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Beste lezer,
Bij ons thuis ligt er op tafel een stapel met
programmaboekjes

van

concerten,

film,

tentoonstellingen, allemaal ‘leuke’ dingen waar we
nog eens naar toe willen. De stapel wordt steeds
groter en we komen er maar niet aan toe een en
ander in te plannen. We móéten al zoveel. Een
gevoel dat door velen herkend zal worden.
En dan doet Luthers Woerden ook nog eens een
duit in het zakje met nog een programmaboek…
Gelukkig moet er bij ons niets. Integendeel, we
hopen met onze activiteiten juist voor een beetje
rust en onthaasting te zorgen.
Zo proberen we met ‘de complete spatie’ voor een
pauze te zorgen om tot stilstand te komen. Een
spatie tussen dag en nacht. Een pauze tussen de
hectiek van de dag en de broodnodige rust in de
nacht.
Tijdens ‘koffie met noten’ zingen we liederen in een
ongedwongen sfeer. De koffie is daarbij minstens
zo belangrijk als de muziek. Een moment waarop
je elkaar kan ontmoeten, even bij kunt praten, een
moment waarop er even niets hoeft.
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We hopen dat onze activiteiten ertoe bij mogen
dragen, om ‘even op adem te komen’. Om de
alledaagse beslommeringen even te vergeten. Om
boven jezelf uitgetild te worden en te raken aan wat
‘eeuwig’ en ‘schoon’ is. Misschien zelfs iets van God
gewaar te worden.
We hopen dus dat dit programmaboekje niet op de
stapel blijft liggen! Hopelijk tot ziens bij een van onze
activiteiten,
Karin Timmerman - Kerkelijk werker
Maarten Diepenbroek - Predikant
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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 de begintijd van de reformatie. In 1520
verkondigde Jan de Bakker – Johannes Pistorius – die
als zeer vroege volgeling van Maarten Luther naar
Woerden terugkeerde hier de nieuwe leer.
Hoewel de lutherse gemeente te midden van de
kerkelijke geloofsgemeenschappen in Woerden zeker
niet de grootste is, is het na bijna vijfhonderd jaar
nog altijd een springlevende geloofsgemeenschap.
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 open, 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. Dat wordt voor alles zichtbaar in de persoon
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van Jezus Christus. In de sacramenten van de doop
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 deze 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 tegelijk
ook een open gemeenschap zijn, waar veel ruimte
is voor diversiteit.
De Lutherse Kerk in Woerden is ooit gebouwd als
schuilkerk. Zo werd het 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
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Kom je bij me eten?
Van 17:30 tot ca. 20:00 uur op 28 augustus,
16 oktober en 11 november 2019. In 2020
op 29 januari, 11 maart, 6 mei, 17 juni en
29 juli.

14

Koffie met noten
Woensdag 4 september 2019 van 10:00 tot
11:30 uur, daarna iedere eerste woensdag
van de maand (in januari 2020 niet op 1
januari naar op woensdag 8 januari).

16

Kerk op schoot
Zondag 8 september 2019 om 12:30 uur,
volgende datum vastgesteld in overleg.

18

Complete Spatie: op weg naar de nacht
Donderdag 12 september 2019 van 20:30
tot 21:00 uur. Volgende data te vinden op
onze website en de facebookpagina

20

Open Monumentendag
Zaterdag 14 september 2019 van 10:00 tot
16:00 uur (concert cantorij om 15:30 uur).
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22

Kinderkoor Lutherse Kerk
Vanaf maandag 16 september 2019 elke
maandag om 15:30 uur

24

Breekbaar halleluja
Eerste ontmoeting op maandag 23
september 2019 van 20:00 tot 21:30 uur,
daarna overleg over vervolg.

26

Choral Evensong
Zondag 13 oktober 2019 en zondag 1
maart 2020 om 15:00 uur

28

Leesavond Festival of Lessons and Carols
Maandag 28 oktober 2019 van 20:00 tot
21:30 uur

30

Tischrede: mensen van waarde – met
Bernard Drost
Donderdag 7 november 2019 van 18:30 tot
19:30 uur

32

Viering Sint-Maarten

34

Schrijven in de ‘paarse tijd’

Zaterdag 9 november 2019 om 17:00 uur

In de adventstijd op zaterdag 7 december
2019 van 10:00 tot 12:00 uur. In de
veertigdagentijd op zaterdag 21 maart
2020 van 10:00 tot 12:00 uur.
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36

An Advent Festival of Lessons and Carols

38

Kerstwandeltheater

Zondag 8 december 2019 om 18:30 uur

Vrijdag 20 december 2019. Er kan gestart
worden tussen 18:00 en 20:00 uur

40

Adventsmaaltijd
Zondag 22 december 2019. Kerkdienst om
10:30 uur, aansluitend de adventsmaaltijd.

42

Nieuwjaarsborrel voor de buurt

44

Heb je onlangs nog iets van God

Vrijdag 10 januari 2020 van 20:00 tot 22:00

gemerkt?
Donderdag 6 februari 2020 van 18:00 tot
20:00 uur

46

Leerhuis Bachcantates
Woensdag 12 februari, 25 maart en 29 april
2020 om 20:00 uur

48

Bezoek aan het Luther Museum
Zondagmiddag 16 februari 2020
(vertrektijd wordt bekendgemaakt na
aanmelding)

50

Palmpasen: gezamenlijk ontbijt en
Palmpaasstokken maken
Zondag 5 april 2020 om 9:00 uur
(kerkdienst begint om 10:30 uur)
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52

Feest van de Geest
Hemelvaart t/m Pinksteren 2020. De
Lutherse Kerk is open op 21, 23 en 31 mei
en 1 juni van 13:00 tot 17:00 uur.
Zondagmiddag 31 mei (Pinksteren) om
15:00 uur is er een concert door cantororganist Jeroen de Haan rond het thema
‘In vuur en vlam’.

54

Liturgische wijnproeverij

56

Catechisatie

Woensdag 3 juni 2020 (tijdstip in overleg)

Ouderavond op maandag 9 september
om 20:00 uur. Catechisatie maandelijks
op maandag van 17:30 tot 19:30 uur. De
18-plus-groep op zondagmiddagen vanaf
16 september

60

Cantorij

64

Gesprekskringen

Maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur

Zie www.lutherswoerden.nl voor actuele
data en tijden

66

Kerkcafé
Iedere eerste zondag van de maand van
15:00 tot 17:00 uur
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Kom je bij me eten?
Voor het derde seizoen gaan we van start met ‘Kom
je bij mij eten?’
Een van de deelnemers schreef het volgende:
“Ik vind het een leuke activiteit, want je spreekt
elkaar eens anders dan bij het koffie drinken in de
kerk. Ik kijk altijd uit naar de gezellige eetmomenten
met elkaar, een keer in de zes weken.”
Iedereen is van harte welkom. Hetzij als kok, hetzij
als gast. Het elkaar ontmoeten staat centraal. Iedere
maaltijd wordt geprobeerd de groepjes gasten rond
een kok zoveel mogelijk te variëren. Dat betekent,
als het goed is, dat je steeds meer mensen leert
kennen.
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U kunt zich als kok en/of als gast aanmelden.
Gasten hoeven zich niet bezwaard te voelen, want
er wordt € 6.50 p.p. gevraagd voor de onkosten.
Ook het vervoer van en naar de kok kan geregeld
worden.
Willen koks bij aanmelding, behalve adres, e-mail en
telefoonnummer, ook opgeven hoeveel gasten er
kunnen komen eten?
Gasten bij aanmelden, behalve adres, e-mail en
telefoonnummer, ook graag opgeven of er rekening
gehouden moet worden met een dieet, allergie, enz.
Half zes is het komen en uiterlijk kwart voor acht, na
de koffie, is het gaan.
Dus: één keer in de zes weken op woensdag niet
koken? Dan bent u van harte welkom bij ‘Kom je bij
mij eten?’
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Informatie
Datum en tijd
Van 17:30 tot ca. 20:00 uur op 28 augustus, 16
oktober en 11 november 2019. In 2020 op 29
januari, 11 maart, 6 mei, 17 juni en 29 juli.
Locatie
Bij gemeenteleden thuis
Leiding
Maria Knöps
Aanmelden
Uiterlijk twee weken van te voren via
mariaackknops@gmail.com of 0348-425507
Kosten
€ 6,50 per persoon
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Koffie met noten
Elke woensdagmorgen is er markt in het centrum
van Woerden. De Lutherse Kerk opent eens in de
maand op de woensdagochtend haar deuren voor
‘Koffie met noten’ – een activiteit die langzamerhand
een vaste plaats heeft gekregen. Samen bekende
én

minder

bekende

liederen

zingen

in

een

ongedwongen sfeer. En soms ontstaan er rond een
lied heel boeiende en zinrijke gesprekken!
De predikant zorgt steeds voor een aantal liederen
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 sluiten we de activiteit af. Iedereen
is van harte welkom, (muzikale) voorkennis is niet
nodig.
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Informatie
Datum en tijd
Woensdag 4 september 2019, van 10:00 tot 11:30
uur en daarna iedere eerste woensdag van de
maand (januari 2020 niet op 1 januari, maar op
woensdag 8 januari)
Locatie
Lutherse Kerk Woerden
Leiding
Ds. Maarten Diepenbroek
Aanmelden
Aanmelden is niet noodzakelijk, maar kan door te
mailen naar activiteitenlutherswoerden@gmail.com
Kosten
Vrijwillige bijdrage voor de koffie
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Kerk op schoot
Kerk-op-schoot is 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 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 8 september 2019 om 12:30 uur, daarna
wordt in overleg met de deelnemers een volgende
datum vastgesteld.
Plaats
Lutherse Kerk Woerden
Leiding
Gretha Zijlstra en ds. Maarten Diepenbroek
Aanmelden
Aanmelden is niet noodzakelijk, maar kan door te
mailen naar activiteitenlutherswoerden@gmail.com
Kosten
Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee
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Complete Spatie:
op weg naar de nacht
Verlang je wel eens naar een pauze tussen de hectiek
van de dag en de broodnodige rust in de nacht? Of
zie je op tegen de nacht omdat vrede dan soms ver
te zoeken is? Soms is zo’n overstap lastig vanuit je
zelf te maken. De Lutherse Kerk biedt een pauze aan
om tot stilstand te komen, gebaseerd op het laatste
gebed van de dag in het klooster: de completen.
Kom eens proeven om 20.30 uur bij de Complete
Spatie. Het is een klein half uur luisteren naar teksten
en liederen, eventueel meezingen of meebidden.
Het is bedoeld voor iedereen, maar we denken heel
speciaal aan de twintigers tot vijftigers als doelgroep.
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Informatie
Datum en tijd
Donderdag 12 september 2019 van 20:30 tot 21:00
uur. Volgende data te vinden op
www.lutherswoerden.nl en de facebookpagina.
Plaats
Lutherse Kerk Woerden
Leiding
Karin Timmerman
Aanmelden
Niet nodig
Kosten
Geen
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Open monumentendag
Zoals elk jaar doet de Lutherse Kerk ook in 2019 weer
mee met de Open Monumentendag. Op zaterdag 14
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 Woerden o.l.v. Jeroen de Haan ook een
goede traditie geworden. Hun concert begint om
15.30 uur.
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Dit jaar staat het concert in het teken van de Duitse
koor- en orgelmuziek uit diverse perioden. U hoort:
•

‘Agnus Dei’ van Hans Leo Hassler (1564-1612);

•

‘Auferstanden,

auferstanden’,

cantate

voor

alt, koor en orgel van Max Reger, (1873-1916),
m.m.v. Klaas Doornbos op het Bätzorgel;
•

‘Singet dem Herrn ein neues Lied!’ (Psalm 98)
van Hans Friedrich Micheelsen (1902-1973).

•

Verder speelt Jeroen de Haan enige orgelstukken
van Duitse componisten op het Bätzorgel.

Informatie
Datum en tijd
Zaterdag 14 september 2019 van 10:00 tot 16:00
uur (concert cantorij om 15:30 uur)
Plaats
Lutherse Kerk Woerden
Aanmelden
Niet nodig
Kosten
Na het concert is er een uitgangscollecte ter
bestrijding van de onkosten
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Kinderkoor
Lutherse Kerk
We houden van zingen! “Het allermooiste is dat je
kinderen voor de rest van hun leven iets waardevols
meegeeft: plezier in het zingen.” Muziek past ook bij
de Lutherse Kerk: muziek en geloof komen er samen.
Daarom beginnen we op 16 september met wekelijks
een koorrepetitie van drie kwartier tot een uur, met
ook tijd voor gezelligheid en wat drinken. Ongeveer
eenmaal in de zeven weken is er aansluitend een
creatieve activiteit, zoals lampionnen voor het
sint-maartensfeest of palmpasenstokken maken.
We gaan een paar optredens plannen. Misschien
bijvoorbeeld op de zaterdag voor Sint Maarten.
Meer info is te krijgen via de mail.

22

Voor dit kinderkoor denken we aan kinderen van
groep 4 tot en met 8 van de basisschool.

Informatie
Datum en tijd
Vanaf maandag 16 september 2019 elke maandag
om 15:30 uur
Plaats
Lutherse Kerk Woerden
Leiding
Karin Timmerman
Aanmelden
Aanmelden via kerkelijkwerker@lutherswoerden.nl
Kosten
€ 25,- per kind (daarvoor krijg je o.a. de kinderversie
van het Liedboek)
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Breekbaar halleluja
Het boek ‘Breekbaar halleluja’ van Jan Martijn
Abrahamse is een inspirerend boek over de
pelgrimspsalmen. Psalm 120 tot en met psalm 134
zijn liederen voor mensen die op de een of andere
manier onderweg zijn. Ze verwoorden alle menselijke
emoties en vertellen verhalen over o.a. hoop (psalm
122), vreugde (psalm 126), teleurstelling (psalm 131)
en vriendschap (psalm 133). Op een diepgaande,
maar tegelijk toegankelijke manier toont de auteur
de actualiteit van deze eeuwenoude teksten.
Deze gesprekskring is voor twintigers/dertigers/
veertigers. Graag aanmelden voor de startavond.
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Informatie
Datum en tijd
Eerste ontmoeting op maandag 23 september
2019 van 20:00 tot 21:30 uur (daarna overleg over
vervolg, eens per twee of drie weken)
Plaats
Lutherse Kerk Woerden
Leiding
Karin Timmerman
Aanmelden
Aanmelden via kerkelijkwerker@lutherswoerden.nl
Kosten
Aanschaf van het boek
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Choral Evensong
Een Choral Evensong is een avondgebed in de stijl
van de anglicaanse kerk. In kathedralen en kerken
wordt deze viering in de late middag of avond
gehouden. Een groot deel van de dienst is gezongen,
wat deze vieringen een bijzonder karakter geeft. De
vorm is al eeuwenlang dezelfde en is afkomstig uit
het Book of Common Prayer. De cantorij zingt de
Psalm en enkele koorwerken. Samen zingen we een
aantal prachtige (Engelse) hymnes.
In de komende tijd zal er tweemaal op zondagmiddag
een Choral Evensong zijn in de Lutherse Kerk!
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Informatie
Datum en tijd
Zondag 13 oktober 2019 en zondag 1 maart 2020
om 15:00 uur
Plaats
Lutherse Kerk Woerden
Leiding
Ds. Maarten Diepenbroek en Jeroen de Haan,
cantor-organist. M.m.v. de Lutherse cantorij
Aanmelden
Niet nodig
Kosten
Collecte bij de uitgang
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Leesavond Festival of
Lessons and Carols
Op 8 december zal er weer een Festival of Lessons
and Carols zijn - uiteraard helemaal in het teken van
advent! Naast liederen klinken er bij zo’n viering ook
heel wat Bijbelgedeelten. Waarom worden er zoveel
Bijbelgedeelten gelezen bij een Festival of Carols and
Lessons? Waarom juist déze teksten? En wat hebben
deze teksten met kerst te maken, of met advent? Ze
komen uit allerlei hoeken en gaten van de Bijbel, dus
vanuit heel verschillende achtergronden en tijden.
Op deze avond nemen we de tijd om ze te lezen
en geven we een introductie op de gekozen
tekstgedeelten.
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Informatie
Datum en tijd
Maandag 28 oktober 2019 van 20:00 tot 21:30 uur
Plaats
Lutherse Kerk Woerden
Leiding
Karin Timmerman
Aanmelden
Eventueel via kerkelijkwerker@lutherswoerden.nl
Kosten
Vrijwillige bijdrage voor de koffie
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Tischrede:
‘Mensen van waarde’
met Bernard Drost
Media, politiek of maatschappelijke druk lokken
een mensbeeld uit dat bestraffend moet zijn. Tegen
die druk in staat ‘Ferm Werk’ in Woerden voor een
waardevolle invulling van haar werk, dat bestaat
uit het uitvoeren van de participatiewet voor vier
gemeenten in het Groene Hart. Hierover gaat het
de Tischrede van 7 oktober 2019 – de vorm van
samenzijn die met enige regelmaat terugkomt.
De directeur van Ferm Werk, Bernard Drost, zegt:
“Iedere dag rekenen mensen op ons en wij willen
voor hen een (tijdelijke) steun zijn op de weg naar
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een grotere mate van zelfredzaamheid. Dit vraagt
een hoge mate van zelfbewustzijn en vertrouwen en
reflectie van mij en mijn collega’s. Hoe we dat doen en
waar we mee te maken krijgen, daar vertel ik graag
over. Ook waarom we voor deze waardevolle en een
tikkeltje eigenwijze manier kiezen. Mijn levenslessen
zijn daarbij een belangrijk kompas. Ik sta voor een
zowel normatieve als waardevolle uitvoering van
onze opdracht. Ten diepste gaat het erom dat we
waarde willen en kunnen toevoegen aan inwoners
die op ons rekenen.”

Informatie
Datum en tijd
Donderdag 7 november 2019 van 18:30 tot 19:30
Plaats
Lutherse Kerk Woerden
Leiding
Bernard Drost, directeur Ferm Werk Woerden
Aanmelden
Noodzakelijk in verband met maaltijd via
activiteitenlutherswoerden@gmail.com
Kosten
Vrijwillige bijdrage voor de maaltijd
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Viering Sint-Maarten
Op 11 november is het de naamdag van SintMaarten. Dat is een feest van licht als het buiten
donker wordt. Het feest van Sint-Maarten is
genoemd naar Martinus van Tours, geboren in Rome
in de 4e eeuw. Hij werd soldaat en ging naar Gallië.
Toen hij bij de stadspoort een bedelaar zag liggen,
gaf hij hem de helft van zijn mantel. Zo deelde hij
warmte en liefde. Later werd Maarten bisschop.
Later werden vele kerken aan deze heilige gewijd.
Van Sint-Martinuskerken, tot Martinikerken. En ook
de Domkerk in Utrecht is bijvoorbeeld gewijd aan
Sint Maarten.
Wij willen het feest van Sint-Maarten ook in Woerden
vieren. We gaan samen eten en delen daarna het
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licht in de binnenstad, rondom de kerk. We vinden
het leuk als jij ook meedoet! Neem je (zelfgemaakte)
lampion mee!

Informatie
Datum en tijd
Zaterdag 9 november 2019 om 17.00 uur is er
een kinderviering, daarna zijn er pannenkoeken.
Vervolgens gaan we naar buiten met onze
lampionnen.
Plaats
Lutherse Kerk Woerden
Leiding
De viering van Sint-Maarten is een initiatief van de
Protestantse Kerken in Woerden en de Parochie
Pax Christi.
Aanmelden
I.v.m. de pannenkoeken graag opgeven via
activiteitenlutherswoerden@gmail.com
Kosten
Deelname is gratis
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Schrijven in de ‘paarse
tijd’
Ook dit seizoen gaan we weer ‘Schrijven in de Paarse
Tijd’. Dat houdt in ieder geval in: even stilstaan bij
wat advent of de veertigdagentijd voor je betekent.
In de ‘paarse tijd’ – de advent en de veertigdagentijd
- willen we ons een ochtend al schrijvend bezinnen.
Schrijftalent is niet nodig, want creatief, intuïtief
schrijven heeft niets te maken met grammatica
of spelling. Wat dan wel? Gewoon de gedachten,
associaties opschrijven die naar boven borrelen
naar aanleiding van het thema. Dat doen we aan
de hand van korte en speelse schrijfoefeningen en
werkvormen.
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Er

wordt

niet

beoordeeld,

alleen

(eventueel)

geluisterd.

Informatie
Datum en tijd
In de adventstijd:
zaterdag 7 december 2019 van 10:00 tot 12:00 uur
In de veertigdagentijd:
zaterdag 21 maart 2020 van 10:00 tot 12:00 uur
Plaats
Jan de Bakkerzaal, Lutherse Kerk Woerden
(binnenkomen via de ingang in de steeg – met
trekbel!)
Leiding
Maria Knöps
Aanmelden
Uiterlijk twee weken van te voren via
mariaackknops@gmail.com of 0348-425507
Kosten
Geen
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An Advent Festival of
Lessons and Carols
Eric Milner-White was tijdens de Eerste Wereldoorlog
aalmoezenier aan het front. Na de oorlog zocht
hij naar vormen voor een toegankelijke kerkdienst
met veel ruimte voor muziek. Op kerstavond 1918
werd voor het eerst het ‘Festival of Nine Lessons
and Carols’ uitgevoerd door het Kings College in
Cambridge. Inmiddels is het een niet meer weg te
denken traditie.
Maar niet alleen op kerstavond kan deze bijzondere
liturgie gevierd worden, ook in de adventstijd. Zo
gaan we het deze keer in Woerden ook doen. Het
wordt dus een ‘Advent Festival of Lessons and
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Carols’. Naast prachtige koormuziek zullen we mooie
adventsliederen zingen, om zo de verwachting
levend te houden op wat komen gaat.

Informatie
Datum en tijd
Zondag 8 december 2019 om 18:30 uur
Plaats
Bonaventurakerk Woerden
Leiding
Lutherse Gemeente Woerden i.s.m. de plaatselijke
Raad van Kerken
Uitvoerenden
Jeroen de Haan (orgel), Woerdens Kamerkoor o.l.v.
Geerten van de Wetering, ds. Maarten Diepenbroek
(liturg)
Aanmelden
Niet nodig
Kosten
Collecte bij de uitgang voor de kerstactie van de
raad van kerken en ter bestrijding van de onkosten
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Kerstwandeltheater
Op vrijdag 20 december wordt voor de derde maal in
de binnenstad van Woerden het kerstverhaal tot leven
gebracht in de vorm van een kerstwandeltheater.
Op verschillende plaatsen in het centrum wordt
een deel van het kerstevangelie nagespeeld en
wordt de verbinding met de actualiteit gelegd. Het
is een mooie gelegenheid om samen met je buren,
familie, klasgenoten en vrienden het kerstverhaal te
beleven. Kinderen mogen een lampion meenemen.
Meer informatie is te vinden op
www.kerstwandeltheaterwoerden.nl of op de facebook pagina.
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Informatie
Datum en tijd
Vrijdag 20 december 2019. Er kan gestart worden
tussen 18:00 en 20:00 uur
Plaats
Stadscentrum Woerden. De precieze startlocatie
wordt nog bekend gemaakt
Leiding
Het kerstwandeltheater is een initiatief van de
Protestantse Kerken in Woerden en de Parochie
Pax Christi.
Aanmelden
Niet nodig
Kosten
Deelname is gratis
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Adventsmaaltijd
Net als in de voorgaande jaren zal er ook in 2019
op de vierde adventszondag weer een gezamenlijke
adventsmaaltijd zijn in de Lutherse Kerk. Eén ding is
wel anders dan de voorgaande jaren. Toen vierden
we voorafgaande aan die maaltijd een morgengebed
– in feite een heel eenvoudige viering. Nu zal er
op de vierde advent een ‘gewone’ kerkdienst zijn
(echter…. hoe ‘gewoon’ is een gewone kerkdienst?).
Maar dat betekent zeker niet minder, dat u en jij ook
nu weer van harte wordt uitgenodigd om dan aan te
schuiven aan tafel. De ervaring van de vorige jaren
leert, dat het op deze manier een heel gezellige
en ongedwongen lunch wordt, zo kort voor kerst.
Er zijn dus meerdere goede redenen om op deze
zondagmorgen naar de Lutherse Kerk te komen!
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Informatie
Datum en tijd
Zondag 22 december 2019. De kerkdienst om 10:30
uur en aansluitend de adventsmaaltijd.
Plaats
Lutherse Kerk Woerden
Leiding
Joke Compagner (organisatie maaltijd)

Aanmelden
Aanmelden noodzakelijk i.v.m. de maaltijd(!), via
activiteitenlutherswoerden@gmail.com
Kosten
Vrijwillige bijdrage voor de kosten
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Nieuwjaarsborrel voor
de buurt
We hebben het al twee keer eerder georganiseerd
en er is goede reden het te herhalen: een
nieuwjaarsborrel in de kerk waarbij we de deuren
speciaal openzetten voor onze buren! Het blijkt een
mooie gelegenheid te zijn om elkaar te ontmoeten
in een ongedwongen sfeer met een hapje en een
drankje. Zij die rondom de kerk 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 uiteraard als
belangstellende hartelijk welkom. In ieder geval
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rekenen we op voldoende gemeenteleden die hun
bijdrage willen leveren aan een open een gastvrije
ontmoeting!

Informatie
Datum en tijd
Vrijdag 10 januari 2020 van 20:00 tot 22:00 uur
Plaats
Lutherse Kerk Woerden
Leiding
Kerkenraad lutherse gemeente Woerden
Aanmelden
Niet nodig
Kosten
Geen
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Heb je onlangs nog iets
van God gemerkt?
We

organiseren

een

maaltijd

met

diverse

gespreksrondes die soms ook ‘speeddates’ zijn. In
de ene ronde bespreek je snel en onomwonden
een onderwerp van het leven en het geloof, en in
een andere ronde luister je met aandacht naar de
ander. Als je met mensen van diverse leeftijden zo
bij elkaar bent, is het verrassend hoe verschillend
mensen over het onderwerp denken. Of misschien
ontdek je verrassende overeenkomsten en is het
woord ‘verbinding’ even geen cliché meer.
Het mooie van een ‘speeddate’ is dat je niet onnodig
aan elkaar blijft ‘hangen’, maar geconcentreerd
samen nadenkt. Na korte tijd krijg je een seintje en
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ga je in gesprek met iemand anders. Dit ‘speeddaten’
zorgt voor herkenning, verbinding en plezier!
Dit alles vindt plaats terwijl we gezamenlijk eten.
Doe mee!

Informatie
Datum en tijd
Donderdag 6 februari 2020 van 18:00 tot 20:00 uur
Plaats
Jan de Bakkerzaal, Lutherse Kerk Woerden
Leiding
Karin Timmerman
Aanmelden
Noodzakelijk voor de maaltijd, via
activiteitenlutherswoerden@gmail.com
Kosten
Vrijwillige bijdrage
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Leerhuis Bach Cantates
Johann Sebastian Bach wordt door sommigen wel
de vijfde evangelist genoemd. Voor velen staat
het beluisteren van zijn muziek gelijk aan een
religieuze ervaring. Maar wat maakt zijn werken
nu zo bijzonder? Bach schreef de meeste van zijn
cantates in de context van de (lutherse) liturgie. In
deze serie leerhuisavonden gaan we daar nader op
in. We beluisteren steeds een cantate gedetailleerd
en staan stil bij de manier waarop Bach de teksten
muzikaal uitbeeldt.
Iedereen is van harte welkom, ook wie niet (zo)
vertrouwd is met de wereld van de Bachcantates.
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Informatie
Datum en tijd
Woensdag 12 februari, 25 maart en 29 april 2020,
om 20:00 uur
Plaats
Lutherse Kerk Woerden
Leiding
Ds. Maarten Diepenbroek
Aanmelden
Aanmelden aanbevolen via
activiteitenlutherswoerden@gmail.com
Kosten
Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee
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Bezoek aan het
Luther Museum
In juni 2019 is het Luther Museum Amsterdam
geopend. Het Luther Museum Amsterdam is
gevestigd in gebouw Wittenberg aan de Nieuwe
Keizersgracht. Het pand uit 1772 is genoemd
naar de plaats waar Maarten Luther in 1517 zijn
stellingen over de hervorming van de toenmalige
kerk verkondigde. Dat leidde tot de reformatie.
Luther Museum Amsterdam laat het verhaal zien
van een nieuwe start als kerkgemeenschap, met een
eigen wijze van geloven en veel zorg voor elkaar.
Op zondagmiddag 16 februari brengen we met
belangstellenden

samen

museum.
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een

bezoek

aan

dit

Informatie
Datum en tijd
Zondagmiddag 16 februari 2020. Vertrektijd wordt
bekendgemaakt na aanmelding
Plaats
Luther Museum, Nieuwe Keizersgracht, Amsterdam
Leiding
Ariadne Rook
Aanmelden
Aanmelden verplicht via
activiteitenlutherswoerden@gmail.com
Kosten
Geen
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Palmpasen: samen
ontbijten en Palmpaasstokken maken
Palmzondag – een zondag met een bijzonder
karakter! Op deze zondag vóór Pasen vieren wij op
feestelijke wijze de intocht van Jezus in Jeruzalem
en tegelijk begint de Stille of de Goede Week.
Voorafgaand aan de kerkdienst is er een gezamenlijk
ontbijt in de kerk, en alle kinderen die dat leuk vinden,
kunnen aan slag om een Palmpaasstok te maken. En
natuurlijk zullen die Palmpaasstokken het begin van
de kerkdienst weer anders dan anders maken!
Vanzelfsprekend

zijn

ook

ouders

en

andere

belangstellenden van harte welkom bij het ontbijt.
Hoe meer zielen…
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Informatie
Datum en tijd
Zondag 5 april 2020 om 9:00 uur (de kerkdienst
begint om 10:30 uur)
Plaats
Lutherse Kerk Woerden
Leiding
Kinderkerk Lutherse Gemeente
Aanmelden
Met het oog op het ontbijt gewenst, via
activiteitenlutherswoerden@gmail.com
Kosten
Geen
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Feest van de Geest
‘Feest van de Geest’ is een landelijk initiatief sinds
2006! Thema voor 2020 is: ‘In vuur en vlam’. Het
vindt plaats in samenwerking met een groot aantal
kerken en organisaties binnen de regio van het
Groene Hart.
Doel van ‘Feest van de Geest’ is: kerk en kunst met
elkaar verbinden. Kunstenaars maken een nieuw
werk dat is geïnspireerd 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 de kerk als expositieruimte te benutten
in de hoop dat hun werk een breed publiek krijgt.
Zo wordt gehoopt op wederzijdse bevruchting van
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kerk, geloof en cultuur.
Tijdens de pinksterviering in de Lutherse kerk speelt
het aanwezige kunstwerk een rol in de dienst.

Informatie
Datum en tijd
Hemelvaart t/m Pinksteren 2020. De Lutherse Kerk
is open op 21, 23 en 31 mei en 1 juni van 13:00 tot
17:00 uur (de kunstenaar zal af en toe aanwezig
zijn.)
Op zondagmiddag 31 mei (Pinksteren) om 15:00
uur is er een concert door cantor-organist Jeroen
de Haan rond het thema ‘In vuur en vlam’.
Plaats
Lutherse Kerk Woerden en de kapel in Weddesteyn
(Utrechtsestraatweg 50)
Aanmelden
Niet nodig
Kosten
Geen
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Liturgische
wijnproeverij
Het Wijndomein De Heidepleats, een statige kophals-romp boerderij in St. Nicolaasga in Friesland
met haar eigen wijngaard, is het perfecte decor voor
een uniek bezoek. De typisch Friese boerderij uit
1884 is mooi gelegen tussen water, bos en weiland.
Hierdoor is het een plaats waar ruimte, rust en
natuur je op een bijzondere manier omarmen.
Wij gaan daarnaar toe voor een liturgische
wijnproeverij, waarin ook een rondleiding op het
domein en in het bedrijf zijn opgenomen. Het
liturgisch karakter blijkt uit de namen van de wijnen,
zoals TERTS en COMPLETEN.
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De proeverij en de rondleiding worden op een
andere plaats aangevuld met een lunch.
Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 20, het
vervoer geschiedt met eigen auto’s.

Informatie
Datum en tijd
Woensdag 3 juni 2020 (tijdstippen in overleg)
Plaats
Wijndomein De Heidepleats, St. Nicolaasga
Leiding
Maarten van Diggelen
Aanmelden
Aanmelden nodig via vandiggelenm@gmail.com
Kosten
€ 30,00 per persoon
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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 ‘gewone’ catechisatie o.l.v. Karin Timmerman
en ds. Maarten, is maandelijks op maandagen om
17.30 uur en duurt tot ongeveer 19.30 uur. We
eten samen, lezen uit de Bijbel, er is een creatieve
verwerking of een spel. We beginnen weer op
maandag 16 september!
Ook hebben we regelmatig een gezamenlijke
activiteit voor alle groepen, waar we telkens iets
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bijzonders doen. Een excursie, een spel, een film,
dit kan van alles zijn - we doen dan ook wel eens
mee met Jong Woerden. Voor meer informatie over
de planning en groepsindeling kun je terecht bij
Willemijn Liese.
Een aantal keer per jaar weken komt de 18+- groep
samen op zondagmiddag in en na de dienst. We
lunchen samen en gaan in gesprek over geloof en
samenleving. Ontspanning en gezelligheid hebben
we hoog in het vaandel staan. Ook gaan we in het
voorjaar samen een weekend naar een klooster.
Er is een maandelijkse nieuwsbrief voor deze
18-plussers. Via kerkelijkwerker@lutherswoerden.nl
kun je daar een abonnement op vragen.
Het Luthers Jeugdteam bestaat uit: Willemijn Liese,
Els van Steenbeek, Karin Timmerman en Maarten
Diepenbroek.

Foto gemaakt door Aart Sliedrecht
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Informatie
Datum en tijd
Ouderavond op maandag 9 september om
20:00 uur. Catechisatie maandelijks op maandag
van 17:30 tot 19:30 uur. De 18-plus-groep op
zondagmiddagen vanaf 16 september.
Leiding
Het Luthers jeugdteam: Willemijn Liese, Els
van Steenbeek, Karin Timmerman en 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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Cantorij
De cantorij van de Lutherse Gemeente Woerden heeft
Jeroen de Haan als dirigent, en heeft momenteel
een bezetting van bassen (3), tenoren (3), alten (4)
en sopranen (4). Elke maandagavond, van 20.0022.00 uur, wordt er gerepeteerd. Ongeveer tien keer
per jaar verleent de cantorij medewerking aan een
dienst.
Vaste onderdelen zijn dan de antifoon rondom de
eerst te zingen psalm, en bij de evangelielezing
een motet. Soms zingt de cantorij een deel van de
uitgebreide avondmaals- of doopliturgie. Zo wil zij
de gemeentezang ondersteunen en de lutherse
liturgische traditie versterken. Ook verzorgt de
cantorij tweemaal per jaar de koorzang in de
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evensong, die in voor- en najaar gehouden wordt.
De gezongen muziek is dan afkomstig uit de
anglicaanse koortraditie, terwijl de gesproken
teksten in het Nederlands zijn.
Daarnaast geeft de cantorij elk jaar op Open
Monumentendag in september een concert met
koor- en orgelmuziek.
We zingen muziek uit de lutherse en de anglicaanse
traditie, uit verschillende tijden: van de vroege
renaissance, zoals Hassler, Schütz, tot de tijd van nu,
van o.a. Willem Vogel, Jacques Horde, Hans Jansen
en Jeroen de Haan.
De sfeer binnen de cantorij is bijzonder goed: we
zingen plezierig met elkaar en studeren graag
iets nieuws in. Daarbij streven we steeds naar een
goede afwerking en blijven we schaven aan onze
koorklank. Geïnteresseerd? Kom eens een paar
repetities meezingen, om te proeven.
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Informatie
Datum en tijd
Maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur
Plaats
Lutherse Kerk Woerden
Leiding
Jeroen de Haan
Aanmelden
Welkom! Eventuele vragen kun je stellen aan
An Vergouwe en Jeroen de Haan, of via de mail:
cantorij@lutherswoerden.nl
Kosten
Maandelijkse contributie
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Gesprekskringen
Al

langere

tijd

bestaan

er

verschillende

gesprekskringen in onze gemeente. Voor hen die
deelnemer zijn (of eerder zijn geweest) van een van
die kringen is dat bekend. Maar voor anderen kunnen
deze kringen gemakkelijk wat buiten beeld blijven,
want ze treden doorgaans niet op de voorgrond.
De gesprekskringen zijn van oorsprong meestal
wijkgebonden, maar dat wil niet zeggen dat mensen
buiten een bepaalde wijk niet aan een kring 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 mooie en toegankelijke manier om met
elkaar op informele wijze in gesprek te zijn rond
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allerlei onderwerpen die raken aan geloof, kerk en
dat wat ons als mensen in de wereld van nu kan
bezighouden.
Actuele informatie over de kringen is te vinden op
de website. U kunt aansluiten bij een bestaande
kring, en eventueel kan er een nieuwe kring worden
gestart. Meer informatie is te krijgen via Henk
Burggraaff, die als ouderling deel uitmaakt van de
pastorale commissie.
Momenteel

zijn

er

drie

kringen

actief:

de

gesprekskringen Centrum, Staatsliedenbuurt en
Molenvliet.

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
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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 voor ontmoeting, een
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goed gesprek en voor 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
Locatie
Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8, Woerden
Leiding
Diverse vrijwilligers
Aanmelden
Niet nodig
Kosten
Geen
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Ontwerp door Jacco Schumacher
Foto’s door Kerkfotografie
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Adres Lutherse Kerk
Jan de Bakkerstraat 11
3441 ED Woerden
0348 481900
Contactgegevens predikant
Ds. Maarten Diepenbroek
06 19596435
maartendiepenbroek@lutherswoerden.nl
Meer informatie
www.lutherswoerden.nl
secretaris@lutherswoerden.nl
Lutherse Gemeente Woerden

