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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het programmaboekje met de daarin de activiteiten 
van onze Lutherse gemeente voor het komende seizoen. Een 
gevarieerd aanbod waar vast iets van uw gading tussen zit. Een 
programma waar muziek in zit, want daar houden Lutheranen 
van. Maar ook de inwendige mens wordt niet vergeten. Er staan 
maaltijden en een ontbijt op het programma, al dan niet 
gecombineerd met een interessante lezing of een kerkdienst. 
Daarnaast wordt er een heus Lutherbiertje gebrouwen, in 
samenwerking met de Lutherse gemeenten in Den Haag, 
Haarlem en Amsterdam. Over het Lutherbiertje (en hoe u dit 
kunt bestellen)  vindt u achterin dit boekje meer informatie. 
 
In 2017 bestaat het protestantisme 500 jaar. We gedenken dat 
op 31 oktober 1517 Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de 
aflaathandel op de deur van de slotkerk in Wittenberg 
spijkerde. Deze gebeurtenis wordt vaak als het begin van de 
reformatie gezien. De werkelijkheid ligt wat genuanceerder. 
Luther stond in een lange traditie. Al voor hem waren er 
bewegingen geweest van mensen die het geestelijk leven van 
kerk en maatschappij wilden vernieuwen (bijvoorbeeld Jan Hus 
of Geert Grote). Bovendien wilde Luther geen nieuwe kerk 
stichten, maar de kerk van binnenuit hervormen. De eenheid 
van de moederkerk was hem lief. Reden voor ons om 500 jaar 
protestantisme niet te vieren als het begin van een nieuwe kerk, 
maar als een moment in een proces van voortgaande 
vernieuwing dat nu eenmaal bij kerk-zijn hoort. En om dit feest 
niet alleen te vieren, maar samen met onze buurkerken in 
Woerden.  
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Woerden mag zich officieel Reformatiestad noemen. Dat 
betekent dat we vanuit de Europese Protestantse kerken 
(verenigd in de CPCE/GEKE) het label Reformatiestad mogen 
dragen. De kandidaatstelling is ondersteund door het college 
van B&W. Met onze bijzondere geschiedenis van Jan de Bakker 
die zich liet inspireren door de ideeën van Maarten Luther is 
Woerden die titel meer dan waard. Bij een Reformatiestad en 
een Reformatiejaar passen natuurlijk ook activiteiten rond dit 
thema. Een omschrijving van die activiteiten vindt u in dit 
boekje. We zijn heel wat van plan!  
 
Maar naast al die activiteiten zal het seizoen 2016-2017 ook 
weer een jaar zijn waarin we ‘gewoon kerk willen zijn’. 
Pastoraat, catechisatie, een jaar van samen optrekken en 
omzien naar elkaar. En niet te vergeten de vieringen op 
zondagmorgen.  
 
Hopelijk tot ziens bij één van onze activiteiten in en rond de 
Lutherse kerk.  
 
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 kerk is gebouwd als schuilkerk. Een plek waar 
mensen door de eeuwen geborgenheid en beschutting konden 
vinden.  
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We zijn een kleine gemeente en vinden persoonlijke aandacht 
belangrijk. Daarnaast proberen we een open gemeente te zijn, 
waarin er ruimte is voor een diversiteit aan geloofsopvattingen. 
Vragen zijn daarbij soms belangrijker dan antwoorden. In de 
preek op zondagmorgen gaat het om de vraag wat de Bijbel 
ons nu in deze tijd te zeggen heeft. In de liturgie vieren wij hoe 
Christus midden onder ons aanwezig wil zijn in de tekenen van 
brood en wijn. Graag nodigen wij u uit bij de volgende 
activiteiten, waarvan u verderop in dit boekje een uitgebreide 
omschrijving aantreft. 
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PROGRAMMAOVERZICHT 

 
Koffie met noten – ds. Maarten Diepenbroek 
Iedere eerste woensdagochtend van de maand van 10.00 tot 11.30 
uur. Eerste keer is op 7 september. 
 
Leerhuis liturgie en avondmaal – ds. Maarten Diepenbroek 
Dinsdag 27 september, 25 oktober en 29 november, aanvang 
20.00 uur 
 
Lezing De Leviathan: van Bijbel tot Bullebak – ds. Bob Becking 
Donderdag 6 oktober, aanvang 20.00 uur 
 
Startzondag herdenking ‘500 jaar Reformatie’  
Viering 30 oktober, aanvang 10.30 uur, met aansluitend een 
maaltijd en een inspirerende activiteit 
 
Maarten Luther Wandeltocht in Amerongen 
Zaterdag 5 november, aanvang 8.30 uur 
 
Festival of Lessons and Carols  – Vocaal Theologen Ensemble  
Zondag 18 december, aanvang 18.30 uur 
 
“Tischrede” over de toekomst van de kerk  – ds. Tom Mikkers 
Donderdag 16 februari, aanvang 20.00 uur 
 
Leerhuis Bach Cantates  – ds. Maarten Diepenbroek 
Dinsdag 7 maart, 4 april en 2 mei, aanvang 20.00 uur 
 
Workshop ‘Kleuren van de hemel, droom of werkelijkheid’ –  
Irene Keyzer en Ineke Smienk 
Zaterdag 11 maart, aanvang 13.00 uur 
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Lezing over 500 jaar Reformatie – dr. Sabine Hiebsch 
Dinsdag 28 maart, aanvang 20.00 uur  
 
Palmpasenstokken maken – leiding kinderkerk  
Zondag 9 april, aanvang 09.00 uur met aansluitend een ontbijt en 
een viering o.l.v. ds. Maarten Diepenbroek 
 
Cantatedienst – Vocaal Theologen Ensemble  
Zondag 14 mei, aanvang 15.00  uur 
 
Muzikale eenakter ‘De laatste avond’ – een coproductie van de 
Lutherse Gemeenten Alkmaar en Zaandam 
Onder voorbehoud. Datum en tijdstip nog niet bekend. 
 

 
Verder worden door de Werkgroep Geloof en Cultuur van de 
gezamenlijke PKN-kerken Woerden de volgende activiteiten 
georganiseerd in de Lutherse Kerk: 
 
Openingsavond werkgroep Geloof en Cultuur – lezing  van drs. 
Esmé Wiegman van de Nederlandse Patiëntenvereniging over 
de zorg rondom het levenseinde 
Dinsdag 13 september, aanvang 20.00 uur 
 
14de ds. Haitsmalezing – dr. Bart Jaski, conservator Bijzondere 
Collecties van de UB Utrecht over het Utrechtse Psalter  
Donderdag 9 november, aanvang 20.00 uur 
 
Nadere informatie over deze activiteiten kunt u vinden in het 
programmaboekje van de werkgroep. 
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ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD 

 
Voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd zijn er drie 
catechesegroepen. Voor deze groepen worden op een 
doordeweekse avond vier afzonderlijke catechese-avonden 
georganiseerd.  Deze vinden plaats van 16.30 tot 19.00 uur. De 
leiding is in handen van ds. Maarten Diepenbroek.  
 
Daarnaast zijn er gezamenlijke activiteiten voor de jeugd. De 
activiteiten die nu bekend zijn, zijn: 
 
Filmavond (Movies that matter) 
Woensdag 5 oktober 2016, tijdstip volgt nog 
 
Kerstbrunch met activiteiten 
Zondag 18 december 2016, tijdstip volgt nog 
 
Sirkelslag Young 
Vrijdag 3 februari 2017, tijdstip volgt nog 
 
Maatschappelijke activiteit voor Stichting Present 
Datum wordt nog via De Wachter en website bekend gemaakt. 
 
Voor de 18+ groep is er van 7 t/m 9 oktober een kloosterweekend 
in de Abdij van Tongerlo.  
 
De jongeren uit de lutherse gemeente worden per mail voor de 
catechese en activiteiten uitgenodigd, maar ook andere jongeren 
zijn van harte welkom! Meer informatie is te verkrijgen bij ds. 
Maarten Diepenbroek en op de website en facebookpagina. 
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KOFFIE MET NOTEN 
 
Datum: Woensdag 7 september 2016 en verder iedere 

eerste woensdagochtend van de maand 
Aanvang: 10.00 uur 
Leiding: ds. Maarten Diepenbroek 
Aanmelden: niet noodzakelijk, maar mag via 
  ds.lutherswoerden@gmail.com 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de koffie 
 
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 die passen bij de tijd van 
het jaar. U kunt ook zelf een lied aandragen dat u graag zingt. 
Uiterlijk om 11.30 uur sluiten we de activiteit af.  
 
 
  

mailto:ds.lutherswoerden@gmail.com


11 
 

LEERHUIS LITURGIE EN AVONDMAAL 
 
Datum: Dinsdag 27 september, 25 oktober en  

29 november 2016 
Aanvang: 20.00 uur 
Leiding: ds. Maarten Diepenbroek 
Aanmelden: via secretariaatelgwoerden@gmail.com 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de koffie 
 
De viering van het avondmaal of de eucharistie behoort tot het 
hart van het geloofsleven en de liturgie. Avondmaal en eucharistie 
raken het hart van onze spiritualiteit. De wijze waarop we het 
avondmaal vieren verschilt echter van kerk tot kerk en wordt ook 
verschillend beleefd. Waarom doen we dingen zoals we ze doen? 
Welke verschillende tradities bestaan er en waar kunnen we als 
kerken naar elkaar toegroeien? De predikant geeft 
achtergrondinformatie en leidt het gesprek. Een en ander wordt 
doorspekt met lied- en luistervoorbeelden. Maar er is ook ruimte 
om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen. Iedereen 
is welkom, voorkennis is niet nodig. 
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LEZING ‘DE LEVIATHAN: VAN  BIJBEL TOT 
BULLEBAK’  
 
Datum: Donderdag 6 oktober 2016 
Aanvang: 20.00 uur 
Leiding: ds. Bob Becking    
Aanmelden: niet nodig 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de koffie 
 
In waterrijke streken werden kinderen gewaarschuwd voor de 
waterschrik, een monster dat in de sloot huisde en je naar 
beneden zou trekken al je in het water viel. In de Bijbel komt zes 
keer de Leviathan voor. Het betreft een fabeldier van monsterlijke 
allure. Door alle tijden heen heeft dit dier gefunctioneerd als 
verbeelding van het kwaad, de angst, de monsterlijke staat enz. 
enz. In zijn lezing wil Bob Becking eerst de Bijbelteksten 
bespreken en daarna een keuze maken uit de vele verbeeldingen. 
Hij wil eindigen met een pleidooi: ook al bestaan monsters niet 
echt, we hebben ze toch nodig om onze angsten te kanaliseren. 
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STARTZONDAG – ‘Herdenking 500 jaar Reformatie’ 
 
Datum: Zondag 30 oktober 2016 
Aanvang: 10.30 uur (einde programma 14.00 uur) 
Viering: ds. Maarten Diepenbroek, m.m.v. Lutherse cantorij 

o.l.v.  Jeroen de Haan, cantor-organist  
Maaltijd: Ariadne Rook 
Creatief spel: Wim van Beek en anderen 
Aanmelden: niet nodig. Wilt u een bijdrage leveren aan de 
  maaltijd (met gerechten uit de tijd van Maarten 
  Luther), dan kunt u dit mailen naar: 
   secretariaatelgwoerden@gmail.com. Desgewenst  
  kunnen wij u voorzien van een passend recept. 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de maaltijd 
 

Op 31 oktober 2017 is het 500 
jaar geleden dat Maarten 
Luther zijn 95 stellingen aan de 
deur sloeg van de Slotkerk in 
Wittenberg.  
 
In dit kader organiseert de 
Protestantse Kerk in de periode 
van 31 oktober 2016 tot en met 
31 oktober 2017 tal van 
activiteiten. De lokale start 
hiervan vindt plaats op zondag 
30 oktober in onze kerk.  
 

Na de viering is er een maaltijd met gerechten uit de tijd van 
Maarten Luther, uitlopend in een beeldwandeling door de kerk. Ga 
met ons mee en ontmoet vernieuwers, kerkhervormers en andere 
inspirators uit het verleden, maar met een blik op de toekomst! 

mailto:secretariaatelgwoerden@gmail.com
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MAARTEN LUTHER WANDELTOCHT AMERONGEN 
 
Datum: Zaterdag 5 november 2016 
Vertrek: 8.30 uur vanaf de Lutherse Kerk 
Coördinatie: Ariadne Rook 
Aanmelden: via secretariaatelgwoerden@gmail.com 
Kosten:  € 5,- per persoon en een bijdrage in de  
  vervoerskosten 
 
Ieder jaar wordt rond Hervormingsdag de Maarten Luther 
Wandeltocht georganiseerd. Het vertrek is restaurant ’t Berghuis 
in Amerongen.  
 
Wie het leuk vindt om met een Woerdense delegatie mee te doen 
met deze wandeltocht van 15 km, kan zich aanmelden via 
bovengenoemd mailadres.  
 
Vervoer wordt in overleg geregeld. 
 
 
 
 

  

mailto:secretariaatelgwoerden@gmail.com
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FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS  
 
Datum: Zondag 18 december 2016 
Aanvang: 18.30 uur 
Viering: ds. Maarten Diepenbroek m.m.v. Vocaal 

Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken en Jeroen 
de Haan, cantor-organist 

Aanmelden: wordt via De Wachter en website bekend gemaakt 
Kosten: collecte bij de uitgang 
 
Een ‘Festival of Nine Lessons and Carols’ is een op Anglicaanse 
leest geschoeide kerstviering. Deze dienst 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. De dienst in Woerden is 
in het Nederlands, zodat wie houdt van de traditionele 
‘christmascarols’ naar hartenlust mee kan zingen. 
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“TISCHREDE” OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK  
 
Datum: Donderdag 16 februari 2017 
Aanvang: 18.30 uur 
Leiding: ds. Tom Mikkers 
Aanmelden: via secretariaatelgwoerden@gmail.com, graag 
  voor 9 februari opgeven  
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de maaltijd 
 
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 een Tischrede 
georganiseerd. U wordt uitgenodigd in gesprek te gaan met Tom 
Mikkers over de toekomst van de kerk. Tom Mikkers was tot deze 
zomer algemeen secretaris van de Remonstrantse Broeder-
gemeenschap. Een kleine, vrijzinnige geloofsgemeenschap en 
bekend van de campagne ‘Geloof begint bij jou’. Het belooft een 
interessant gesprek te worden! 
 
 

 
  

mailto:secretariaatelgwoerden@gmail.com
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LEERHUIS BACH CANTATES 
 
Datum: Dinsdag 7 maart, 4 april en 2 mei 2017  
Aanvang: 20.00 uur 
Leiding: ds. Maarten Diepenbroek 
Aanmelden: via secretariaatelgwoerden@gmail.com 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de koffie 
 

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? Welke rol speelde zijn muziek in de Lutherse liturgie 
van zijn tijd? In dit leerhuis beluisteren we de cantates ‘en 
detail’ en laten we ons meevoeren door Bachs bijzondere 
muzikale taal. Dit seizoen beluisteren we cantates die van 
Pasen tot Pinksteren gaan. Feestelijke muziek dus. Iedereen is 
van harte welkom, (muzikale) voorkennis is niet nodig. 
 
Dinsdag 7 maart 2017 (BWV 4) 
Dinsdag 4 april 2017 (BWV 108) 
Dinsdag 2 mei 2017 (BWV 172) 
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WORSHOP  ‘KLEUREN VAN DE HEMEL, DROOM 
OF WERKELIJKHEID’ 
 
Datum: Zaterdag 11 maart 2017 
Aanvang: 13.00 tot 15.00 uur 
Leiding: Irene Keyzer en Ineke Smienk 
Aanmelden: via secretariaatelgwoerden@gmail.com , graag  
  voor 4 maart 
Kosten: voor het materiaal € 15,-  
 
Voor de expositie van Irene Keyzer en Irene Smienk was tijdens 
het Feest van Geest veel belangstelling. Naar aanleiding 
hiervan hebben wij hen gevraagd een workshop te organiseren 
in de Lutherse kerk. Het is de bedoeling dat je experimenteel 
gaat tekenen/ schilderen op papier en doek. Beelden die vanzelf 
te voorschijn komen. Jezelf ontdekken in kunstzinnig werk. 
Niet resultaat gericht, de tijd nemen om je persoonlijke verhaal 
onderzoeken. We laten ons inspireren door beelden uit de 
kunstgeschiedenis die een verbinding aangaan met dit thema, 
bijvoorbeeld het werk van Marc Chagall. 
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LEZING ‘500 jaar Reformatie’ 
 
Datum: Dinsdag 28 maart 2017 
Aanvang: 20.00 uur 
Leiding: dr. Sabine Hiebsch    
Aanmelden: niet nodig 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de koffie 
 
Dr. Sabine Hiebsch vervult de W.J. Kooiman – J.P. Boendermaker 
Lutheronderzoeksplaats aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
In haar onderzoek plaats zij Luther in de bredere context van de 
hervormingsbewegingen. Een belangrijk aspect in haar werk is de 
dialoog met de verschillende gereformeerde tradities in 
Nederland.  
 
Haar lezing heeft als titel ‘Maarten Luther en de Reformatie: van 
kritiek in Wittenberg tot internationale beweging’. Een 
interessante lezing voor wie meer wil weten over Luther en zijn 
theologie. 
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PALMPASENSTOKKEN MAKEN 
 
Datum: Zondag 9 april 2017 
Aanvang: 9.00 uur met aansluitend een ontbijt en de viering  
  o.l.v. ds. Maarten Diepenbroek 
Leiding: kinderkerk   
Aanmelden: via secretariaatelgwoerden@gmail.com 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de maaltijd 
 
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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CANTATEDIENST  
 
Datum: Zondag 14 mei 2017 
Aanvang: 15.00 uur 
Viering: ds. Maarten Diepenbroek m.m.v. Vocaal 
  Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken en Jeroen  
  de Haan, cantor-organist 
Aanmelden: niet nodig 
Kosten: gebruikelijke collectes 
 
Voor de vierde zondag na Pasen componeerde Johann Sebastian 
Bach de cantate ‘Es ist euch gut, dass ich hingehe’. De titel is 
ontleend aan het evangelie voor deze zondag (Johannes 16, 7). Op 
zondag 14 mei wordt deze cantate in de Lutherse kerk uitgevoerd 
door het Vocaal Theologen Ensemble, o.l.v. Hanna Rijken. Jeroen 
de Haan zal in deze feestelijke cantatedienst de beide orgels 
bespelen. 
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MUZIKALE EENAKTER ‘DE LAATSTE AVOND’ 
(onder voorbehoud) 
 
Datum: wordt via De Wachter en website bekend gemaakt 
Uitvoering: gemeenteleden van Luthers Alkmaar en Zaandam  
Aanmelden: niet nodig 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de koffie’ 
 
In de eenakter ontmoeten we Katharina van Bora en Maarten 
Luther op zomaar een avond die in de loop van het stuk de laatste 
zal blijken te zijn waarop zij elkaar gezien en gesproken hebben. 
Onderwerpen uit het leven komen langs: de liederen, hun 
kinderen, maar ook dat moeilijke onderwerp van Luther’s uitvallen 
tegen de Joden.  
 
We maken kennis met een levende zwanenpen, die samen met 
het “ boek der geschiedenis” de nodige kanttekeningen plaatst bij 
wat Katharina en Maarten elkaar vertellen. Dat doen ze meestal 
door te declameren en soms ook door te zingen. 
 
De eenakter is een co-productie van Luthers Alkmaar en 
Zaandam. Het plot is geschreven door een dichterscollectief in 
Alkmaar en ook de regie ligt in Alkmaarse handen. De cast bestaat 
uit Lutheranen uit de beide gemeenten. 
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LUTHERBIER 

Gemeenteleden uit Luthers Den Haag, Amsterdam en Woerden 
hebben de handen ineen geslagen voor een nieuw soort gerstenat: 
het ‘Lutherbier’. Voor het ontwikkelen bij een huurbrouwer is een 
eigen recept ontwikkeld. Op 31 oktober van dit jaar moeten de 
eerste flesjes ontdopt worden.  
 
Maar zij kunnen dit niet alleen …. Allereerst worden er 
investeerders gezocht. U kunt een bestelling van een of meerdere 
doosjes plaatsen bij LutherBier@gmail.com. Een doos met 
twaalf flesjes kost € 25,- Ook vrijwilligers voor het bottelen zijn 
zeer welkom.  
 
Meer informatie vindt u op de facebookpagina ‘LutherBier’. 
 

 
  

mailto:LutherBier@gmail.com
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Adres Lutherse Kerk 
Jan de Bakkerstraat 11 
3441 ED Woerden 
 
Meer informatie   
Website : www.lutherswoerden.nl 
Mail : secretariaatelgwoerden@gmail.com 
 

 Lutherse Gemeente Woerden 
 
 

 

http://www.lutherswoerden.nl/
mailto:secretariaatelgwoerden@gmail.com

