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Beste lezer,

Kerk zijn we niet alleen op zondag. Natuurlijk is de 

viering op zondagmorgen het hoogtepunt van de 

week, maar ook op andere dagen is onze schuilkerk 

een huis voor God en een huis voor mensen. Dit 

boekje gaat over wat er op die andere momenten 

gebeurt. Bladerend door het boekje valt mij op dat 

voedsel een terugkerend element is.

De zogenaamde ‘Tischreden’, een wereldmaaltijd, 

koffie met noten, een high-tea, een Adventsmaaltijd, 

pannenkoeken eten op Sint-Maarten, het lijkt wel 

alsof bij de Lutheranen alles om eten en drinken 

gaat. 

Het stereotype beeld van Maarten Luther is dat van 

een Bourgondiër. Waarschijnlijk heeft zijn stevige 

lichaamsomvang daartoe bijgedragen. Het huis van 

de familie Luther in Wittenberg kende vele tijdelijke 

inwonende kostgangers, die allemaal aan de eettafel 

meeaten en meedronken (voornamelijk bier). Aan 

tafel vonden levendige gesprekken plaats en werd 

er stevig (en met humor) getheologiseerd. Veel van 

die gesprekken zijn opgetekend in de zogenaamde 

‘Tischreden’.
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Samen eten verbroedert. De tafel schept een band. 

We ervaren dat wanneer we het avondmaal vieren, 

maar ook in de alledaagse maaltijd. Luther zag God 

als een royale God, die voluit van zijn gaven uitdeelt. 

Aan tafel mogen we genieten van de goede gaven 

van de schepping en de vruchten van de aarde. 

Maar we weten natuurlijk heel goed, dat een mens 

niet van brood alleen leeft. Met onze activiteiten 

hopen we ook de geestelijke mens te voeden. Zo 

hopen we samen iets op het spoor te komen van 

geloof, hoop en liefde. Ook dit seizoen willen we als 

Lutherse gemeente weer een gastvrij huis zijn, waar 

iedereen welkom is aan de tafel. 

Hopelijk tot ziens bij één van onze activiteiten!

ds. Maarten Diepenbroek
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De Lutherse gemeente 
in Woerden

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden – zoals 

deze gemeente voluit heet - heeft een traditie die 

teruggaat tot 1520, toen Jan de Bakker – Johannes 

Pistorius – als heel vroege volgeling van Maarten 

Luther naar Woerden terugkeerde en hier de nieuwe 

leer verkondigde.

Hoewel de Lutherse gemeente te midden van de 

kerkelijke geloofsgemeenschappen in Woerden 

zeker niet de grootste is, is zij na bijna vijfhonderd 

jaar 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. Er is bijzondere 

aandacht voor liturgie, diaconie en muziek. De 

liturgie is ontleend aan de klassieke katholieke 

traditie. Muziek en zang spelen een belangrijke rol in 

de vieringen. Lutheranen geloven in een genadige 

God en in Gods liefdevolle betrokkenheid bij ieder 

mens. Zo wordt dat voor alles zichtbaar in de persoon 

van Jezus Christus. In de sacramenten van de doop 
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en het heilig avondmaal wordt Gods genade als het 

ware tastbaar. En in de verkondiging gaat het om de 

vraag wat de Bijbel ons in dezer tijd te zeggen heeft, 

als het gaat om geloof, hoop en liefde.

De lutherse gemeente is een kleine 

geloofsgemeenschap, en binnen die gemeenschap 

is persoonlijke aandacht belangrijk. Ze wil ook een 

open gemeenschap zijn, waar veel ruimte is voor 

diversiteit.

De Lutherse kerk in Woerden is ooit gebouwd als 

schuilkerk. Een plek waar mensen door de eeuwen 

heen geborgenheid en beschutting konden vinden. 

Zo’n plek wil zij ook nu nog graag zijn in de Woerdense 

gemeenschap. Ieder is dus van harte welkom bij de 

vieringen op zondagmorgen of bij de verschillende 

activiteiten, op zondag en door de week. 
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Programmaoverzicht

Koffie met noten

Woensdag 5 september 2018, van 10.00 tot 

11.30, en daarna iedere eerste woensdag 

van de maand (in januari 2019 op 

woensdag 9 januari)

Open monumentendag

Zaterdag 8 september 2018, van 10.00 tot 

16.00 uur (concert cantorij om 15.30 uur)

Kerk op schoot

Zondag 7 oktober 2018, om 12.30 uur

Tischrede ‘Christenen ten overstaan van 
Israël’ met dr. Andreas Wöhle

Donderdag 11 oktober 2018,  van 18.30 tot 

20.00 uur

Een avond met ds. Sytze de Vries

Woensdag 31 oktober 2018, om 20.00 uur

Kom je bij me eten?

12 september, 24 oktober, 12 december 

2018, 23 januari, 13 maart, 24 april, 5 juni 

en 17 juli 2019 van 17.30 tot ca. 20.00 uur

10

12

14

18

20

22



7

Leerhuis rond Max Reger en zijn cantate 
‘Vom Himmel hoch’

Maandag 5 november 2018, van 20.00 tot 

22.00 uur

Festival of Nine Lessons and Carols

Zondag 9 december 2018, om 18.30 uur

Lauden (morgengebed) en 
Adventsmaaltijd

Zondag 23 december 2018, om 10.30 uur

Nieuwjaarsborrel voor de buurt

Vrijdag 11 januari 2019, van 20.00 tot 22.00 

uur.

Voorstelling ‘Esther’, door Kees 
Posthumus en Henk van Glabbeek

Donderdag 24 januari 2019 om 20.00 uur

24

Viering Sint-Maarten

Zaterdag 10 november 2018, om 17.00 

uur (pannenkoeken eten), en om 

18.00 uur (vespers met aansluitend 

lampionnenoptocht)

Schrijven in de ‘paarse tijd’

In de adventstijd: zaterdag 15 december 

2018, in de veertigdagentijd: zaterdag 30 

maart 2019 , van 10.00 tot 12.00 uur

28

32

26

34

30

36
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Oosters-Orthodoxe viering

Zondag 17 maart 2019, 15.00 uur 

Orgelconcert op zondag Invocabit

Zondag 10 maart 2019, om 15.00 uur

Tischrede ‘Een kijkje in het Vaticaan’ 

door Wilfred Kemp

Donderdag 4 april 2019, van 18.30 tot 

20.00 uur 

Leerhuis liturgie

Woensdag 20 februari, 20 maart en 24 april 

2019, om 20.00 uur

Evensong en high tea

Zondag 17 februari 2019 om 15.00 uur

Palmpasen, ontbijt in de kerk en 
Palmpaas-stokken maken

Zondag 14 april 2019, 09.00 (de kerkdienst 

begint om 10.30 uur) 

50

44

46

38

40

48

Wereldmaaltijd

Woensdag 6 maart 2019, om 18.15 uur
42

Op pelgrimage naar de Lutherkerk in 
Bodegraven

Zondag 12 mei 2019; vertrek in Woerden 

om 13.00 uur, afsluiting in Bodegraven ca. 

17.00 uur

52
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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

62

58

60

Cathechisatie

Voor actuele data, kijk op onze website: 

www.lutherswoerden.nl of mail naar 

ds.lutherswoerden@gmail.com

54
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Koffie met noten

Iedere woensdagmorgen is er markt in het centrum 

van Woerden. De Lutherse kerk opent eens in de 

maand op die ochtend haar deuren voor ‘Koffie 

met noten’. Samen - bekende en minder bekende 

- liederen zingen in een ongedwongen sfeer. En 

elkaar vertellen hoe zo’n lied bij ons ‘aankomt’. De 

predikant zoekt steeds een aantal liederen uit die 

passen bij de tijd van het jaar. Maar u kunt ook zelf 

een lied aandragen dat u graag met ons zingt. Rond 

11.30 uur wordt de activiteit afgesloten. Iedereen 

is van harte welkom, (muzikale) voorkennis is niet 

nodig. 
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Informatie

Datum en tijd

Woensdag 5 september 2018, van 10.00 tot 11.30, 

en daarna iedere eerste woensdag van de maand 

(in januari 2019 op woensdag 9 januari)

Leiding

ds. Maarten Diepenbroek

Aanmelden

Aanmelden is niet noodzakelijk, maar mag via 

ds.lutherswoerden@gmail.com

Kosten

Vrijwillige bijdrage voor de koffie

Plaats

Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat  
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Open monumentendag

Zoals elk jaar doet de Lutherse kerk ook nu weer 

mee met de Open Monumentendag. Op zaterdag 8 

september zal de kerk open zijn van 10.00 tot 16.00 

uur. Wellicht is het een idee om dan ook te komen 

binnenlopen, bv. met vrienden of bekenden aan wie 

je de kerk best wel eens zou willen laten zien?

In ieder geval is de medewerking van de Lutherse 

Cantorij o.l.v. Jeroen de Haan ook een goede traditie 

geworden. Hun concert begint om 15.30 uur.
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Informatie

Datum en tijd

Zaterdag 8 september 2018, van 10.00 tot 16.00 uur 

(concert cantorij om 15.30 uur)

Aanmelden

Niet nodig

Kosten

Geen

Plaats

Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat  
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Kom je bij me eten?

“Het is zo leuk om iedere keer bij iemand anders te 

eten”. 

“Te zien hoe iemand woont en… te proeven hoe 

een ander de maaltijd klaarmaakt. Net weer even 

anders”.

“Gesprekken aan tafel zijn meestal heel bijzonder. 

Een kans elkaar echt te ontmoeten.

Ik zit de volgende dag nog na te genieten”

Dit zijn zomaar wat uitspraken over het afgelopen 

seizoen “Kom je bij mij eten” van de twaalf 

deelnemers.
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Op onze Lutherse Kerk prijkt de zwaan, dus laten we 

maar zeggen: ZWAAN  KLEEF  AAN !!

Meer mensen zijn van harte welkom, of u nu kok 

wilt zijn of alleen lekker wilt komen eten als gast. 

Het gaat om elkaar ontmoeten.  Gasten hoeven zich 

niet bezwaard te voelen, want er wordt € 6.50 pp 

gevraagd voor de onkosten.

De groepjes gasten rond een kok zijn steeds 

wisselend van samenstelling.

Vanaf half zes is het komen en (na de koffie) tegen 

achten is het gaan.  

Koks kunnen aangeven voor hoeveel personen ze 

maximaal willen koken.

Bij het eten wordt rekening gehouden met diëten, 

allergieën en of iemand vegetarisch is.

En als er geen eigen vervoer is, kan ook dat geregeld 

worden.
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Informatie

Datum en tijd

12 september, 24 oktober, 12 december 2018, 23 

januari, 13 maart, 24 april, 5 juni en 17 juli 2019  

(steeds op woensdag!), van 17.30 tot ca. 20.00 uur

Leiding

Maria Knöps

Aanmelden

Uiterlijk twee weken van te voren via 

mariaackknops@gmail.com of 0348-425507

Kosten

€ 6,50 per persoon

Plaats

Bij gemeenteleden thuis
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Kerk op schoot

Kerk-op-schoot is bedoeld als een laagdrempelige 

viering voor kinderen tot ongeveer vier jaar. Maar 

ook ouders en opa’s en oma’s zijn natuurlijk van 

harte welkom. De viering duurt ongeveer een 

half uur. Na afloop wordt er gezamenlijk nog iets 

gedronken en iets lekkers gegeten. Op deze manier 

kunnen de kinderen nog even spelen en is er voor 

de volwassenen gelegenheid elkaar te ontmoeten 

en na te praten. 
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Informatie

Datum en tijd

Zondag 7 oktober 2018, om 12.30 uur

Aanmelden

Aanmelden is niet noodzakelijk, maar kan via 

activiteitenlutherswoerden@gmail.com

Kosten

Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee

Plaats

Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat  

Leiding

ds. Maarten Diepenbroek
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Tischrede ‘Christenen 
ten overstaan van Israël’ 
met dr. Andreas Wöhle

Ook dit seizoen wordt in de Lutherse kerk weer 

tweemaal een Tischrede georganiseerd. Bij de 

eerste Tischrede kunnen we allereerst denken aan 

een woord van Maarten Luther uit 1523:  “Dat Jezus 

Christus een geboren Jood is” (intussen weten we 

natuurlijk heel goed dat Luther later ook nog wel 

andersoortige geluiden heeft laten horen…)

Waarom zijn christelijk geloof en kerk “onlosmakelijk 

verbonden” met het weten over en spreken met de 

joodse traditie en gemeenschap? Een biografische 

theologische en gelovige verkenning…
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Informatie

Datum en tijd

Donderdag 11 oktober 2018,  van 18.30 tot 20.00 

uur  

Leiding

Dr. Andreas Wöhle 

Aanmelden

Noodzakelijk in verband met maaltijd, via 

activiteitenlutherswoerden@gmail.com

Kosten

Vrijwillige bijdrage voor de maaltijd

Dr. Andreas Wöhle is president van de Evangelisch-

Lutherse Synode van de Protestantse Kerk in 

Nederland.

Plaats

Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat  
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Een avond met 
ds. Sytze de Vries

Op 31 oktober viert de Protestantse kerk 

Hervormingsdag. Maar 31 oktober ook de vooravond 

van het feest van Allerheiligen (1 november). Op 

Allerheiligen viert de kerk dat wij de eersten niet zijn, 

maar dat velen ons zijn voorgegaan op de weg van 

geloof, hoop en liefde. 

Sytze de Vries is bekend als predikant, dichter en 

vertaler van vele liederen en gebeden. Hij heeft een 

belangrijke rol gespeeld in de vernieuwing van de 

liturgie gebaseerd op de oude bronnen. We zullen 

met hem in gesprek gaan over wat het betekent 

dat de kerk zich steeds vernieuwt (het adagium van 
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Informatie

Datum en tijd

Woensdag 31 oktober 2018, om 20.00 uur

Leiding

ds. Maarten Diepenbroek

Aanmelden

Aanmelden is niet noodzakelijk, maar kan via 

activiteitenlutherswoerden@gmail.com

Kosten

Vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten 

de reformatie: ‘Ecclesia semper reformanda’), maar 

tegelijk ook dat we het wiel niet opnieuw uit hoeven 

te vinden.

Plaats

Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat 
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Leerhuis rond Max 
Reger en zijn cantate 
‘Vom Himmel hoch’

De Duitse componist, pianist, organist, dirigent en 

muziekpedagoog Max Reger (1873-1916) is veelal 

bekend geworden vanwege zijn orgelwerken. 

Echter, zijn oeuvre omvat heel veel meer. Om 

enkele zaken te noemen: motetten,  orkestwerken, 

pianowerken, cellosuites, klarinet-sonates, 

vioolsonates, cellosonates, vocale werken in 

verschillende samenstellingen, grote werken voor 

koor en orkest, een pianoconcert etc. Een oeuvre 

met een reusachtige omvang. Weinig bekend zijn 

o.a. zijn kerkelijke cantates. Deze avond neemt 

Jeroen de Haan ons mee in zijn klankidioom en 
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Informatie

Datum en tijd

Maandag 5 november 2018, van 20.00 tot 22.00 uur  

Leiding

Jeroen de Haan

Aanmelden

Niet nodig

Kosten

Vrijwillige bijdrage voor de koffie

ontdekken we de diepgang in zijn cantate ‘Vom 

Himmel hoch, da komm ich her’. Op 24 december 

a.s. zingt de Lutherse cantorij deze cantate tijdens 

de kerstnachtdienst.

Plaats

Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat  
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Viering Sint-Maarten

Op 11 november is het de naamdag van Sint-

Maarten (in ieder geval is het daarom ook zo dat 

Maarten Luther – geboren op 10 november 1483 

– er zijn voornaam aan ontleent). Dit jaar valt Sint-

Maarten op een zondag. Het is niet alleen een feest 

van licht in de donkere novembermaand, maar 

inspireert ons ook tot naastenliefde en – bijna 

letterlijk! - mantelzorg. Op zaterdag 10 november 

willen wij in Woerden zijn feest alvast vieren met 

jong en oud. Vooraf eten we pannenkoeken (17.00 

uur) en om 18.00 uur vieren we St. Maarten-vespers 

in de lutherse kerk. Daarna gaan we met onze 

lampionnen naar buiten en verspreiden we het licht 

in de stad. Neem zelf je lampion mee!  
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Informatie

Datum en tijd

Zaterdag 10 november 2018, om 17.00 uur 

(pannenkoeken eten), en om 18.00 uur (vespers 

met aansluitend lampionnenoptocht) 

Leiding

Lutherse kerk Woerden samen met de 

Bonaventurakerk (de Pax Christi Parochie), 

Opstandingskerk en Kruiskerk

Aanmelden

I.v.m. de pannenkoeken graag opgeven via  

activiteitenlutherswoerden@gmail.com

Kosten

Vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten

Plaats

Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat  
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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 Nine Lessons and Carols. Als 
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Informatie

Datum en tijd

Zondag 9 december 2018, om 18.30 uur

Leiding

Lutherse Gemeente Woerden i.s.m. de plaatselijke 

Raad van Kerken 

Aanmelden

Niet nodig

Kosten

Collecte bij de uitgang voor de kerstactie van de 

raad van kerken en ter bestrijding van de onkosten

koor 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 

‘christmas carols’ naar hartenlust mee kan zingen.

Plaats

Bonaventurakerk, Woerden   
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Schrijven in de ‘paarse 
tijd’

Veel mensen houden een dagboek bij of vertrouwen 

af en toe hun gedachten aan het papier toe. Vaak is 

het een moment van bezinning.

In de ‘paarse tijd’ – de Adventstijd en de 

Veertigdagentijd - willen we ons een morgen al 

schrijvend bezinnen.

Schrijftalent is niet nodig, want creatief, intuïtief 

schrijven heeft niets te maken met grammatica of 

spelling.

Gewoon de gedachten, associaties opschrijven 
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Informatie

Datum en tijd

In de adventstijd: zaterdag 15 december 2018, in 

de veertigdagentijd: zaterdag 30 maart 2019 , van 

10.00 tot 12.00 uur

Leiding

Maria Knöps

Aanmelden

Uiterlijk twee weken van te voren via 

mariaacknops@gmail.com of 0348-425507

Kosten

Geen

die naar boven borrelen naar aanleiding van het 

thema. Er wordt niet beoordeeld, alleen (eventueel) 

geluisterd.

Aan de hand van korte en speelse schrijfoefeningen 

en werkvormen wordt er deze ochtenden 

geschreven.

Plaats

Jan de Bakkerzaal, Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat  
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Lauden (morgengebed) 
en Adventsmaaltijd

Ook dit jaar zal er op de ochtend van de vierde 

adventszondag weer een kort morgengebed 

(Lauden) zijn in de Lutherse kerk. Na afloop daarvan 

zullen we met elkaar de maaltijd gebruiken. U wordt 

dus van harte uitgenodigd om dan aan te schuiven 

aan tafel voor de gezamenlijke adventsmaaltijd. De 

ervaring van vorig jaar leert, dat het op deze manier 

een gezellige en ongedwongen lunch wordt, zo kort 

voor kerst.

In het morgengebed zullen de stilte en het gebed 

centraal staan. De kerstperiode kan door menigeen 

worden ervaren als een hectische tijd, waar op 
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Informatie

Datum en tijd

Zondag 23 december 2018, om 10.30 uur

Leiding

Joke Compagner (organisatie maaltijd) en de 

liturgiecommissie (Lauden)

Aanmelden

Graag aanmelden (noodzakelijk voor de maaltijd!) 

via activiteitenlutherswoerden@gmail.com 

Kosten

Collecte voor de kerstactie van de raad van 

kerken en ter bestrijding van de onkosten van de 

adventsmaaltijd

allerlei manieren veel van je verwacht wordt. Neem 

dus even rust en kom op deze zondagmorgen naar 

de Lutherse kerk voor een eenvoudige viering en 

een voedzame maaltijd!

Plaats

Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat
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Nieuwjaarsborrel voor 
de buurt

Vorig jaar hebben we het voor het eerst 

georganiseerd en er is goede reden het te herhalen: 

een nieuwjaarsborrel in de kerk waarbij speciaal 

de deuren openstaan voor onze buren! Het is een 

goede gelegenheid elkaar te ontmoeten in een 

ongedwongen sfeer met een hapje en een drankje. 

Zij die vlak bij wonen worden uitgenodigd binnen te 

komen, en gemeenteleden krijgen de kans mensen 

uit de buurt te ontmoeten.

De bewoners van de directe omgeving van de kerk 

krijgen weer een persoonlijke uitnodiging, maar ook 

wie wat verder weg woont is dus als belangstellende 

hartelijk welkom. En uiteraard hopen we op 
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Informatie

Datum en tijd

Vrijdag 11 januari 2019, van 20.00 tot 22.00 uur.

Let op: reacties van buurtbewoners hebben ertoe 

geleid dat we de begin- en eindtijd een uur later 

stellen dan vorig jaar!

Leiding

Kerkenraad Lutherse gemeente Woerden

Aanmelden

Niet nodig

Kosten

Geen

voldoende gemeenteleden die bijdragen aan een 

open een gastvrije ontmoeting!

Plaats

Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat
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Voorstelling ‘Esther’,  
door Kees Posthumus 
en Henk van Glabbeek 

Het verhaal van Esther is een meespelend verhaal 

over macht en misbruik van macht, geweld en 

verzet, twijfel en moed.  Het verhaal speelt in het 

huidige Iran en kent tal van Perzische elementen, 

zoals uitbundige feesten en feestelijke maaltijden. 

Er wordt een actuele en muzikale versie gespeeld 

van een oud oosters verhaal. Muzikant Van 

Glabbeek bespeelt verschillende Perzische 

instrumenten, zoals de tar, de setar en de daf.  In 

een schoonheidswedstrijd wordt Esther gekozen tot 

nieuwe koningin van Perzië. Wat de koning dan nog 

niet weet: Esther is Joods. 
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Informatie

Datum en tijd

Donderdag 24 januari 2019 om 20.00 uur

Leiding

Agnes ten Hoeve

Aanmelden

Niet nodig

Kosten

Uitgangscollecte en vrijwillige bijdrage voor de 

koffie

Deze avond wordt georganiseerd is samenwerking 

met de Raad van Kerken.

Plaats

Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat
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Evensong en high tea

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 deze bijzondere viering zouden we 

het leuk vinden om elkaar te ontmoeten onder het 

genot van een high-tea. Zo blijven we die middag in 

Engelse stijl! 



39

Informatie

Datum en tijd

Zondag 17 februari 2019 om 15.00 uur

Leiding

Ds. Maarten Diepenbroek en Jeroen de Haan, 

cantor-organist. M.m.v. de Lutherse cantorij

Aanmelden

Niet nodig

Kosten

Vrijwillige bijdrage voor high tea

Plaats

Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat
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Leerhuis liturgie

Dit seizoen is er in de lutherse kerk weer een leerhuis 

liturgie. Het leerhuis is bedoeld voor iedereen die 

geïnteresseerd is in de liturgie. Voorkennis is niet 

nodig. Deze keer besteden we aandacht aan de 

volgende thema’s: de getijden (de achtergrond van 

vieringen naast de dienst op zondagmorgen, zoals 

vespers, de Evensong, metten en lauden), kleur 

en kleed (de betekenis van liturgische kleuren en 

gewaden) en bijzondere rituelen (zegeningen en 

zalvingen).
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Informatie

Datum en tijd

Woensdag 20 februari, 20 maart en 24 april 2019, 

om 20.00 uur

Leiding

ds. Maarten Diepenbroek

Aanmelden

Aanmelden aanbevolen via 

activiteitenlutherswoerden@gmail.com

Kosten

Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee

Plaats

Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat
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Wereldmaaltijd

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.

Samen eten is altijd plezierig en samenbindend. En 
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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.

Informatie

Datum en tijd

Woensdag 6 maart 2019, om 18.15 uur 

(voorafgaand aan de Aswoensdag-vesper in de 

Lutherse Kerk)

Leiding

Joke Compagner

Aanmelden

Noodzakelijk - via 

activiteitenlutherswoerden@gmail.com 

Kosten

Vrijwillige bijdrage voor de maaltijd 

Plaats

Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat
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Orgelconcert op zondag 
Invocabit

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd (zondag 

Invocabit) verzorgt Jeroen de Haan een orgelconcert 

in de Lutherse kerk. Op het programma staan 

werken die de veertigdagentijd inluiden en daarmee 

verband houden. Uiteraard ontbreekt muziek van 

wellicht de meest bekende lutheraan niet: Johann 

Sebastiaan Bach. Daarnaast klinkt er werk van 

andere componisten. Een concert met daarin een 

veelkleurig palet aan stijlen en klankkleuren. Van 

harte welkom!
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Informatie

Datum en tijd

Zondag 10 maart 2019, om 15.00 uur

Leiding

Jeroen de Haan, cantor-organist 

Aanmelden

Niet nodig

Kosten

Vrijwillige bijdrage voor de koffie

Plaats

Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat
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Oosters-Orthodoxe 
viering

Een dienst in geheel Oosters-Orthodoxe uitvoering, 

waaraan wordt meegewerkt door het Tilburgs 

Byzantijns Koor. In de kerk worden enkele iconen 

geplaatst, die bij de aanvang van de viering met 

wierook worden gewijd. 

In de liturgie is de prachtige Vredeslitanie opgenomen 

met daarin het (Slavische) Gospodi pomiloei. De 

gesproken tekst is steeds in het Nederlands.

De viering wordt besloten met de zgn. Dringende 

Litanie met voorbeden en lofprijzingen.
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Informatie

Datum en tijd

Zondag 17 maart 2019, 15.00 uur 

Leiding

ds. Pieter Masmeijer

Aanmelden

Niet nodig

Kosten

Geen

Plaats

Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat
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Tischrede ‘Een kijkje 
in het Vaticaan’ door 
Wilfred Kemp

Tijdens de tweede Tischrede in dit seizoen zal 

Wilfred Kemp een korte inleiding houden. Wilfred 

Kemp is presentator van o.a.: “Kruispunt”, “Tussen 

Hemel en Aarde”, “Zin in Weekend” en geeft met 

Kerstmis en Pasen verslag van het Urbi et Orbi in 

Rome voor KRO/NCRV. Onderwerp: “Een kijkje in 

het Vaticaan”. Zo’n zes jaar geleden veroverde Paus 

Franciscus in snel tempo de harten van miljoenen 

mensen. Zijn eenvoud en betrokkenheid bij gewone 

mensen en verdrukten maakten veel indruk. Ook op 

het wereldtoneel manifesteerde hij zich nadrukkelijk 

en sierde al gauw – als Person of the Year – de 
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Informatie

Datum en tijd

Donderdag 4 april 2019, van 18.30 tot 20.00 uur 

Leiding

Agnes ten Hoeve

Aanmelden

Noodzakelijk - vanwege de maaltijd - via 

activiteitenlutherswoerden@gmail.com

Kosten

Vrijwillige bijdrage voor de maaltijd 

voorpagina van Time Magazine. Veel katholieken 

kregen hoop dat er werkelijk iets zou veranderen. 

Het begin van een Vaticaanse lente. Hoewel zijn 

imago bij het publiek nog steeds ijzersterk is, groeit 

binnen het Vaticaan de weerstand. Gedurende de 

maaltijd zullen wij hierover een gesprek hebben met 

elkaar.

Plaats

Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat
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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.
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Informatie

Datum en tijd

Zondag 14 april 2019, 09.00 (de kerkdienst begint 

om 10.30 uur) 

Leiding

Kinderkerk Lutherse Gemeente

Aanmelden

Noodzakelijk (voor het ontbijt!) via 

activiteitenlutherswoerden@gmail.com 

Kosten

Geen

Plaats

Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat
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Op pelgrimage naar de
Lutherkerk in Bodegraven

Op zondag 12 mei maken een wandeling vanuit 

de Lutherse kerk Woerden naar de Lutherkerk 

in Bodegraven. In Woerden ontvangen we de 

reiszegen en voor onderweg krijgen we teksten 

mee ter overdenking. In Bodegraven worden we 

die middag ontvangen door ds. Leo Webbink, die 

in de Lutherkerk met ons de vespers zal vieren. Een 

middag om elkaar te ontmoeten, maar ook om door 

te wandelen en te mediteren dichter bij jezelf en bij 

God te komen. Iedereen is van harte welkom! Zorg 

wel voor goede wandelschoenen. Voor wie liever op 

de fiets gaat is er een alternatieve route.
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Informatie

Datum en tijd

Zondag 12 mei 2019; vertrek in Woerden om 13.00 

uur, afsluiting in Bodegraven ca. 17.00 uur

Leiding

Joke Compagner, ds. Leo Webbink, ds. Maarten 

Diepenbroek

Aanmelden

Graag aanmelden via

activiteitenlutherswoerden@gmail.com 

Kosten

Vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten

Plaats

Lutherse kerk, Woerden / Lutherkerk, Bodegraven
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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 staat ontmoeting en 

gezelligheid. Zo eten we bijna altijd samen.

De ene maand is er ‘gewone’ catechisatie onder 

leiding van ds. Maarten. Die begint om half vijf en 

duurt tot ongeveer kwart over zes. We eten samen, 

lezen uit de Bijbel, en 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. Dan doen we telkens iets bijzonders. 
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Een excursie, een spel, een film – het 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. 

Alle data worden steeds aan de deelnemers gemaild 

en staan ook op de website van onze gemeente. Meld 

je ook aan voor de 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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Cantorij

De cantorij van de Lutherse Gemeente Woerden 

heeft Jeroen de Haan als dirigent, en heeft een 

bezetting van bassen (3), tenoren (3), alten (4) en 

sopranen (4). Elke maandagavond, van 20.00-22.00 

uur, wordt er gerepeteerd. Ongeveer tien keer per 

jaar verleent de cantorij medewerking aan een 

dienst. 

Vaste onderdelen zijn dan een evangeliemotet 

en vaak de antifoon rondom de eerst te zingen 

psalm. Soms zingt de cantorij een deel van de 

uitgebreide avondmaals- of doopliturgie. Zo wil zij 

de gemeentezang ondersteunen en de lutherse 

liturgische traditie versterken. Daarnaast geeft zij 

elk jaar op Open Monumentendag in september een 
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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

middagconcert. 

De cantorij zingt muziek uit de lutherse en de 

anglicaanse traditie, uit verschillende tijden: van de 

vroege renaissance, zoals Schütz, tot de tijd van nu, 

van o.a. Willem Vogel, Jacques Horde en Jeroen de 

Haan.

De sfeer binnen de cantorij is bijzonder goed: we 

zingen plezierig met elkaar, studeren graag iets 

nieuws in, maar streven steeds naar een goede 

afwerking. Natuurlijk blijven we schaven aan onze 

koorklank.
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Gesprekskringen

Sinds langere tijd bestaat er een aantal 

gesprekskringen in onze gemeente. Ze zijn 

bekend bij hen die daaraan deelnemen, of hebben 

deelgenomen, maar waarschijnlijk niet zo bekend 

bij mensen die nog niet zo lang betrokken zijn bij 

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 geboden, omdat de kringen in de 

huiskamers van de deelnemers plaatsvinden. Het is 

een prettige manier om met elkaar op een informele 

wijze rond allerlei onderwerpen bezig te zijn die 

raakvlakken hebben met onze levensovertuiging.



61

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 Burggraaff, die als 

ouderling deel uitmaakt van de pastorale commissie.

Momenteel zijn er drie kringen actief: de 

gesprekskringen 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 Christus (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 



63

voor ontmoeting, 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 

zondagmiddag een saaie middag? Dat hoeft dus nu 

niet meer!

Kom een keer kijken en de sfeer proeven. 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
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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


