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Voorwoord 
 
`t Is weer voorbij die mooie zomer’. Een liedtekst die past bij het moment dat 

dit boekje verschijnt. Sommigen zijn net terug van vakantie, anderen kunnen 

kiezen in welke tijd van het jaar ze er een poosje tussenuit gaan. Genieten van 

vakantie, dat is een tijd van `leeg maken’, even uit de alledaagse bezigheden 

zijn en ruimte hebben voor wat anders en voor de ander.  

 

Tegelijk kan het soms, voor bekenden die niet weg kunnen gaan, meer 

eenzaamheid betekenen. Mijn moeder kon net voor het moment van vertrek 

zeggen: `Ik wou dat je alweer terug was’. Natuurlijk wilde ik dat niet horen 

met het lokkende vooruitzicht van de komende weken voor ogen, maar ik 

begreep het wel.   

 

Na thuiskomst worden belevenissen en avonturen gedeeld. Vakantie kan 

energie en zin geven om het leven thuis, op het (vrijwilligers)werk en met 

mensen om je heen weer op te pakken en vorm te geven. Na verloop van tijd 

groeit opnieuw het verlangen naar `even weg zijn’. Dan hoor ik: `We zijn zo 

toe aan vakantie’.  

 

De kerk ervaar ik als een plaats om je hoofd even leeg te maken, zodat er 

ruimte komt om medemensen en God te kunnen ontmoeten. 

Leeg maken = vacare (Latijn). Dat hoor je terug in `vakantie’ en `vacant’. De 

komende tijd zal onze gemeente vacant zijn. Een tijd zonder onze pastor zal 

leeg voelen. Het is ook een periode van zoeken en gaan vinden. We zullen 

zien hoe snel het gaat. Tegelijk gaan we door met gemeenschap zijn om 

Christus.  

 

De komende seizoenen, nazomer, herfst, winter en lente, biedt de kerk vele 

activiteiten aan. Momenten van leren, vieren, dienen en ontmoeten staan 

barstensvol bezinning en bezieling. We worden verleid om even uit het 

alledaagse te stappen en momenten van `vacare’ te ervaren. Als je gaat 

zoeken, zal je zeker wat vinden dat bij je past. Anders gezegd: ‘Je kunt 

vakantiemomenten beleven. Je kunt recreëren, herscheppen, opnieuw 

geschapen worden. Je voelt je als herboren. Geniet van de ruimte voor echt 

contact met elkaar, jezelf en God.’  

 

       Peter Slob  



Ten geleide 

Het activiteitenprogramma voor het seizoen 2021 – 2022 lijkt op dat van het 
jaar ervoor. Vergelijkbare activiteiten, en hier en daar zijn activiteiten die in 
het vorige programmaboekje werden aangeboden opnieuw opgenomen, 
omdat ze - om de bekende redenen – niet konden doorgaan.  
 
Een vraag kan zijn: is aanmelden vooraf noodzakelijk? Bij sommige 
activiteiten, zoals de Tischreden, ligt dat uiteraard voor de hand: we moeten 
weten hoeveel monden er gevuld moeten worden. Ook als het gaat over 
zoiets als de adventslunch, dan geldt hetzelfde. Regel: als aanmelden 
noodzakelijk is, dan staat het er uitdrukkelijk bij! 
 
Voor andere activiteiten geldt: aanmelden kán (en het kan soms ook handig 
zijn enige indicatie te hebben over de te verwachten belangstelling. Als 
algemeen mailadres hiervoor geldt: activiteitenlutherswoerden@gmail.com . 
 
In De Wachter zal steeds een herinnering aan de verschillende activiteiten 

verschijnen, mét actuele informatie, waar nodig voorzien van de op dat 

moment geldende coronarestricties. 

 

Programmaoverzicht 
 
6 oktober 10.00 uur Koffie met noten 
6 oktober 17.30 uur Kom je bij me eten? 
10 oktober 12.30 uur Kerk op Schoot 
21 oktober 18.30 uur Tischrede André Rouvoet 
31 oktober  15.00 uur Choral Evensong 
 
3 november 10.00 uur Koffie met noten 
4 november 20.00 uur Oosters-orthodoxe kerken 
17 november 17.30 uur Kom je bij me eten? 
25 november 20.00 uur Jesu, meine Freude 
 
1 december 10.00 uur Koffie met noten 
12 december 10.30 uur Na de kerkdienst: adventslunch 
19 december 18.30 uur Festival of Lessons and Carols 
29 december 17.30 uur Kom je bij me eten? 
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5 januari 10.00 uur Koffie met noten 
7 januari 20.00 uur Nieuwjaarsborrel met de buurt 
20 januari 20.00 uur Olivier Messiaen 
 
2 februari 10.00 uur Koffie met noten 
9 februari 17.30 uur Kom je bij me eten? 
24 februari 18.30 uur Tischrede 
 
2 maart 10.00 uur Koffie met noten 
2 maart 19.30 uur Aswoensdagvesper 
6 maart 15.00 uur Choral Evensong 
9 maart 19.00 uur Oecumenisch avondgebed 
16 maart 19.00 uur Oecumenisch avondgebed 
23 maart 19.00 uur Oecumenisch avondgebed 
23 maart 17.30 uur Kom je bij me eten?  
   (gezamenlijke maaltijd) 
24 maart 20.00 uur Hans-Joachim Iwand 
30 maart 19.00 uur Oecumenisch avondgebed 
 
3 april 09.00 uur Palmpasenviering met ontbijt 
4 april 19.00 uur Oecumenisch avondgebed 
5 april 19.00 uur Oecumenisch avondgebed 
6 april 10.00 uur Koffie met noten 
6 april 19.00 uur Oecumenisch avondgebed 
20 april 20.00 uur Over paascantates van Bach 
 
4 mei 10.00 uur Koffie met noten 
11 mei 17.30 uur Kom je bij me eten? 
26 mei   Start Feest van de Geest 
 
1 juni 10.00 uur Koffie met noten 
15 juni 17.30 uur Kom je bij me eten? 
  



Rond liturgie en kerkmuziek 
 
Koffie met noten 

Het blijkt een ijzersterke formule te zijn: elke eerste woensdag van de maand, 
van 10.00 tot 11.30 uur in de kerk: bekende en minder bekende liederen 
zingen. Aandacht voor wetenswaardigheden rond teksten en melodieën. En 
niet te vergeten: met elkaar in gesprek over wat een lied kan zeggen en met 
mensen kan dóen. Soms is het een vrolijke boel, dan zijn de gesprekken weer 
heel persoonlijk en indringend. In oktober pakken we de draad weer op. 
 
Nu we niet meer over onze vaste gespreksleider, ds. Maarten Diepenbroek, 
kunnen beschikken, gaan we het doen met wisselende ‘medewerkers’. We 
regelen enkele gespreksleiders, en ook de nodige ondersteuning op muzikaal 
gebied. 

 
Eén van de ‘koffie-met-noten-ochtenden’ 
zal gewijd zijn aan het samen zingen van 
liederen uit de lutherse traditie. Daaraan 
zal worden meegewerkt door Jeroen de 
Haan. 
 
 
 

 
De data voor het seizoen 2021 - 2022: 6 oktober, 3 november, en 1 
december 2021; 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei en 1 juni 2022. 
Aanvangstijd: 10.00 uur. 

 

Drie muzikale leerhuisavonden rond Johann Sebastian Bach 

en Olivier Messiaen 
 
De leerhuisavonden beginnen op donderdag 25 november 

met een van de mooiste motetten van Johann Sebastian 

Bach: ‘Jesu, meine Freude’ (BWV 227). Op een heel 

bijzondere manier verbindt Bach daar de strofen van het lied 

‘Jesu, meine Freude’ (zie in ons liedboek lied 907). Jan 

Compagner is deze avond de inleider. 



 

Dan komt er een avond over Olivier Messiaen (1908 – 1992)! Hans van Gelder 

uit Barendrecht zal ons op donderdag 20 januari meenemen in de muziek 

van deze Franse organist en componist. Messiaen was organist van de Trinité 

in Parijs. Zijn orgelwerken zijn bepaald door een diep doorleefde 

verbondenheid met het geloof, zoals dat met name in de rooms-katholieke 

traditie wordt beleefd. Hans van Gelder wil vooral laten horen hoe het werk 

van Messiaen doortrokken is van de vreugde van Pasen en van Pinksteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Olivier Messiaen  Hans van Gelder 

 

 

 

Ten slotte komt Bach nóg een keer in beeld! We zijn 

daarvoor terechtgekomen bij dr. G.J. Baan, 

predikant van de Gereformeerde Gemeente in 

Rotterdam-Zuid. Zijn proefschrift ‘Der Heiland lebt’ 

behandelt  de drie vroegste paascantates van Bach 

en daarover zal hij vertellen. Deze avond is dan ook 

gepland direct na Pasen: woensdag 20 april.  

 

Mogelijk krijgt deze avond nog een extra accent doordat enkele van de 

koralen uit deze cantates gezongen gaan worden door vocaal ensemble 

‘Lobet den Herrn’ uit Bodegraven.  

 

Alle avonden beginnen om 20.00 uur. 

 

  



Cantorij  
 

De Lutherse Cantorij Woerden staat onder leiding van dirigent Jeroen de 

Haan en heeft een gelijkmatige bezetting van bassen, tenoren, alten en 

sopranen. Elke maandagavond van 20.00-22.00 uur wordt er gerepeteerd. Al 

decennialang verleent de cantorij ongeveer tien keer per jaar haar 

medewerking aan een dienst.  

 

Vaste onderdelen zijn dan de antifoon rondom de eerst te zingen psalm en 

een motet bij het gelezen evangelie. Soms zingt de cantorij een deel van de 

uitgebreide avondmaals- of doopliturgie. Ook verzorgt zij de Choral Evensong 

en de kerstnachtdienst in de Lutherse Kerk. Zo wil zij de gemeentezang 

ondersteunen en de lutherse liturgische traditie versterken.  

 

Ter afsluiting van Open Monumentendag in Woerden gaven we dit jaar weer 

een middagconcert. We zongen we twee Engelse motetten, afgewisseld met 

orgelwerk uit de Engelse en Duitse traditie uitgevoerd door Jeroen de Haan.  

 

Op zondag 31 oktober 2021 om 15.00 uur verzorgt de cantorij het liturgische 

gedeelte van de Choral Evensong; dirigent: Jeroen de Haan, orgel: Matthijs 

van der Wilt. 

 

Op zondag 6 maart, 15.00 uur werkt de cantorij mee aan een tweede Choral 

Evensong. 

 

 

  



Wanneer de cantorij weer kan meewerken aan een viering op zondagochtend 

in de Lutherse Kerk, is op dit moment nog niet bekend. Dit geldt ook voor de 

kerstnachtdienst op vrijdag 24 december 2021. Actuele berichten hierover 

vindt u in De Wachter, de Nieuwsbrief en op lutherswoerden.nl. We hopen 

dat er dit seizoen steeds meer muziek zal klinken in onze kerk! We zingen 

immers graag! 

 

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de secretaris van de cantorij, An 

Vergouwe, cantorij@lutherswoerden.nl. Kosten: maandelijkse contributie. 

 

Samen vieren 
 

Choral evensong 
 

Net als voorgaande jaren zijn is er ook voor deze periode twee Choral 

Evensongs gepland op de zondagmiddag met na afloop een ‘high tea’. De 

Choral Evensong is een avondgebed in de stijl van de anglicaanse kerk. Een 

viering waarin de gezongen liturgie een heel belangrijke rol speelt: koorzang 

en samenzang. Je zou er zo’n prachtige Engelse kathedraal bij kunnen  

denken. Zo imposant is onze Lutherse Kerk natuurlijk niet, maar gelukkig 

heeft zij wel een goede akoestiek.  

 

De data: 31 oktober en 6 maart, om 15.00 uur. Aan beide Choral Evensongs 

zal de lutherse cantorij o.l.v. Jeroen de Haan meewerken. 

 

 

  



Festival of Lessons and Carols 
 

In samenspraak met de kerken in Woerden verzorgt de lutherse kerk op 

zondag 19 december om 18.30 uur opnieuw het Festival of Lessons & Carols 

in de Bonaventurakerk. 

 

Op steeds meer plekken in Nederland worden Festivals of Nine Lessons and 

Carols gehouden naar het voorbeeld van een Engelse traditie die ruim 100 jaar 

geleden in 1918 in King’s College Cambridge begonnen is. Het is een viering 

waarin lezingen (lessons) en liederen (carols) afgewisseld worden. 

Traditiegetrouw klinkt als openingslied ‘Once in Royal David’s City’.  

 

Op 19 december 2021 

wordt in de 

Bonaventurakerk het 

verhaal van de geboorte 

van Jezus en de aanloop 

daarnaartoe volgens 

Engels gebruik verteld 

door middel van een aantal 

lezingen, afgewisseld met 

koor- en samenzang.  

 

Aan deze viering wordt meegewerkt door het Woerdens Kamerkoor o.l.v. 

Geerten van de Wetering en Jeroen de Haan (orgel). 

 

Aswoensdagvesper en oecumenische avondgebeden in de 

veertigdagentijd en de Goede Week 
 

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd. Dat 

wordt geaccentueerd met een vesperviering op deze 

woensdagavond, met Bijbellezingen, andere teksten 

en liederen die daarbij passen. En met het 

bijzondere ‘ritueel’ van het askruisje. 

 

  



Vervolgens zal er op elke woensdag in de veertigdagentijd een avondgebed 

zijn om zeven uur.  

 

In de Goede Week wordt dat voorgezet met een dagelijks 

avondgebed, waarna op Witte Donderdag de vieringen van 

Pasen beginnen. Deze avondgebeden zijn momenten van 

bezinning en verstilling. We zien ernaar uit de aandacht en de 

stilte weer met elkaar te beleven. 

 

Deze vieringen worden verzorgd door een werkgroep waarin 

leden van de lutherse gemeente én leden van andere 

gemeenten in Woerden deel van uitmaken. Zo wordt het 

oecumenisch karakter van deze vieringen benadrukt! 

 

De data: de Aswoensdagvesper op 2 maart om 19.30 uur; de oecumenische 

avondgebeden op 9, 16, 23 en 30 maart en op 6 april, en vervolgens op 11, 

12 en 13 april, steeds om 19.00 uur. 

 

Voor jong en oud…. 
 

Palmpasen 
 

In 2022 valt Palmzondag op 10 april. De zondag met 

dat heel bijzondere karakter, met een feestelijk 

begin – en dan daarna hoe de aandacht verschuift 

naar het verhaal van de lijdensweg van de Heer. Het 

is ook het begin van de Goede Week! 

 

Dat feestelijk begin, met eerst een gezamenlijk 

ontbijt in de kerk, met jong en oud. En de kinderen 

die intussen aan de slag kunnen met het maken van 

palmpaasstokken. Dat alles krijgt dan weer een plek 

bij het begin van de dienst, buiten, voor de kerk, met 

van daaruit een feestelijke intocht, met de kinderen. Dat ging de afgelopen 

jaren helaas net even anders! Maar we hopen de draad weer op te pakken, 

mét jong en oud! 

 



Bij het ontbijt, dat om 09.00 uur begint, is ieder natuurlijk welkom. Maar wel 

even aanmelden in verband met de voorbereidingen: 

activiteitenlutherswoerden@gmail.com . 

 

Kinderkerk 
 

Tijdens de diensten in onze lutherse gemeente is er ook plek en aandacht 

voor de kinderen, door middel van kinderkerk. De kinderen beginnen de 

dienst samen met de gemeente in de kerk en voorafgaand aan de lezingen 

houdt de predikant een kindermoment, waarna de kinderen naar boven gaan. 

Tijdens de kinderkerk maken wij gebruik van het magazine ‘Kind Op Zondag’, 

we lezen het verhaal, we praten hier met elkaar over, en aansluitend maken 

wij een bijpassend werkje of spelen we bijvoorbeeld een rollenspel. Voor de 

zegen, of bij een avondmaalsdienst voor het avondmaal, komen de kinderen 

weer terug in de kerk. Ook ‘tijdens corona’ is er kinderkerk voor de aanwezige 

kinderen. 

 

Activiteiten door het jaar heen zijn onder andere: 

• De kinderen werken mee aan het diaconaal project in oktober. 

• Kinderkerstfeest 

• Palmpasen en Pasen 
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Het team van de kinderkerk bestaat uit: Maarten van Ansenwoude, Melanie 

Meesters, Selma van Olffen en Bernice Smith-Janssen (contactpersoon (tel. 

06-30501682, e-mail: bjajanssen@hotmail.com) 

 

Aanspreekpunt voor muziek/zang tijdens kinderkerk activiteiten: Paula van 

Cadsand (tel. 06-34414127, e-mail: paulavan-cadsand@gmail.com). 

 

Kerk op schoot 
 

Laagdrempelige, belevingsgerichte vieringen, speciaal gericht op jonge 

kinderen vanaf nul jaar. Mede onder leiding van dominee Beer beleven de 

kinderen en hun ouders, opa’s en/of oma’s een Bijbelverhaal met alle 

zintuigen. In een half uurtje wordt op speelse wijze een verhaal verteld, 

gezongen en is er een interactief element, iets te zien, te doen of te voelen. 

Na afloop is er iets lekkers en wat te drinken, en ruimte om nog even te 

spelen en na te praten. 

 

Kerk op schoot vindt zo’n vier keer per jaar 

plaats in de kerk, na de reguliere kerkdienst 

om 12.30 uur. De eerste keer is op zondag 10 

oktober. De volgende data worden bekend 

gemaakt in De Wachter en via de nieuwsbrief, 

lutherswoerden.nl, Facebook en de 

groepsapp. 

 

Voor meer informatie of aanmelding (niet 

verplicht) neem contact op via kerkopschootwoerden@hotmail.com. 
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Ontmoeting en gesprek 
 

Kom je bij me eten? 
 

Een activiteit die inmiddels het vierde seizoen in 

gaat! Eens in de zes weken vindt het plaats op de 

woensdagavond. Een aantal deelnemers is dan 

bereid om van tijd tot tijd anderen thuis te 

ontvangen voor een maaltijd. Er wordt gekookt en 

met 4 of 5 mensen samen gegeten en dat is niet 

alleen erg gezellig, maar het blijkt ook een mogelijkheid om met anderen in 

gesprek te gaan. En of het nu is om elkaar beter te leren kennen of dat het 

uitloopt op wat diepere gesprekken, het kan allemaal. 

 

Iedereen kan zich aanmelden als gast of als gastheer of gastvrouw. Er wordt 

voor elke keer een indeling gemaakt en daarbij is zoveel mogelijk variatie 

belangrijk. De afspraak is dat iedereen die ergens te gast is, voor de onkosten 

een bedrag van € 6,50 betaalt. 

 

Wat moet er worden gedaan om mee te doen?  

Aanmelden bij Lenie de Jongh per mail: 

komjebijmijetenlutherswoerden@gmail.com of telefonisch: 0348-419778.  

Daarbij vermelden: adres, mailadres, telefoonnummer en eventuele 

aandachtspunten zoals dieet of allergie. En natuurlijk ook als je het leuk vindt 

om gastheer of gastvrouw te zijn.  

 

De data voor het komende seizoen zijn: 6 oktober, 17 november,29 

december, 9 februari, 23 maart, 11 mei en 15 juni. Gasten worden rond 

17.30 verwacht op het aangegeven adres en doorgaans is het rond 20.00 

gedaan. 

 

Voor 23 maart geldt, dat ‘Kom je bij me eten?’ dan de vorm krijgt van een 

gezamenlijke maaltijd in de Jan de Bakkerzaal: die avond is er om 19.00 uur 

een oecumenisch avondgebed in de kerk.  
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Adventslunch  
 

De traditionele adventslunch vindt plaats op 

de derde adventszondag, 12 december. Na 

de zondagmorgenviering kunnen we 

aanschuiven aan de tafels die dan aan 

weerszijden in de kerk alweer gedekt zijn 

voor een gezellige lunch in een 

ongedwongen sfeer. 

Het spreekt vanzelf dat aanmelden vooraf 

hierbij wel belangrijk is, met het oog op de 

voorbereidingen van de maaltijd: via  

activiteitenlutherswoerden@gmail.com . 

 

 

Gesprekskringen 
 

Binnen de gemeente bestaan enkele gesprekskringen. 

Een aantal mensen komt met een bepaalde regelmaat 

samen om met elkaar in gesprek te zijn. Die kringen zijn 

heel divers van karakter. Zo is er bijvoorbeeld een kring 

die maandelijks, op een donderdagmiddag, in gesprek is 

over Bijbelgedeelten (doorgaans teksten die op een 

komende zondag in de liturgie aan de orde komen).  

 

Het gaat om thema’s die op de een of andere manier een verbinding hebben 

met het geloof. De bijeenkomsten zijn bij gemeenteleden thuis, en dat 

betekent dus ook een informele sfeer. 

 

Zin om ergens mee te doen? Neem dan contact op met Joke Compagner 

(jokecompagner@gmail.com). 

 

Catechese 
 

Catechisatie is dé jeugdactiviteit voor de jongeren uit onze gemeente en 

daarbuiten. We noemen het catechisatie, omdat er iets te léren valt. Het 

opent nieuwe vergezichten! Centraal staan ontmoeting en gezelligheid. Zo 
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eten we de meeste keren met elkaar en altijd is er wel een creatieve 

verwerking of een spel. Wanneer? Met wie? Op dit moment overleggen we 

nog daarover. We denken over catechese samen met jongelui uit andere 

kerken. We denken ook over catechese samen met gemeenteleden van een 

andere leeftijd. U hoort nog van ons! 

 

Leren bij het leven 
 

Tischreden 
 

We maken er een gewoonte van om – met een knipoog naar de Tischreden 

van Luther – aan tafel in gesprek te gaan over thema’s die mensen kunnen 

raken, en die ertoe doen als het gaat over de vraag hoe we kerk (willen) zijn in 

deze samenleving.  

 

Een Tischrede begint om 18.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Er staan 

tafels in de kerk waaraan een eenvoudige doch voedzame maaltijd wordt 

geserveerd. Tijdens de maaltijd leidt een ‘Tischrede-naar’ ons binnen in een 

persoonlijk verhaal ‘dat ertoe doet’. 

 

Op donderdag 21 oktober verzorgt André Rouvoet, 

‘bekend Woerdenaar’ en voorzitter van GGD GHOR 

Nederland de Tischrede. 

 



We vragen voor de maaltijd een vrijwillige bijdrage. Aanmelden is nodig: 

activiteitenlutherswoerden@gmail.com . 

 

In het voorjaar is er nog een tweede Tischrede. Via de gebruikelijke kanalen 

wordt u over de spreker en datum nader geïnformeerd. 

 

Oosters-orthodoxe kerken 
 

Sommigen onder ons weten er het nodige vanaf, anderen een heel klein 

beetje en weer anderen eigenlijk niets of nauwelijks iets. We kennen onze 

westerse kerkelijke tradities, met de rooms-katholieke stroom en de 

protestantse, met z’n talloze vertakkingen. Maar die heel brede hoofdstroom 

die na het schisma van 1054 in het oosten ontstond? En dan heb je Grieks-

orthodox, en Russisch-orthodox, en Servisch-orthodox – en wat is er 

misschien nog meer?  

 

Je kunt denken aan de rijke orthodoxe 

liturgische ritus, aan de betekenis van iconen, 

aan de betekenis van de berg Athos. Maar ook 

aan de vraag hoe het nu gaat met wat er aan 

oosterse orthodoxie in Nederland is 

binnengekomen.  

Hier worden deze vormen van christendom 

door sommigen beschouwd als wereld-

vreemde en achterhaalde tradities, met 

weinig voeling met het moderne leven. Is 

dat misschien een vooroordeel? 

 

Wij hebben in onze lutherse gemeente in Woerden iemand ‘in huis’ die ons in 

al dat soort vragen verder kan helpen. Misschien hebt u al wel eens een 

verhaal van hem gehoord, of bent u in de orthodoxe kapel geweest in de tuin 

bij zijn huis in Zegveld. 

In ieder geval: ds. Pieter Masmeijer wil graag deze bijzondere en rijke 

kerkelijke traditie voor ons wat dichterbij brengen en zal er het nodige over 

laten horen en zien! 

 

Datum: donderdag 4 november; aanvangstijd 20.00 uur. 
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Leerhuisavond rond Hans Joachim Iwand  
 

Een avond kennismaken met een theoloog die 

op een bijzondere manier is gestempeld door 

Luthers theologie: Hans Joachim Iwand (1899 – 

1960). Iwand was afkomstig uit een nogal 

conservatief luthers milieu in Oost-Pruisen. 

Daar was hij aanvankelijk ook wel door 

getekend. In de jaren twintig hield hij zich veel 

bezig met o.a. Luther. De ‘leer van de onvrije 

wil’ had zijn aandacht, en zijn Habilitationsschrift 

uit 1930 had als titel: ‘Rechtfertigungslehre und 

Christusglaube’. In de loop van de jaren 1930 

werd zijn kennis van Luther een instrument om 

zich steeds scherper af te keren van de ideologie 

van het derde rijk (terwijl velen zich juist op Luther beriepen om dat derde rijk 

te steunen!). Hij leidde – net als Bonhoeffer in Finkenwalde – een 

‘Predigerseminar’ van de ‘Bekennende Kirche’ in het oosten van Duitsland. 

Toen dat gesloten moest worden, werd hij predikant in Dortmund (waar hij 

onder andere een tijd gevangen zat in de ‘Steinwache’, en waar hij zijn 

gemeente zag verschrompelen in de laatste tijd van de oorlog.  

In de jaren na de oorlog werd hij – nog steeds in grote verbondenheid met 

Luther! – een van de felste bestrijders van de manier waarop de 

wederopbouw plaatsvond, van de remilitarisering van Duitsland, van de 

opkomst van de atoomwapens, en van het cultiveren van de Oost-West-

tegenstelling. In 1958 was hij – met de Tsjechische theoloog Hromádka – 

oprichter van de Praagse vredesconferentie. Iwand was van 1945 – 1952 

hoogleraar in Göttingen, en van 1952 – 1960 in Bonn. 

 

Jan Compagner heeft zich door de jaren heen nogal met Iwand bezig 

gehouden, en wil aan de hand hiervan graag wat inkijkjes bieden in de manier 

waarop Luthers theologie echt als dynamiet kan gaan werken! 

 

Datum: 24 maart; aanvangstijd: 20.00 uur.  

 

 

  



De kerk stelt zich voor…. 
 

Open kerk en Annakapel  
 

Regelmatig is de kerk aan de Jan de 

Bakkerstraat open op zaterdagmorgen (van 

11.00 tot 13.00 uur), en mogelijk ook op 

andere dagen waarop er extra ‘vertier’ is in 

Woerden. Steeds zijn er enkele 

gemeenteleden aanwezig om bezoekers te 

ontvangen met een kopje koffie, en om te 

vertellen over het kerkgebouw en de 

gemeente. Passanten, nieuwsgierig naar wat 

er op dit verborgen plekje te vinden is, 

komen binnenvallen, maar ook 

gemeenteleden vinden het een plezierige 

afwisseling bij het zaterdagse winkelen. 

 

Na de ingebruikneming in 2019 is gebleken 

dat de Annakapel aan een behoefte voldoet. 

Een klein, stil en sfeervol plekje waar iemand 

even dichter bij zichzelf kan komen. En 

wellicht ook dichter bij God. Velen hebben 

de kapel opgezocht om een kaarsje te 

branden of iets aan het voorgebedenboek 

toe te vertrouwen. 

 

De kapel is maandag tot en met zaterdag 

geopend van 9.00 tot 17.00 uur en op zondag 

tijdens kerktijd.  

 

 

 

 

  



Nieuwjaarsborrel met de buurt 
 

Op vrijdag 7 januari van 20.00 tot 22.00 uur 

stellen we de kerk open om met bewoners en 

winkeliers in de straten rond de kerk, én met 

leden van de gemeente het nieuwe jaar te 

‘vieren’. We noemen het naar wat er overigens 

níet zal zijn: een borrel! Maar wel is er koffie en 

thee, en een hapje en een drankje, dus een 

echte nieuwjaarsborrel mét de buurt. Alles is erop gericht dat de kerk aan de 

Jan de Bakkerstraat een echte ontmoetingsplek is…. 

 

Op die avond zal er in de 

kerk ook een kleine foto-

expositie zijn van onze 

achterbuurman, de 

fotograaf Dies Groot. Hij 

heeft een stichting 

opgericht, Fotografie 

Tegen Armoede, gericht op kleinschalige projecten voor mensen in extreme 

armoede. Op dit moment gaat dat over een bouwproject in Roemenië, waar 

huisjes worden gebouwd voor armen. De expositie heeft hierop betrekking. 

Onze diaconie ondersteunt dit project al jaren. Uiteraard is uw gift hiervoor 

heel welkom!  

 

Om te dienen 
 

Diaconaal jaarproject 
   

Elk jaar vraagt de diaconie zo rond de maand oktober aandacht voor een 

‘eigen’ diaconaal project. Het ene jaar iets van ‘verder weg’, het andere jaar 

‘dicht bij huis’. Voor dit jaar komt Kameroen in beeld… 

 

Een paar jaar geleden kwam ds. Maarten Diepenbroek bij een internationale 

ontmoeting van Lutherse kerken ds. Samuel Dawai tegen, directeur van het 

Seminarie in Noord-Kameroen van de Lutherse Broederkerk. 



In goed overleg met Kerk in Actie hebben we gekozen voor een project dat 

gericht is op duurzame landbouw. Tijdens het project zal er elke zondag 

aandacht voor zijn. En Mirjam Boswijk, Program Officer Mission Department 

van Kerk in Actie, heeft ook toegezegd een keer langs te komen om erover te 

vertellen. 

 

Let op de verdere informatie 

rond de volgende zondagen: 

3,10, 17 en 24 oktober. En 

natuurlijk kunt u weer 

‘creatieve’ acties verwachten 

om deze zusterkerk in 

Kameroen, de betekenis van 

het project in beeld te brengen 

en ook om samen weer een 

mooie opbrengst te genereren. 

 

 PS We vergeten intussen ‘dichtbij’ natuurlijk niet. In november kunt u weer 

een actie verwachten voor de Voedselbank! 

 

En nog meer…. 
 

Feest van de Geest ‘In Vuur en Vlam’ 
 

Feest van de Geest vormt een verbinding 

tussen kerk en kunst in de dagen rond 

Hemelvaart en Pinksteren. Het krijgt 

gestalte in een brede samenwerking van 

kerken en organisaties binnen de regio van 

het Groene Hart. Als thema is gekozen voor 

‘In vuur en vlam’. 

 

Kunstenaars maken nieuw werk dat is geïnspireerd op het pinksterverhaal.  

Zo kunnen kerkleden en niet-kerkleden op een nieuwe en bijzondere manier 

met kunst én met het pinksterthema in aanraking komen. Kunstenaars 

krijgen de gelegenheid de kerk als expositieruimte te benutten zodat hun 

werk de aandacht van een breed publiek krijgt.  

 



De lutherse kerk doet mee met het ‘Feest van de Geest’. Het kunstwerk speelt 

tijdens de pinksterviering een rol in de dienst.  

 

De expositie is te zien op Hemelvaartsdag 26 mei, zondag 29 mei, en de 

Pinksterdagen 5 en 6 juni. 

 

Kerkcafé 
 

Kerkcafé Woerden is van start gegaan in de zomer van 2014. Het is een 

activiteit die gezamenlijk door de rooms-katholieke, hervormde, 

gereformeerde en lutherse kerk wordt ondersteund. Iedere eerste zondag van 

de maand is er tussen 15.00 en 17.00 uur kerkcafé in de ontmoetingsruimte 

van de Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8  

(vlak bij de molen). 

 
Voor ieder die een stukje huiselijkheid en 

gezelligheid zoekt. De doelgroep is heel breed: 

iedereen is welkom, jong of oud, kerkelijk of niet-

kerkelijk. Er is ruimte voor een praatje, de 

mogelijkheid van ontmoeting, een goed gesprek, 

maar ook voor een spelletje. Soms is er muziek, of 

een film. De entree is, net als de koffie, de thee en 

de frisdrank, gratis. Het kerkcafé wordt afgesloten 

met een korte meditatie voor wie dat wil!  

  

Gedurende de coronapandemie is deze activiteit tijdelijk stopgezet. In de 

kerkbladen zal worden aangegeven wanneer het Kerkcafé weer hervat zal 

worden. Meer informatie kunt u krijgen via onze lutherse gemeenteleden 

Agnes ten Hoeve en Truus Nap. Voor vragen of opmerkingen kunt u ook een 

mailtje sturen naar: kerkcafewoerden@gmail.com. 

 

 

mailto:kerkcafewoerden@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

“Samen vieren, 

samen leren, 

 samen horen, 

samen doen” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adres: 

Lutherse Kerk 

Jan de Bakkerstraat 11 

3441 ED Woerden 

 

Meer informatie: 

Website: www.lutherswoerden.nl 

Mail: secretariaatelgwoerden@gmail.com 

Facebook: Lutherse Gemeente Woerden 

  

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


 

 

 

 


