na het ontbijt en het maken 

van de stokken, begint de viering om half elf. Bij 

goed weer begint de dienst buiten.
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Informatie

Datum en tijd

25 maart 2017 om 9.00 uur. De dienst begint om 

10.30 uur.

Leiding

Kinderkerk Lutherse Gemeente

Aanmelden

Aanmelden kan via:

secretariaatelgwoerden@gmail.com

Kosten

Geen
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Tischrede: ‘Aan tafel 
met Victor Molkenboer’

Maarten Luther heeft veel aan tafel gezeten met 

familie, vrienden en studenten. Altijd een vol huis. 

Zijn Tischreden werden opgeschreven, en beslaan 

minstens 6 kloeke delen. Ook dit seizoen wordt in 

de Lutherse kerk er weer Tischreden georganiseerd. 

De tweede Tischrede is met Victor Molkenboer, 

sinds 2013 burgemeester van Woerden. Het thema 

van dit gesprek is “Waar haalt de burgemeester zijn 

inspiratie vandaan?”
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Informatie

Datum en tijd

9 april 2018 van 18.30 tot 20.00 uur

Leiding

Maarten van Diggelen

Aanmelden

Aanmelden is noodzakelijk iv.m. de maaltijd en kan 

via: secretariaatelgwoerden@gmail.com. (opgeven 

voor 6 april 2018)

Kosten

Vrijwillige bijdrage voor de maaltijd

Foto: burgemeester van Woerden, Victor Molkenboer
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Stiltewandeling ‘van 
schuilkerk naar kapel’

Wist u dat er in Zegveld midden in de weilanden 

een prachtige kapel staat, gebouwd volgens de 

Oosters-Orthodoxe traditie? Ds. Pieter Masmeijer 

zal ons gastvrij ontvangen in de door hem 

gebouwde kapel aan de Milandweg. De weg naar 

de kapel zal bijzonder zijn, een wandeling vanaf de 

Lutherse kerk in Woerden naar de kapel in Zegveld. 

Een stiltewandeling passend bij ons jaarthema 

‘pelgrimage’. We starten met een reiszegen in de 

Schuilkerk in Woerden en voor onderweg krijgen we 

vragen mee die ons helpen om tot de kern te komen.
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Informatie

Datum en tijd

22 april 2018 om 13:00 uur

Leiding

Ds. Pieter Masmeijer en ds. Maarten Diepenbroek

Aanmelden

Aanmelden kan via:

secretariaatelgwoerden@gmail.com

Kosten

Geen

Foto: De kapel aan de Milandweg, gewijd aan Andreas, Markus 
en Maria Magdalena

Locatie

We starten bij de Lutherse Kerk en eindigen bij de  

Milandweg 30, Zegveld
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Evensong en Brownies

Een Evensong is een avondgebed in de stijl van de 

Anglicaanse kerk. De vorm komt uit het Book of 

Common Prayer en is door de eeuwen heen in stand 

gebleven. De kerkdienst wordt in de late middag of 

avond gehouden en een groot deel van de dienst is 

gezongen. Dit geeft deze viering een geheel eigen 

karakter. 

Na afloop van de dienst zouden we het leuk vinden 

om elkaar te ontmoeten onder het genot van een 

high-tea. Zo blijven we die middag in Engelse stijl! 

Iedereen is van harte welkom, voor de high-tea is 

het prettig als u zich aanmeldt (er is voor ons ruimte 

gereserveerd).
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Informatie

Datum en tijd

29 april 2018 vanaf 15:00 uur (Evensong)

Leiding

Ds. Maarten Diepenbroek

Aanmelden

Aanmelden voor de high tea kan via: 

secretariaatelgwoerden@gmail.com

Kosten

Collecte bij de uitgang + eventuele consumpties in 

Brownies & Downies

Locatie

De Evensong en Brownies & Downies vinden plaats 

in de Lutherse Kerk, de high tea vindt plaats in De 

Kazerne 3.
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Feest van de Geest

Feest van de Geest is een landelijk initiatief en wordt 

sinds 2006 georganiseerd. Het thema voor 2018 is: 

‘Levensadem’. In Woerden doen de Opstandingskerk, 

kapel Weddesteyn en de Lutherse Kerk mee aan het 

Feest van de Geest. We doen dat in samenwerking 

met een groot aantal andere kerken en organisaties 

binnen de regio van het Groene Hart. 

Doel van Feest van de Geest is kerk en kunst met 

elkaar te verbinden. Kunstenaars maken een nieuw 

werk dat geïnspireerd is op het Pinksterverhaal. 

Zo komen kerkleden en niet-kerkleden op een 

nieuwe en bijzondere manier met kunst en het 

Pinksterthema in aanraking. Kunstenaars krijgen de 

gelegenheid om een kerkgebouw als expositieruimte 



51

te benutten in de hoop dat hun werk een breed 

publiek krijgt. De wederzijdse bevruchting van kerk/

geloof en cultuur speelt daarin een belangrijke rol. 

Evenals het bereiken van een grotere openheid en 

toegankelijkheid van de kerkgebouwen.

Het kunstwerk wordt geëxposeerd in het 

betreffende kerkgebouw in de periode Hemelvaart 

t/m Pinksteren 2018. De kerk is gedurende de 

lange weekenden van 13.00-17.00 uur geopend. De 

kunstenaar zal af en toe aanwezig zijn. Tijdens de 

Pinksterviering speelt het kunstwerk een rol in de 

dienst. De kunstenaar kan tijdens de viering een 

toelichting geven, uiteraard in samenspel met de 

voorganger.
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Informatie

Datum en tijd

10, 12, 13, 19, 20 en 21 mei. 

Kerk open van 13.00 tot 17.00 uur

Leiding

Maarten van Diggelen

Aanmelden

Niet nodig

Kosten

Geen
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Foto: Kerkfotografie
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Een Evensong is een avondgebed in de stijl van de 

Anglicaanse kerk. De vorm komt uit het Book of 

Common Prayer en is door de eeuwen heen in stand 

gebleven. De kerkdienst wordt in de late middag of 

avond gehouden en een groot deel van de dienst is 

gezongen. Dit geeft deze viering een geheel eigen 

karakter.

Een belangrijke rol is weggelegd voor het koor, 

dat het Magnificat (de lofzang van Maria) en het 

Nunc Dimitis (de lofzang van Zacharias) voor zijn 

rekening neemt. Ook zingt het koor een onberijmde 

Psalm (een zng. Chant) en de overige gezongen 

Evensong met Cantare 
uit Gouda
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Informatie

Datum en tijd

3 juni 2018 om 15.00 uur

Leiding

ds. Maarten Diepenbroek

Aanmelden

Niet nodig

Kosten

Collecte bij de uitgang

onderdelen van de liturgie. In deze evensong zingt 

het vocaal ensemble Cantare uit Gouda, o.l.v. Leo 

Rijkaart. Cantare heeft ruime ervaring in het zingen 

van Evensongs, zo heeft het koor onlangs nog een 

viertal diensten gezongen in de kathedraal van 

Chichester. Het orgel wordt bespeeld door onze 

huisorganist Jeroen de Haan, die het fraaie Bätzorgel 

van zijn Engelse kant zal laten horen.

Locatie

Lutherse Kerk

Foto: Vocaal Ensemble Cantare o.l.v. Leo Rijkaart 
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Catechisatie

Catechisatie is dé jeugdactiviteit voor de jongeren uit 

onze gemeente en daarbuiten. We noemen het nog 

altijd catechisatie omdat er iets te leren valt, maar 

het is zeker niet saai! Centraal staan ontmoeting en 

gezelligheid. Zo eten we bijna altijd samen. 

De ene maand is er ‘gewone’ catechisatie o.l.v. ds. 

Maarten, die begint om 16.30 uur en duurt tot 

ongeveer kwart over zes. We eten samen, lezen uit 

de Bijbel, er is een creatieve verwerking of een spel. 

Er zijn twee groepen, de jongste groep (tot ongeveer 

16 jaar) komt op maandag bij elkaar, de oudste groep 

(vanaf 16 jaar) op woensdag. De andere maand is 

er een gezamenlijke activiteit voor alle groepen, 

waar we telkens iets bijzonders doen. Een excursie, 
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een spel, een film, dit kan van alles zijn. Voor meer 

informatie over de planning en groepsindeling kun 

je terecht bij Willemijn Liese. 

Ongeveer eens per zes weken komt de 18+ 

groep samen op zondagmiddag na de dienst. We 

lunchen samen en gaan in gesprek over geloof en 

samenleving. Ontspanning en gezelligheid hebben 

we hoog in het vaandel staan. In het voorjaar van 

2018 gaan we met deze groep op kloosterweekend. 

Alle data worden steeds aan de deelnemers gemaild 

en staan ook de op de website van de kerk. Voor 

meer informatie kun je terecht bij het ‘Luthers 

Jeugdteam’, of meld je aan voor groepsapp! (via 06-

19596435)

Foto gemaakt door Aart Sliedrecht
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Informatie

Datum en tijd

Voor actuele data, kijk op onze website: 

www.lutherswoerden.nl of mail naar 

ds.lutherswoerden@gmail.com

Leiding

Het Luthers Jeugdteam: Gretha Zijlstra, Willemijn 

Liese, Els van Steenbeek en ds. Maarten 

Diepenbroek

Aanmelden

Aanmelden kan bij Willemijn Liese via 

luca0199@planet.nl

Kosten

Incidenteel voor groepsactiviteiten
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Foto: Kerkfotografie
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Kom je bij me eten?

Eén keer in de zes weken op woensdagavond bij een 

gemeentelid aan tafel schuiven, en gezellig samen 

eten. We zoeken mensen die (misschien niet zo van 

koken houden) het gezellig vinden om met elkaar te 

eten én we zoeken mensen die het leuk vinden om te 

koken. Niet alleen voor hun eigen huishouden, maar 

ook voor anderen.  Zij zijn bereid hun kookkunsten 

te tonen en hun tafel te dekken voor 3 of 4 gasten. 

Het is niet de bedoeling een vijf gangen diner te 

serveren, maar gewoon lekker en gezellig met 

elkaar te eten en na het kopje koffie of thee weer 

huiswaarts te gaan.
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Informatie

Datum en tijd

Eenmaal per zes weken op woensdagavond van 

18.00 tot 20.00 uur

Leiding

Maria Knöps

Aanmelden

Aanmelden kan via het inlegvel bij Maria Knöps of 

mailen naar mariaackknops@gmail.com

Kosten

€ 6,50 per persoon (af te dragen aan de kok)
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Cantorij

De cantorij van de Evangelisch-Lutherse kerk te 

Woerden heeft Jeroen de Haan als dirigent, en 

heeft een bezetting van bassen (4), tenoren (3), 

alten (4) en sopranen (5). Elke maandagavond, van 

20.00-22.00 uur, wordt er gerepeteerd, en voor elke 

dienst repeteren we 3 à 4 keer. We zingen muziek 

uit verschillende tijden: van de vroege Renaissance - 

bijv. Palestrina - tot de tijd van nu - bijv. Willem Vogel, 

Jeroen de Haan.

De sfeer binnen de cantorij is bijzonder goed: we 

zingen plezierig met elkaar, en proberen graag iets 

ingewikkelds. Wel streven we ernaar voldoende 

tijd in te ruimen voor afwerking en stabilisering. 

We zingen ongeveer 10 keer per jaar in een dienst. 
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Informatie

Datum en tijd

Maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur

Leiding

Jeroen de Haan

Aanmelden

Geïnteresseerd? Dan kunt u contact opnemen met 

de secretaris van de cantorij, Maja Becking, via 

secretariaatelgwoerden@gmail.com

Kosten

Maandelijkse contributie

Onderdeel van het repetoir kan dan een uitgebreide 

avondmaals- of doopliturgie zijn, of een motet. 

Verder geven we traditiegetrouw tijdens de Open 

Monumentendag in september een concert.
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Gesprekskringen

Sinds langere tijd bestaat er een aantal 

gesprekskringen in onze kerk. Bekend bij degenen 

die daar aan deelnemen of hebben genomen, 

waarschijnlijk onbekend voor mensen die nog 

niet zo lang deel zijn van onze gemeente. De 

gesprekskringen zijn meestal wijkgebonden, maar 

dat wil niet zeggen dat mensen buiten de wijk niet 

zouden kunnen deelnemen. Het aantal deelnemers 

is natuurlijk wel aan een maximum gebonden, 

omdat de kringen in de huiskamers van de 

deelnemers plaatsvinden. Het is een prettige manier 

om met elkaar op informele manier over allerlei 

onderwerpen bezig te zijn die raakvlakken hebben 

met onze levensovertuiging.
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Informatie

Datum en tijd

Zie website www.lutherswoerden.nl voor actuele 

data en tijden

Leiding

Henk Burggraaff

Aanmelden

Aanmelden kan via: henk.burggraaff@hetnet.nl

Kosten

Geen

Actuele informatie over de kringen is te vinden op de 

website. U kunt aansluiten bij een bestaande kring 

en eventueel kan er ook een nieuwe kring worden 

gestart. Meer informatie via Henk Burggraaf, die als 

ouderling deel uitmaakt van de pastorale commissie.

Op dit moment zijn er drie kringen actief: 

gesprekskring Centrum, Staatsliedenbuurt  en 

Molenvliet.
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Kerkcafé

Kerkcafé Woerden is in de zomer van 2014 als een 

gezamenlijk initiatief van de rooms-katholieke 

parochie Pax Christi (Bonaventurakerk), de 

Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk 

en de Lutherse Gemeente van start gegaan in 

Woerden. Iedere eerste zondagmiddag van de 

maand is er tussen 15.00 en 17.00 uur kerkcafé in de 

ontmoetingsruimte van de Opstandingskerk aan de 

Wilhelminaweg 8 (tegenover de molen).

 

Het is bedoeld voor ieder die een stukje huiselijkheid 

en gezelligheid zoekt. De doelgroep is breed: 

iedereen is welkom, jong of oud en een godsdienstige 

achtergrond is niet noodzakelijk. Naast een praatje 

is er in het kerkcafé ook ruimte voor ontmoeting, 
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een goed gesprek en spelletjes. Ook het beluisteren 

van muziek of het kijken van een film behoort tot de 

mogelijkheden.

De entree is net als de koffie, thee en frisdrank 

gratis. Meestal is er wel iemand die iets lekkers 

meebrengt. Het kerkcafé wordt, alleen voor wie dat 

wil, afgesloten met een korte meditatie. De zondag 

een saaie middag? Vanaf nu hoeft dat dus niet meer!

Kom een keer kijken en de sfeer proeven, aanmelden 

is niet nodig. De vrijwilligers ontvangen u gastvrij. 

Meer informatie kunt u eventueel krijgen via onze 

lutherse gemeenteleden Agnes ten Hoeve en Truus 

Nap. Voor vragen of opmerkingen kunt u ook een 

mail sturen naar: kerkcafewoerden@gmail.com.
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Informatie

Datum en tijd

Iedere eerste zondag van de maand van 15.00 tot 

17.00 uur

Leiding

Diverse vrijwilligers

Aanmelden

Niet nodig

Kosten

Geen

Locatie

De Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8,  Woerden



69Ontwerp door Jacco Schumacher



Adres Lutherse Kerk

Jan de Bakkerstraat 11

3441 ED Woerden

0348 481900 

Contactgegevens predikant

ds. Maarten Diepenbroek

06-19596435

ds.lutherswoerden@gmail.com 

Meer informatie

www.lutherswoerden.nl

secretariaatelgwoerden@gmail.com

Lutherse Gemeente Woerden


